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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun 
yliopiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta r-
kastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä opetus-
ministeriölle että Turun yliopistolle. Tarkastuksen on suorittanut ta r-
kastaja Harri Myllyoja ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Hannu 
Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Turun yliopiston tilinpäätökseen, tilinpää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten 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. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on todettu laadituiksi 
säännösten mukaisesti lukuunottamatta talousarvion toteutumalas-
kelmaan sisältyvää talousarviolakiin ja -asetukseen perustumatonta 
IPR University Center Association ry:n 100.000 mk:n jäsenmaksua. 
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. Tarkastelua tulee kuitenkin jatkossa 
kehittää informatiivisemmaksi. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

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 
kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu käyttäen kri-
teerinä opetusministeriön ohjauskirjeessä 7.9.2000 (Dnro 
2/023/2000) esitettyjä tietovaatimuksia.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitetyt tiedot ovat luotettavia. Esitet-
tyjä kustannusvastaavuuslaskelmia ei voida pitää luotettavina. Kus-
tannusvastaavuuslaskelmat on esitetty liiketaloudellisesta maksulli-
sesta palvelutoiminnasta ja julkisoikeudellisista suoritteista. Laskel-
mien johtaminen kirjanpidosta ei ole riittävän luotettavalla tavalla 
varmennettavissa eivätkä yhteiskustannusten kohdistamisperusteet 
perustu asianmukaisella tavalla aiheuttamisperiaatteeseen. Erityi-
sesti yhteiskustannusten arvionvaraisuus heikentää olennaisesti las-
kelmien luotettavuutta. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen pal-
velutoiminnan tuotot olivat 90,6 mmk.  

Opetusministeriö on kirjeellään 25.11.1999 (Dnro 59/500/99) edellyt-
tänyt perusteltua arviota yhteisrahoitteiseen toimintaan sitoutuneiden 
resurssien määrästä. Toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen 
mukaan Turun yliopiston yhteisrahoitteisen toiminnan menot olivat 
yhteensä 86,8 mmk. Tilinpäätösasiakirjassa ei ole esitetty peruste l-
tua arviota siitä, miten paljon tähän sitoutuu yliopiston resursseja. Li-
säksi tarkastuksen perusteella on todettava, että taloudellisuutta ku-
vaavat tunnusluvut ja tulosalueittaiset kustannustiedot tulisi esittää 
vähintään kolmen vuoden ulottuvuudella. Muilta osin tuloksellisuu-
den kuvauksessa esitettyjä tietoja voidaan pitää riittävinä. Vaikutta-
vuudesta esitettyjä tietoja ei tilintarkastuksen keinoin ole voitu luotet-
tavasti tarkastaa.  
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Hintatuetusta maksullisesta toiminnasta olisi tullut esittää erillinen 
laskelma. Muilta osin maksullisen toiminnan kannattavuudesta esi-
tettyjä tietoja voidaan pitää riittävinä. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevasta laskentatoimesta on todettava, että maksullisen 
toiminnan kannattavuuden seurantaa ei ole järjestetty säädösten 
edellyttämällä tavalla. Muilta osin laskentatointa voidaan keskeisiltä 
osiltaan pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä hankintojen 
ja yhteisrahoitteisen toiminnan osalta. Lisäksi sisäistä valvontaa on 
tarkastettu ylimmän johdon eräisiin viranhoitotapoihin kohdistunees-
sa tarkastuksessa.  

Hankintatoimen tarkastuksessa havaittiin yliopiston sisäiseen ohjeis-
tukseen ja hankintojen toteutukseen liittyviä sisäisen valvonnan puut-
teita, joiden osalta on ryhdyttävä välittömiin kehittämistoimenpiteisiin.  

Lisäksi on todettava, että vuonna 2000 tuli ilmi esitutkinnassa oleva, 
Turun yliopiston neurologian professoria koskeva, tutkimusrahoituk-
seen liittyvä kymmenien miljoonien markkojen väärinkäytösepäily.  

Ylimmän johdon viranhoitotapoihin kohdistuneessa tarkastuksessa 
havaittiin muutamia koko tiliviraston sisäiseen ohjeistukseen liittyviä 
puutteita. Valtiontalouden tarkastusvirasto esittää yhteenvetorapor-
tissaan 19.12.2000 asiaan liittyviä yleisiä suosituksia. 

Tarkastuksen perusteella on todettava, että puutteellinen käyttö-
omaisuuden inventointi heikentää käyttöomaisuudesta toimintaker-
tomuksessa esitettyjen tietojen sekä yliopiston käyttöomaisuuskir-
janpidon luotettavuutta. Lisäksi maksullisen toiminnan kustannuslas-
kennan puutteet aiheuttavat merkittävän sisäisen valvonnan riskin. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

IPR University Center Association ry:n jäsenmaksun maksaminen 
momentilta 29.10.22 (Yliopistolaitoksen yhteiset menot) on valtion ta-
lousarvion perustelujen vastainen menettely. Tarkastusviraston nä-
kemyksen mukaan, jota valtiovarainministeriön ja opetusministeriön 
lausunnot tukevat, kyseisen yhdistyksen perustamisella siirretään 
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yliopistolle kuuluvia tehtäviä ja tuottoja valtion talousarviotalouden 
ulkopuolelle. 

Maksullisen toiminnan vuositulosta kuvaavia kustannusvastaavuus-
laskelmia ei ole laadittu talousarviolain 15 §:n 2 momentin edellyttä-
mällä tavalla. Laskelmat ovat erityisesti yhteiskustannusten osalta  
arvionvaraisia eikä niiden laskentaperusteita voida pitää asianmu-
kaisina.  

Muilta osin tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousar-
viota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Turun yliopiston tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt maksulli-
sen toiminnan kustannuslaskennan kehittämiseksi, hankintatoimen 
sisäisen valvonnan parantamiseksi sekä sen johdosta, että moment-
tia 29.10.22 on talousarvion vastaisesti käytetty IPR University Cen-
ter Association ry:n jäsenmaksun maksamiseen.  

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Tarkastaja    Harri Myllyoja 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Turun yliopiston rehtori 
 Turun yliopiston hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
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