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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa 
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuksesta 
varainhoitovuodelta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. 
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus on toiminut tilivirastona 
1.1.2000 alkaen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä kauppa- 
ja teollisuusministeriölle että Satakunnan työvoima- ja 
elinkeinokeskukselle. Tarkastuksen on suorittanut tarkastaja Timo 
Lehtinen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta 
Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen 
mukaisesti ja se on kohdistunut Satakunnan työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen 
valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten 
säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden 
perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa 
sen selvittämiseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 
olennaisilta osiltaan oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on 
kohdennettu riskianalyysiin perustuen. 

 



Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion 
toteutumalaskelmasta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta 
on tarkastuksessa todettu laadituiksi säännösten mukaisesti 
lukuun ottamatta eräitä työministeriön pääluokkaan kuuluvia 
maksuperusteisesti kohdennettavia vuodelle 2001 kuuluvia 
siirtomenoja, joita on talousarviosta annetun lain 19 §:n vastaisesti 
kirjattu suoriteperustetta vastaavalla tavalla vuoden 2000 
menoiksi. Tarkastuksessa näitä menoja on havaittu yhteensä 3,7 
milj. markkaa. Menettelyllä on pidennetty kolmivuotisten 
siirtomäärärahojen 4.98.34.05.61 ja 4.98.34.05.62 käyttöaikaa 
noin 2,6 milj. markan osalta.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa 
todettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu 
talousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää, eräiden talousarviotilien kohdentamista lukuun ottamatta, 
asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan 
kannattavuustiedot ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien 
sisältöä ja esittämistapaa sekä sen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu 
esitettyjen tietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja 
kohdistunut esitettyihin kustannustietoihin sekä maksullisen 
toiminnan tietoihin. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen 
tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 

Tarkastetut tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaavuuslaskelmat 
on tarkastuksessa todettu luotettaviksi. 

Riittävyyden osalta on todettava, että kustannus- ja suoritetietoja 
sekä tietoja toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudesta on 
esitetty vain joiltakin tulosalueilta. Toimintakertomuksessa ei ole 
vastattu kattavasti ministeriön asettamiin tulostavoitteisiin. 
Esitettyjä tietoja ei voida näiltä osin pitää riittävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien 
perustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut 
kustannuslaskentaan kokonaisuutena sekä maksullisen toiminnan 
laskelmien perustana olevaan laskentatoimeen. Laskentatoimi ei 
tällä hetkellä tuota riittävässä laajuudessa valtion talousarviosta 
annetun asetuksen 55 §:n edellyttämiä tietoja suoritteiden 
määrästä, laadusta ja kustannuksista. 

 



      SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu 
laskentatoimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. 

Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin puutteita 
maksumääräyskäytännössä ja taloussäännössä. Satakunnan 
työvoima- ja elinkeinokeskuksen menoja on maksettu 
käytännössä ilman talousarvioasetuksen 39 §:ssä määriteltyä  
maksumääräystä. Maksumääräysmenettely on muutettu 
tarkastuksen kuluessa asianmukaiseksi. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN 
SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta 
talousarvion sekä talousarviolain 19 §:n vastaisesti kirjattuja 
siirtomenoja sekä maksumääräyskäytäntöä, joka ei 
toimintavuonna täyttänyt talousarvioasetuksen 39 §:ssä asetettuja 
vaatimuksia. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 
momenttiin perustuen Satakunnan työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2001 
mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt 
kustannuslaskentansa kehittämiseksi. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Tarkastaja    Timo Lehtinen 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtaja 
 Työministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
 Valtiokonttori 
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