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VALTION KESKUSKIRJANPIDON  JA VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKAS-
TUSKERTOMUS VUODELTA 2000 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa valtion kes-
kuskirjanpidon ja valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta varainhoitovuo-
delta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus an-
netaan erikseen sekä valtiovarainministeriölle että Valtiokonttorille. Tilin-
tarkastuksen on suorittanut tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen ja sitä 
on valvonut tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta.      

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeiden mukai-
sesti ja se on kohdistunut tilinpäätökseen, joka käsittää valtion  tilinpää-
töslaskelmat ja niiden liitetiedot,  tilinpäätöstietojen perustana olevaan 
valtion keskuskirjanpitoon sekä valtion kirjanpidon ohjeistukseen ja va l-
vontaan. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

Keskuskirjanpito 

Tilivirastojen tilitietoihin keskuskirjanpidossa tehdyt muutokset ja kes-
kuskirjanpidon kirjaukset on dokumentoitu ja tallennettu todennettavalla 
tavalla.     

Keskuskirjanpito on osa valtion kirjanpitoa, minkä vuoksi myös sen osal-
ta tulisi huolehtia siitä, että valtion kirjanpito  dokumentoidaan ja sitä 
koskevia asiakirjoja säilytetään asianmukaisesti.  Vaikka ensisijainen 
dokumentointivelvollisuus valtion pääkirjoja ja valtion tilinpäätöstä lu-
kuun ottamatta onkin tilivirastoilla, tulee myös keskuskirjanpidon osalta 
varmistaa katkeamaton kirjausketju tilivirastojen kirjanpitoaineiston ja 
keskuskirjanpidon välillä.  Tarkastusviraston käsityksen mukaan tulisikin 
määritellä keskuskirjanpidon kirjanpitoaineisto ja  sen sisältö  sekä antaa 
määräykset sen arkistoinnista ja säilyttämisestä.  Ellei tästä ole tarkoi-
tuksenmukaista säätää valtion talousarviosta annetussa asetuksessa, 
tulisi valtiovarainministeriön antaa asiasta määräykset.   
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Valtioneuvosto hyväksyi valtion aloittavan taseen 17.12.1998 ja oikeutti 
valtiovarainministeriön korjaamaan valtion aloittavaa tasetta, jos siinä on 
ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe. Vuonna 2000 kirjattiin valtion aloittavan 
taseen muutoksia noin 0,6 miljardia markkaa (vuonna 1999 1,1 miljardia 
markkaa). Tilivirastot ovat ilmoittaneet taseen muutoksista ja niiden syis-
tä Valtiokonttorille. Tase-erien korjauksia aiheutui paitsi arvostusvirheis-
tä myös tase-erien puuttumisesta aloittavasta taseesta. 

Tarkastusviraston käsityksen mukaan yhtenäisyyden periaate ei ole va l-
tion taseen osalta toteutunut kattavasti tase-eriä rajattaessa ja arvostet-
taessa.  Edelleen on olennaisia eroja siinä, miten esimerkiksi yksittäisiä 
saatavaryhmiä tai kansainvälisten rahoituslaitosten osakkeita ja osuuk-
sia käsitellään valtion taseessa.  Myös arvopaperien käsittelyssä on ero-
ja, jotka aiheutuvat näitä eriä koskevien muutosten olennaisuuden ja py-
syvyyden tilannekohtaisesta arvioinnista.  Yhtenäisten periaatteiden to-
teutuminen edellyttää nykyistä kattavampia määräyksiä siitä, miten  
edellä mainittuja ja muita nimenomaisesti valtion  tilinpäätöslaskelmille 
ominaisia eriä käsitellään sen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.   Koska 
kysymys on viime kädessä valtion tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, 
tulisi valtiovarainministeriön antaa, olennaisuus huomioon ottaen, mää-
räykset erien sisällyttämisestä valtion taseeseen ja niiden arvostamises-
ta. 

Valtion tilinpäätös 

Valtiokonttori on allekirjoittanut valtion tilinpäätöksen 30.3.2001.     

Valtion talousarvion toteutumisen osoittava laskelma vastaa valtion talo-
usarviokirjanpidon pääkirjaa. 

Valtion tase on johdettu valtion liikekirjanpidon pääkirjasta. Valtion tuot-
to- ja kululaskelma esitetään valtion tilinpäätöksessä siten, että tilikart-
taan merkityt sisäisten tuottojen ja kulujen tilit on eliminoitu.  Valtiokont-
torissa laadittu eliminointilaskelma on johdettu valtion liikekirjanpidon 
pääkirjasta.   Tuotto- ja kululaskelma on johdettu asianmukaisesti eli-
minointilaskelmasta. 

Valtion talousarviosta annetun lain 19 §:n tarkoittamien korkomenojen ja 
–tulojen kirjauksissa käytetään edelleen sekä talousarviolain 19 §:ssä 
säädettyä maksuperustetta että talousarvioasetuksen 42 d §:ssä mainit-
tua suoriteperustetta. Taustalla on ilmeisesti yleisempi pyrkimys suorite-
perustetta vastaavan perusteen soveltamiseen myös muiden kuin suorit-
teiden myynnistä saatujen tulojen ja tuotannontekijöiden hankinnasta ai-
heutuneiden menojen kirjaamisessa.  Liikekirjanpidon osalta tarvitaan 
määräysten ja ohjeiden täsmentämistä niin, että talousarvioasetuksen 
42 d §:lle annetaan niissä se sisältö mikä sille on tarkoitettu.  Käytän-
nössä tämä tarkoittaa suoriteperusteen ja talousarviosta johdetun muun 
kirjausperusteen käytön selkiinnyttämistä liikekirjanpidossa. Talousar-
viomenoja ja -tuloja kirjattaessa tulee aina noudattaa talousarviota laa-
dittaessa käytettyä perustetta.      
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Valtion kirjanpidossa kiinteinä määrärahoina tai arviomäärärahoina bud-
jetoituihin menoihin liittyvissä velkakirjauksissa käytetään Valtiokonttorin 
määräysten mukaisesti ainakin ostovelkojen tilejä, muiden velkojen tilejä 
sekä menorästien tilejä.  Valtiokonttorin  tulisi ottaa huomioon talousar-
violain 19 §:stä aiheutuvat velvoitteet myös kirjausohjeita antaessaan.  

