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SIBELIUS-AKATEMIAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 
 
 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Sibelius-
Akatemian tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ope-
tusministeriölle että Sibelius-Akatemialle. Tarkastuksen on suoritta-
nut tarkastaja Pekka Ihalainen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö 
Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti, ja se on kohdistunut Sibelius-Akatemian tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, 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 perusta-
na olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen sel-
vittämiseksi, ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osil-
taan oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskiana-
lyysiin perustuen. 
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Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti lukuun ottamatta noin    
100 000 markan talousarviomenoja, joita koskeva rahoitus oli peräi-
sin vuoden 1999 arviomäärärahasta, eikä sitä olisi saanut käyttää 
enää vuonna 2000. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna lukuun ottamatta ta-
lousarviolain 7 §:n vastaista edellisen vuoden arviomäärärahan käyt-
töä. Lisäksi kirjanpidon menetelmäkuvauksen laatiminen on kesken. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu  riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi, sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tuloksellisuuden 
kuvauksen osalta tietojen riittävyyttä arvioitaessa on käytetty kritee-
rinä opetusministeriön ohjauskirjeessä 7.9.2000, Dnro 2/023/2000, 
esitettyjä tietovaatimuksia. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia. 

Esitettyjä tietoja ei voida pitää täysin riittävinä. Tuloksellisuustietoja 
tulee esittää nykyistä enemmän opetusministeriön edellyttämässä 
laajuudessa. Kustannusvastaavuuslaskelmat tulee esittää myös 
kahdelta edelliseltä vuodelta. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna muutoin, mutta tietojen saattaminen riittävän 
laajaksi tilinpäätösinformaatioksi edellyttää vielä raportointikäytännön 
kehittämistä. 
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SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen sekä hankintojen tarkastuksen 
yhteydessä. 

Sisäisessä valvonnassa on tarkastuksen perusteella tullut esiin puut-
teita vuotuisuusperiaatteen noudattamisessa eräiden määrärahojen 
osalta. Lisäksi yliopiston taloussäännön  päivitys sisäisen valvonnan 
osalta talousarvioasetuksen muutoksen edellyttämällä tavalla on 
kesken. 

Hankintatoimen tarkastuksessa on tullut esiin sisäisen valvonnan 
puutteita, joiden osalta on ryhdyttävä välittömiin kehittämistoimenpi-
teisiin. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu  lukuun ottamatta noin 
100 000 markan suuruista talousarviolain 7 §:n vastaista edellisen 
vuoden arviomäärärahan käyttöä. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Sibelius-Akatemian tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tarkastus-
kertomuksessa esitetyn edellisen vuoden arviomäärärahan käyttöä 
koskevan huomautuksen johdosta sekä hankintatoimen sisäisen va l-
vonnan kehittämiseksi. 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Pekka Ihalainen 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Sibelius-Akatemian rehtori 
 Sibelius-Akatemian hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
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