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

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Suomen Akatemian tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien 
keskeisten säännösten noudattamiseen. 

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. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastettu. 

Talousarvion toteutumalaskelmasta puuttuu yhteensä 16,7 milj. mk 
apurahoja ja valtionavustuksia, jotka  olisi tullut maksaa v. 2000  ta-
lousarvioon sisältyvistä Suomen Akatemian momentille 29.88.50. tai 
tilijaottelutilille 29.88.53.1. budjetoiduista tutkimusmäärärahoista.  
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Edellä mainitusta 16,7 milj. markan summasta 12,1 milj. mk on apu-
rahoja, jotka Akatemia on maksanut vuoden 1999 talousarvion mo-
mentin 29.88.50. 3-vuotisista siirtomäärärahoista eli siirretyn määrä-
rahan tililtä 4.99.29.88.50. Vuotta 1999 koskevassa talousarviossa 
apurahat on yksilöity vain arviomäärärahamomentin 29.88.53. pää-
tösosan perusteluissa, joten momentin 29.88.50. määrärahoja ei olisi 
voinut käyttää tähän tarkoitukseen.  

Apurahojen lisäksi samalta siirretyn määrärahan tililtä on maksettu 
3,7 milj. mk ja vuodelta 1998 siirtyneen vastaavan siirretyn määrära-
han tililtä  4.98.29.88.50. vielä 0,9 milj. mk valtionavustuksia.  Näiden 
vuosien talousarvioissa valtionavustukset on yksilöity vain arviomää-
rärahamomentin 29.88.53. päätösosan perusteluissa, joten momen-
tin 29.88.50. määrärahoja ei olisi tullut käyttää tähän tarkoitukseen.  

Vuoden 2000 talousarviossa momentin 29.88.50. perusteluja on 
muutettu siten, että myös tältä momentilta on mahdollista maksaa 
valtionavustuksia ja apurahoja tilijaottelutilin 29.88.53.1. lisäksi. 

Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on tarkastuksessa todettu laadituiksi 
säännösten mukaisesti.  

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 
edellä mainittuja yhteensä 16,7 milj. markan apurahojen ja valtion-
avustusten kirjaamista sellaisille siirrettyjen määrärahojen tileille, joil-
ta ei vastaavien vuosien talousarvion momenttien päätösosan perus-
telujen mukaan olisi voinut maksaa näitä menoja. 

Tuloksellisuuden kuvaus ja sen perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen sisältöä ja esittämistapaa sekä sen pe-
rustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajatusti. Tarkastus on 
kohdennettu esitettyjen tietojen oikeellisuuteen olennaisuus huomi-
oon ottaen ja kohdistunut vuoden 2000 rahoituspäätöksiä koskeviin 
volyymitietoihin, joita toimintakertomuksessa on esitetty määrällisinä 
suoritetietoina. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riit-
tävyyttä on arvioitu kokonaisuutena. 
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Tarkastetut tuloksellisuustiedot on tarkastuksessa todettu luotetta-
viksi. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjä tietoja ei voida pitää riittävi-
nä, sillä esitettyihin tietoihin ei sisälly taloudellisuutta ja tuottavuutta 
kuvaavia tunnuslukuja eikä myöskään näitä korvaavia kustannustie-
toja. Esitettyä tulosinformaatiota ei myöskään ole käsitelty opetusmi-
nisteriön asettamiin tulostavoitteisiin verraten.  

Suomen Akatemian tuloksellisuuden kuvauksen perustana oleva 
laskentatoimi ei v. 2000 ole ollut talousarviolain 16 §:n ja talousar-
vioasetuksen 55 §:n vaatimusten edellyttämällä tasolla. Tarkastus-
vuoden aikana Akatemia on kuitenkin kehittänyt laskentatointaan ja 
kehittämistyön tuloksena Akatemiassa on vuonna 2001 otettu käyt-
töön toimintopohjainen kustannuslaskenta. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä erityisesti 
ylimmän johdon eräissä toiminnoissa noudattamien käytäntöjen ta r-
kastuksen yhteydessä.  

Edellisvuoden tilintarkastuksen yhteydessä Akatemialta on edellytet-
ty edustusmenoja koskevan ohjeistuksen täsmentämistä ja edus-
tusmenojen tarkoituksenmukaisen laajuuden selvittämistä. Uutta 
edustusmeno-ohjeistusta on ryhdytty valmistelemaan tarkastusvuo-
den kuluessa, mutta muilta osin edellytettyihin toimenpiteisiin ei ole 
ryhdytty. 

Sisäisessä valvonnassa on tarkastuksen perusteella tullut esiin eräi-
tä puutteita edustusmenoihin ja matkustukseen liittyvissä menettely-
tavoissa  ja ohjeistuksissa. Osan ilmenneistä puutteista Akatemia on 
korjannut tarkastuksen kuluessa.  

Akatemian taloussääntö tulee päivittää talousarvioasetuksen muu-
toksen edellyttämällä tavalla.   

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta 16,7 
milj. markan apuraha- ja valtionavustusten kirjaamista sellaisille siir-
rettyjen määrärahojen tileille, joilta ei vastaavien vuosien talousarvi-
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on momenttien päätösosan perustelujen mukaan olisi voinut maksaa 
näitä menoja. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Suomen Akatemian tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tarkastus-
kertomuksessa esitetyn 16,7 milj. markan määrärahojen talousarvion 
vastaista käyttöä koskevan huomautuksen johdosta.  

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

 

Ylitarkastaja     Aino Niemi 

 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Suomen Akatemian pääjohtaja 
 Suomen Akatemian hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
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