Tilintarkastuksen osana on analysoitu myös tiliviraston talousarvion ul-
kopuolista rahoitusta.  Tämän mukaan tilivirastot ovat vuonna 2000 kir-
janneet 895,5 miljoonaa markkaa sellaisia menoja, jotka eivät ole sisäl-
tyneet niiden talousarvioihin.   Näistä 661,9 miljoonaa markkaa rahoitet-
tiin talousarviomäärärahoista, jotka oli osoitettu toisille tilivirastoille ja 
233,6 miljoonaa markkaa valtion talousarvion ulkopuolisilla varoilla.  Lu-
vuissa eivät ole mukana lahjoitetut varat eivätkä rahastot, joiden varoja 
tilivirastot voivat ehtojen niin salliessa käyttää toiminnastaan aiheutuvien 
menojen maksamiseen. 

Edellä kuvattu menettely, jossa tilivirastojen menoja merkittävissä mää-
rin käsitellään niiden talousarvion ulkopuolella,  ei  vastaa perustuslaista 
seuraavaa ja talousarviolaissa yksityiskohtaisemmin säädettyä talousar-
vion täydellisyysperiaatetta.   Menettely muodostaa riskin myös muiden 
talousarvioperiaatteiden toteutumiselle.  Virastojen budjetointia tulisi ke-
hittää niin, että kaikki niiden toiminnasta aiheutuvat valtion menot sisälly-
tetään vuosittain talousarvioon.  Nykyiset vaihtoehdot talousarvion ulko-
puolisen rahoituksen käsittelyyn kirjanpidossa tulee rajata tarkoin määri-
teltyihin satunnaisiin erityistilanteisiin.   

Talousarvioasetuksen 63 §:n mukaan tiliviraston tilinpäätöksen on an-
nettava oikeat ja riittävät tiedot tiliviraston taloudesta ja toiminnan tulok-
sellisuudesta.  Kirjauskäytäntö, jossa talousarvion ulkopuolista rahoitus-
ta käsitellään liikekirjanpidossa ja siihen perustuvassa tilinpäätöksessä 
samalla tavalla kuin tilivirastolle talousarviossa osoitettuakin rahoitusta,  
tulee sallia ja ohjeistaa asianmukaisesti, jotta myös nämä tapahtumat 
voitaisiin kirjata luonteensa mukaisille tileille ja käsitellä asianmukaisesti 
tilinpäätöslaskelmissa ja kustannuslaskennassa.   

Valtion kirjanpidon ohjaus ja valvonta 

Valtion tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä syntyneen käsityksen 
mukaan keskuskirjanpitoa koskevalla sisäisellä valvonnalla on voitu vai-
kuttaa siihen, että valtion tilinpäätöksen pohjana olevat keskuskirjanpi-
don tiedot eivät sisältäisi virheitä.  Keskuskirjanpidon tietojen valvonta 
perustuu kuitenkin pääosin tietojen analysointiin eikä voi  kattavasti kor-
vata tilivirastojen omia toimia tai  valtion kirjanpidon ohjausta.  

Valtion keskuskirjanpitoon ja valtion tilinpäätökseen vaikuttavista peri-
aatteista keskeisimpiä on tilivirastojen tilinpäätöksille talousarvioasetuk-
sen 61 §:ssä asetettu yhtenäisyyden periaate.  Talousarviotalouden 
muodostamassa kokonaisuudessa sen toteuttaminen on osa tämän ko-
konaisuuden kattavaa sisäistä valvontaa, joka Valtiokonttorille valtion 
keskuskirjanpidon hoitajana ja valtion tilinpäätöksen laatijana kuuluu.  
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Yhtenäisyyden periaate on keskeinen periaate ratkaistaessa myös yksit-
täisiä valtion kirjanpidon ja tilinpäätöksen kysymyksiä. Tässä kertomuk-
sessa esitetyt havainnot ja kannanotot ovat ensisijaisesti osa edellä tar-
koitettua talousarviotalouden kattavaa valtion kirjanpidon sisäistä val-
vontaa.    

Yhtenäisyyden periaatteen toteutumista valtion tilinpäätöksen näkökul-
masta ovat heikentäneet eräiden tase-erien määrittelyyn ja arvostami-
seen sekä talousarvioasetuksen 42 d §:n soveltamiseen liittyneet me-
nettelytavat ja talousarvion ulkopuolisen rahoituksen käsittely tilinpää-
töksessä.  Menettelytavat tulee  saada sellaisiksi, ettei ohjeistuksessa 
ole ristiriitoja ja että kirjauskäytännöt ovat selkeästi voimassa olevien 
säännösten ja määräysten mukaisia.     

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

  

 

Tarkastuspäällikkö  Marjatta Kimmonen 

 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat  


