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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa ulkoasi-
ainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja, 
JHTT Seppo Akselinmäki. Edustustotarkastukset on suorittanut pää-
osin ylitarkastaja, JHTT Jari Sanaskoski. Taloushallinto- ja atk-
avusteiseen tarkastukseen liittyneessä tarkastusosuudessa on avus-
tanut ylitarkastaja, CISA Pentti Mykkänen. Tarkastusta on va lvonut 
tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen.  

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

Tilintarkastuksen yhteydessä on suoritettu tarkastuskäynnit Dar es 
Salaamin, Nairobin ja Washingtonin edustustoihin. Niitä koskevat 
tarkastuksen johtopäätökset on esitetty jäljempänä sisäisen valvon-
nan yhteydessä. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Ministeriö on myöntänyt jakamatonta määrärahaa yksittäiselle tiliviras-
tolle pohjautuen keskinäiseen sopimukseen, jonka mukaisesti on an-
nettu oikeus velkoa määrärahalta myös laskennallisia kustannuksia, 
vaikka määrärahan budjetointiperusteissa  ei tätä ole otettu huomioon. 
Tilivirasto on laskuttanut itseään maksullisen toiminnan laskutusperus-
teiden mukaan ja velottanut sen mukaisesti ulkoasiainministeriön sille 
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myöntämää määrärahaa. Määrärahan jakopäätöksiä edellytetään 
muutettaviksi, mihin ulkoasianministeriö on luvannutkin pyrkiä vuoden 
2002 alusta. 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, laskelmien tarkastelu ja kirjanpito 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana 
olevaa kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittä-
miseksi, ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osiltaan 
oikein laaditut. Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskianalyysiin 
perustuen. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteumalaskelmas-
ta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastuksessa todettu 
laadituiksi säännösten mukaisesti. Taseen käyttöomaisuustiedoissa 
on todettu puutteita erityisesti edustustojen osalta niiden siirtyessä uu-
teen ulkomaanedustuksen taloushallintojärjestelmään. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa todettu 
esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti.  

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

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa  pi-
tää käyttöomaisuuskirjanpidon ja menetelmäkuvauksen puutteita lu-
kuun ottamatta asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot ja näi-
den perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien sisäl-
töä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa lasken-
tatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, si-
sältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuuslaskelmat 
olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Tulostavoitteiden asettaminen tehtäväjaottelun mukaisesti on aiempi-
en vuosien tapaan ollut selkeästi tulostavoiteasettelun johtava perus-
te. Tulostavoitteiden asettamisessa ei ole nähtävissä mainittavia eroja 
tai selkeitä tavoitteiden kehityksen painopistemuutoksia lukuunotta-
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matta tehtäväjaotteluun liittyviä yksittäisiä tarkennuksia tai uudelleen-
jaotteluja. Tavoiteasettelu ei sisällä tuottavuus- tai taloudellisuustavoit-
teita eikä suorite- ja kustannustavoitteita. Ohjausjärjestelmien puuttei-
siin ja kehitystarpeisiin ei ole vastattu uusien lähtökohtien ja ohjaus-
prosessien aikaansaamiseksi.  

Toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin kannalta puute on se, että 
edustustojen vuosisuunnitelmissa ei ole vieläkään arvioitu kustannus- 
ja määrärahavaikutuksia toiminnallisilla painopistealueilla. Vuosi- ja 
toimintasuunnitelmien asemaa ohjausvälineenä tulisi vahvistaa sekä 
edustustoja koskevassa että niiden avulla muodostuvassa alueellises-
sa suunnittelussa. 

Ulkoasiainhallinnon laskentajärjestelmä tuottaa tiedot vain tehtäväkoh-
taisista menoista, minkä johdosta tuloksellisuuden kuvauksessa esi-
tettyjä tietoa ei ole esitetty talousarvioasetuksen 65 §:n edellyttämällä 
tavalla. Tietojen riittävyyttä rajoittaa lisäksi se, että edustustojen tulok-
sellisuustiedot puuttuvat. Koska ulkoasiainministeriön tulostavoitteet 
ovat vaikuttavuustavoitteita, niiden toteutumista ei ole tilinta rkastuk-
sessa arvioitu. 

Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteita ja niiden toteutumisen vertailua 
ei ole edelleenkään toimintakertomuksessa erikseen esitetty, vaikka 
kehitysyhteistyön määrärahat muodostavat puolet ministeriön määrä-
rahoista. 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma kattavuus on 77 
prosenttia julkisoikeudellisten suoritteiden kokonaistuotoista ja –
kustannuksista. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat toiminta-
kertomuksen mukaan 84,6 mmk. Laskelman kustannustiedoissa on 
puutteita, koska laskentaperusteet ja työajanseurannan toteutustark-
kuus ovat vaihdelleet edustoittain, vaikkakin edistystä on tapahtunut.  
Laskelmien laatimisperiaatteita tulee edelleen yhtenäistää ja katta-
vuutta lisätä.  

Liiketaloudellisten suoritteiden tulot olivat 14,5 mmk. Kustannusvas-
taavuuslaskelmaa ei ole kuitenkaan laadittu. Ulkoasiainministeriön 
laskentatoimessa on yhä puutteita, joiden johdosta se ei ole pystynyt 
tuottamaan talousarviolain 15 §:n 2 momentissa ja 16 §:ssä sekä ta-
lousarvioasetuksen 55 §:ssä edellytettyjä tietoja. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä.  
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Sisäinen valvonta ei ulkoasiainministeriössä systemaattisesti tukeudu 
riittävän laskentatoimen ja valvontatiedon hyväksikäyttöön. 

Taloushallinnon tietojärjestelmien sisäistä valvontaa sekä ministeriös-
sä että edustoissa tulee tehostaa. 

Kehitysyhteistyöhön liittyvillä määrärahoilla rahoitettavien hankkeiden 
toteuttajina toimivien konsulttien ja alihankkijoiden laskutuksen valvon-
taa tulee tarkentaa. Ministeriö on luvannut, että jatkossa ministeriö 
pyytää viimeistään hankkeiden päätyttyä toteuttajina olleiden konsult-
tien tilintarkastajien lausunnot kustakin useimmiten monivuotisesta 
yksittäisestä hanketoteutuksesta. 

Samoin kehitysyhteistyöosastolla projektinhallinnan kehittämiseksi oli-
si suositeltavaa harkita tietotekniikkaan perustuvan projektinhallinta-
ohjelman käyttöönottoa. 

Tileistäpoistopäätösten perustelujen asianmukaisuuteen tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. 

Dar es Salaamin, Nairobin ja Washingtonin edustustoissa sisäisen 
valvonnan tarkastus kohdistui erityisesti kehitysyhteistyöosaston 
myöntämien pienprojektimäärärahojen hallinnointiin, paikalta palkattu-
jen henkilöiden palvelussuhteiden ehtoihin, edustustoimintaan sekä 
maksullisen toiminnan järjestelyihin. 

Edustustotarkastuksissa on kiinnitetty huomiota matkakustannuksia 
koskevien selkeiden, hallinnonalan sisäisten ohjeiden aikaansaami-
seksi. Edustoissa on todettu myös esiintyvän työyhdistelmiä, joihin si-
säisen valvonnan kannalta tulee kiinnittää huomiota. 

Edustustojen edustusmenojen korvausperusteita määrittelevän minis-
teriön Ulkomaanedustusta koskevan päätöksen ja Ulkomaanedustuk-
sen edustustyöohjeiden sekä edustusmenoveloitusten kesken todet-
tiin poikkeamia. Nykyisten ohjeiden tulkinnanvaraisuus edellyttää nii-
den tarkentamista. 

Sisäisen tarkastuksen järjestämisen uudelleenarviointi on sekä tarkas-
tetun varainhoitovuoden että aiempien vuosien havaintojen nojalla pe-
rusteltua. Taloussääntö tulee päivittää talousarvioasetuksen  (512/92) 
26 §:n edellyttämällä tavalla sekä sisäiselle tarkastukselle laatia talo-
usarvioasetuksen 70 §:n edellyttämä sisäisen tarkastuksen ohjesään-
tö.  
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TALOUSARVION NOUDATTAMINEN JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN 
SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 

Ulkoasiainministeriö ei ole järjestänyt laskentatointaan ja maksullisen 
toiminnan vuosituloksen esittämistä talousarviolain 15 §:n 2 momentin 
edellyttämällä tavalla. Tarkastusvirasto on huomauttanut asiasta lu-
kuisia vuosia. Muutoin tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että 
talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen ulkoasiainministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
30.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt laskenta-
toimen kehittämiseksi riittävien ja luotettavien tuloksellisuustietojen 
sekä  kustannusvastaavuuslaskelmien esittämiseksi. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT  Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja, JHTT  Seppo Akselinmäki 

 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri   
 Valtiokonttori 
 
 


