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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Siemen-
perunakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tä-
män tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan se-
kä maa- ja metsätalousministeriölle että Siemenperunakeskukselle. 
Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, JHTT Erkki Niemelä ja sitä 
on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Siemenperunakeskuksen tilinpäätökseen, 
tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun lasken-
tatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien 
keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa.  
  

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Siemenperunakeskuksen toimialan luonteesta seuraa, että siemen-
perunoiden hankinnasta ja tuottamisesta aiheutuvat menot ja näihin 
liittyvät siemenperunoiden myynnistä saatavat tulot realisoituvat eri 
varainhoitovuosina. Siemenperunoiden hankintaan tarkoitetut mää-
rärahat on otettu Siemenperunakeskuksen talousarvioon maksupe-
rusteella. 

Valtion talousarvioperiaatteisiin kuuluu, että talousarvioon otetaan 
arviot vuotuisista tuloista ja määrärahat vuotuisiin menoihin. Talous-
arviolain 10 §:n säännöksen mukaan talousarviossa voidaan myön-
tää määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus tehdä sopi-
muksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuvia menoja varten tarvit-
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tavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myö-
hempiin tulo- ja menoarvioihin.  

Siemenperunakeskuksella ei ole ollut vuonna 2000 käytössään mää-
rärahaa eikä valtuutta niihin hankintoihin, jotka se on suorittanut 
vuonna 2000, mutta joista aiheutuvat menot maksetaan tuottajille 
vuoden 2001 aikana. Näiden osuus vuoden 2000 tilinpäätöksessä oli 
2,8 mmk. Menettelyn oikaiseminen edellyttää talousarvion laatimista 
suoriteperusteisesti. Menopäätöstä tehtäessä tulee olla käytettävissä 
joko määräraha tai valtuus. 

 

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. 

Tilinpäätöslaskelmista tuotto- ja kululaskelma sekä tase on tarkas-
tuksessa todettu laadituiksi säännösten mukaisesti. Tilinpäätöstä 
tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että talousarvioti-
lille kirjaamista odottavissa talousarviomenoissa oli vuonna 2000 
maksettavaksi tarkoitettuja siemenperunoiden hankinnasta aiheutu-
neita ennakkotilejä yhteensä 469.929,80 mk. Ilman tuottajien kanssa 
tehtyjä sopimuksia hankintasopimusten mukaisten ennakkomaksu-
jen siirrosta vuoden 2000 talousarvioon varattu määräraha olisi ylit-
tynyt 426.984,32 mk. 

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

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Siemenperunakeskuksen ostot ja myynnit tulee laskuttaa ja viedä 
kirjanpitoon bruttoperiaatteen mukaisesti välittömästi liiketapahtuman 
jälkeen silloinkin, kun Siemenperunakeskuksella on saatavaa siltä, 
jolle se on velkaa. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna  voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna lukuun ottamatta 
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edellä todettuja eräisiin talousarviomenoihin liittyviä budjetointiin si-
doksissa olevia kirjanpitokäytäntöjä. 

Siemenperunakeskuksesta annetun lain (1406/1995) 1 §:n mukaan 
Siemenperunakeskuksen tulee noudattaa toiminnassaan yleisiä lii-
keperiaatteita. Liiketoimintaa harjoittavan laitoksen menot tulee yleis-
ten budjetointiperiaatteiden mukaan ottaa talousarvioon ja tili npää-
tökseen suoriteperusteisesti. 

 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman si-
sältöä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelma olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmassa  
esitettyjä tietoja voidaan  suoritetun tarkastuksen perusteella pitää 
luotettavina ja riittävinä. 

Yleisiin liikeperiaatteisiin kuuluu toiminnan kannattavuus. Talousar-
viossa Siemenperunakeskuksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi on 
asetettu positiivinen tuotto- ja kulujäämä. Maa- ja metsätalousminis-
teriön tulisi asettaa Siemenperunakeskuksen liiketoiminnan kannat-
tavuustavoite kustannusvastaavuuslaskelman periaatteiden mukai-
sesti. Maksullisen toiminnan kannattavuus tulisi tilinpäätöksessä esit-
tää Valtiokonttorin kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta an-
taman määräyksen (8/03/97, 3.9.1997) mukaisella kustannusvastaa-
vuuslaskelmalla.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on tarkastettu laskentatoimen ja tilinpäätöksen 
tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin 
joitakin puutteita, joiden osalta Siemenperunakeskus on ryhtynyt 
asianmukaisiin toimenpiteisiin.  
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Tarkastuksen yhteydessä on kiinnitetty huomiota myyntisaamisten 
maksuaikoihin liittyviin menettelyihin, joita tulee kehittää. Korotonta 
maksuaikaa ei talousarvion yleisten soveltamismääräysten (VM 
12.4.1995 TM 9509) mukaan saa ilman erityisiä syitä asettaa 14 päi-
vää pitemmäksi. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta sie-
menperunan hankintamenojen epätarkoituksenmukaista budje tointia 
ja tästä johtuvia talousarviomenojen kirjanpitokäytäntöjä. 

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Siemenperunakeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastol-
le 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt menojen 
budjetointimenettelyn muuttamiseksi suoriteperusteiseksi. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja, JHTT  Erkki Niemelä 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
 Siemenperunakeskuksen johtaja 
 Siemenperunakeskuksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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