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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työminis-
teriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta rkas-
tuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Taina Vä-
himaa ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut työministeriön tilinpäätökseen, tilinpäätös-
tietojen 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 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 tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla lukuunot-
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tamatta käyttöomaisuutta ja valtuuksia koskevia liitteitä, joilla esitet-
tyjä tietoja ei seurantajärjestelmien puuteiden vuoksi voida pitää luo-
tettavina.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Menetelmäkuvaus tulee saattaa talousarvioasetuksen 47 §:n edellyt-
tämälle tasolle. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna lukuunottamatta 
pääkirjanpidon ja käyttöomaisuuskirjanpidon täsmäyttämisessä ollei-
ta dokumentoinnin  ja menetelmäkuvauksen sekä valtuusseurannan  
puutteita. 

 

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. 

Toimintakertomuksessa on tuloksellisuuden kuvauksena esitetty se-
kä hallinnonalan että ministeriön strategisten, vaikuttavuutta koske-
vien tavoitteiden toteutumisen analyysi. Taloudellisuutta ja tuotta-
vuutta tai niitä korvaavia tehtävittäisiä tai tulosaluekohtaisia kustan-
nustietoja ei ole esitetty. 

Tilinpäätösasiakirja sisältää kustannusvastaavuuslaskelmat Pien-
työnantajien palvelukeskuksen, Työvoimaopiston sekä koko tiliviras-
ton maksullisesta toiminnasta. Työministeriön kustannusvastaavuus-
laskelman maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,9 milj. 
markkaa, kokonaiskustannukset  2,3 milj. markkaa ja tilikauden tulos 
0,4 milj. markkaa alijäämäinen. Pientyönantajien palvelukeskuksen 
kustannusvastaavuuslaskelma, jossa tuloja on 0,9 milj. markkaa, 
osoittaa alijäämää 0,8 milj. markkaa. Työministeriö on asettanut liike-
taloudellisista suoritteista koostuvalle maksulliselle toiminnalle tavoit-
teeksi kannattavuuden. Kannattavuuden saavuttamiseksi ministeriön 
tulee toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. 
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Tilinpäätösasiakirjaan sisältyviä kustannusvastaavuuslaskelmia ei 
ole esitetty Valtiokonttorin antamien määräysten mukaisesti eikä las-
kelmien yhteydessä ole mainintaa suoritetuotannon perustana ole-
vasta lainsäädännöstä. Kun lisäksi laskelmien tiedot eivät kaikilta 
osin perustu  kirjanpitoon ja niitä tukevia asianmukaisia dokumentte-
ja puuttuu tai niissä on puutteita, ei tarkastuksen perusteella voitu 
muodostaa luotettavaa käsitystä maksullisen toiminnan kannatta-
vuudesta.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja maksullisen toiminnan kannattavuus-
tietojen perustana olevan ulkoisen ohjauksen edellyttämä laskenta-
toimi tulee saattaa talousarviolain 15 ja 16 §:ien ja talousarvioase-
tuksen 55 §:n edellyttämälle tasolle, jotta tuloksellisuudesta ja mak-
sullisesta toiminnasta voidaan esittää luotettavat ja riittävät tiedot. 

Tilinpäätösasiakirjan katsaus viraston toimintaan ja etenkin siinä ta-
pahtuneisiin olennaisiin muutoksiin on puutteellinen. Toimintakatsa-
uksessa ei selvitetä tilivirastouudistusta, jonka seurauksena työvoi-
ma- ja elinkeinokeskukset muuttuivat kauppa- ja teollisuusministeri-
ön hallinnonalaan kuuluviksi itsenäisiksi tilivirastoiksi ja työministeri-
ön hallinnonalan ohjauksessa olevat työvoimatoimistot sekä vas-
taanottokeskukset siirtyivät niiden alaisuuteen. Tilivirastouudistuksen 
takia työministeriön tilinpäätöslaskelmat eivät ole vertailukelpoisia 
edellisien vuosien tilinpäätöstietojen kanssa. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä eräissä joh-
don toiminnoissa noudatettujen menettelyjen, taloussäännön ja ko-
neellisesti hoidetun kirjanpidon menetelmäkuvauksen  tarkastuksen 
yhteydessä. 

Työministeriön taloussääntö sisältää sekä vanhentunutta että vir-
heellistä tietoa ja menetelmäkuvaus on puutteellinen. Näiden puut-
teiden osalta työministeriö on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Ministeriön tulee sisäisessä valvonnassa yleisesti kiinnittää huomiota 
talousarviolain 24 b §:n vaatimuksiin. 
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TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN 
TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 

Tulostavoitemenettelyt hallinnonalalla 

Työministeriön hallinnonalalla tulostavoitteiden asettelua ohjaavat 
strategiset linjaukset.  Tulostavoitteet ovat enimmäkseen suoritetta-
via tehtäviä, toimenpiteitä ja toimintoja kuvaavia tavoitteita. Tulosta-
voiteasetantaa tulisi kehittää niin, että tavoitteita tunnuslukuineen 
asetettaisiin tuloksellisuuden eri osa-alueille eli vaikuttavuudelle, ta-
loudellisuudelle ja tuottavuudelle. Talousarvioesityksessä tulisi esit-
tää myös taloudellisuuteen ja tuottavuuteen liittyviä tietoja.  

 

Hallinnonalan toimintakertomustiedot 

Ministeriön kertomuksessa on esitetty koko hallinnonalaa koskevia 
tietoja. Toimintakertomuksen informatiivisuutta heikentää olennai-
sesti tilivirastouudistuksen selvittämättä jättäminen. Työvoima- ja 
elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja niiden alaisuudessa olevat 
työvoimatoimistot ja vastaanottokeskukset toimivat työministeriön 
hallinnonohjauksessa. Työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat kaup-
pa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan kuuluvia  itsenäisiä tilivi-
rastoja ja siksi työministeriön ohjausote työvoima- ja elinkeinokes-
kuksiin nähden on muuttunut. 

Toimintakertomuksen sisältö on enimmäkseen hallinnonalan palvelu-
toiminnan vaikuttavuuden sanallista kuvausta ja tilastotietoa. Tavoit-
teiden toteutumista on selvitetty neljän strategialinjauksen osalta. 
Hallinnonalan taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja kustannuksista ei 
ole esitetty riittäviä tietoja 

Hallinnonalan maksullisesta toiminnasta tulisi antaa enemmän tietoa 
ja esittää virastokohtaiset tiedot. Maksullisen toiminnan tilinpäätöstie-
tojen luotettavuutta ja riittävyyttä on arvioitu kunkin tiliviraston tilintar-
kastuskertomuksissa. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviolain 15 § 2 
momentissa tarkoitettua maksullisen toiminnan kannattavuuden seu-
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rantaa lukuun ottamatta talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä sään-
nöksiä on noudatettu. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja   Taina Vähimaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Työministeriön kansliapäällikkö 
 Valtiokonttori 
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