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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Uuden-
maan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuksesta varainhoi-
tovuodelta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusker-
tomus annetaan sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että Uuden-
maan työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Tarkastuksen on suorittanut 
tarkastaja Taina Vähimaa ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Mar-
jatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuk-
sen tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpi-
toon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talous-
arvion 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  ja edellisen vuoden tilintarkastuskertomuksessa esitettyjen 
huomautusten seurantatarkastukseen perustuen. 

 



 
 
 
 
 
 

2 

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.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Valtion talousarviosta annetun asetuksen 42 a § edellyttää, että kir-
janpitotapahtumat kirjataan asiajärjestyksessä liikekirjanpidon ja ta-
lousarviokirjanpidon pääkirjoihin. Uudenmaan työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen kirjanpito ei ollut tilikauden aikana asianmukaisesti päi-
vän tasalla. Talousarvioasetuksen 49 §:n mukaisesti koneellisin me-
netelmin hoidetun kirjanpidon päiväkirjat sekä liikekirjanpidon ja talo-
usarviokirjanpidon pääkirjat olisi tullut saattaa kirjalliseen ja määrä-
muotoiseen muotoon vähintään kuukausittain. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kirjanpitoon liittyy edel-
leen epävarmuutta. Tarkastuksessa tämä on havaittu etenkin kirjan-
pitoon sisältyvinä teknisluonteisina virheinä sekä pääkirjanpidon ja 
reskontrien täsmäytysten puuttumisena.  

Tilinpäätöslaskelmia varmentamaan laaditut tase-erittelyt eivät ole 
talousarvioasetuksen 66 e §:n mukaisia. Talousarvioasetuksen 47 
§:n mukainen kirjanpitojärjestelmän menetelmäkuvaus tulee laatia. 
Kirjanpidon hoitaminen on järjestettävä vastaamaan talousarviolain 
14 §:ssä tarkoitetun hyvän kirjanpitotavan vaatimuksia. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä sen perustana olevaa laskentatointa on 
tarkastettu rajatusti. Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen oi-
keellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen, ja kohdistunut esitettyi-
hin kustannustietoihin ja maksullisen toiminnan laskelmiin. Vaikutta-
vuustietojen luotettavuutta ei ole tarkastettu. 

Toimintakertomuksessa on tuloksellisuuden kuvauksena esitetty 
strategisten ja vaikuttavuutta koskevien tavoitteiden toteutuminen 
kolmella hallinnonalalla.  Taloudellisuutta ja tuottavuutta tai niitä kor-
vaavia tehtävittäisiä tai tulosaluekohtaisia kustannustietoja kerto-
muksessa ei ole esitetty. Esitettyjä tietoja ei voida pitää riittävinä. 
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Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvän kustannusvastaavuuslaskelman 
mukaan maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 11,8 milj. 
markkaa. Vain osalle maksullista toimintaa on asetettu kannattavuus 
tavoitteeksi. Tilinpäätökseen sisältyviä kustannusvastaavuuslaskel-
mia ei ole kaikkien laskelmien osalta esitetty Valtionkonttorin anta-
mien määräysten mukaisesti.  Kun laskelmien tiedot eivät kaikelta 
osin perustu kirjanpitoon ja sitä tukevissa laskelmissa ja tositteissa 
on puutteita, ei tarkastuksen perusteella voitu muodostaa käsitystä 
maksullisen toiminnan vuosituloksen luotettavuudesta.  

Tuloksellisuuden kuvauksen perustana olevan laskentatoimen ta r-
kastus on kohdistunut kustannuslaskentaan kokonaisuutena ja mak-
sullisen toiminnan perustana olevaan laskentatoimeen. Laskentatoi-
mi ei tällä hetkellä tuota riittävässä laajuudessa valtion talousarviosta 
annetun asetuksen 55 §:n edellyttämiä tietoja suoritteiden määrästä, 
laadusta ja kustannuksista. 

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.  

     

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen, tilinpäätöksen ja taloussäännön tarkastuksen yhteydessä 
sekä eräissä johdon toiminnoissa ja maksullisessa toiminnassa nou-
datettujen menettelyjen yhteydessä. 

Sisäisessä valvonnassa on tarkastuksen perusteella tullut esiin puut-
teita, jotka heikentävät Uudenmaan TE –keskuksen toiminnan ja ta-
loudenhoidon luotettavuutta.  

Tarkastuksen yhteydessä on voitu todeta, että viraston johto on ryh-
tynyt  suunnittelemaan asianmukaisia toimenpiteitä järjestää viraston 
sisäinen valvonta.  

Viraston johdon on talousarvioasetuksen 69 §:n mukaisesti huoleh-
dittava siitä, että virastossa toteutetaan sen talouden ja toiminnan 
laajuuteen ja sisältöön nähden asianmukaiset sisäiseen valvontaan 
liittyvät menettelyt. 
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuunottamatta osa-
kirjanpitojen täsmäyttämistä ja talousarviolain 15 § 2 momentissa 
tarkoitettua maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa ja luo-
tettavan vuosituloksen esittämistä.  

ILMOITUSVELVOLLISUUS VATIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontaloudentarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee ilmoit-
taa tarkastusvirastolle 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se 
on ryhtynyt kirjanpitonsa ja muun laskentatoimensa kehittämiseksi 
sekä viraston sisäisen valvonnan järjestämiseksi. 

                     Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Taina Vähimaa 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtaja 
 Työministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
 Valtiokonttori 
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