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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Valtion 
taidemuseon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä ope-
tusministeriölle että Valtion taidemuseolle. Tarkastuksen on suoritta-
nut ylitarkastaja Hilkka Sirén, ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö 
Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Valtion taidemuseon tilinpäätökseen, tili n-
päätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, 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. 
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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.  

Taidemuseon tulee laatia talousarvioasetuksen  47 §:n ja Valtiokont-
torin määräyksessä edellytetyt menetelmäkuvaukset taloushallinnon 
käyttämistä järjestelmistä, kuten jo aiemmissa tilintarkastuksissa on 
huomautettu.  

Käyttöomaisuusjärjestelmän ja pääkirjanpidon tietojen yhtäpitävyy-
teen sekä vaihto-omaisuuden seurantamenettelyihin ja arvostuspe-
rustaan tilinpäätöksessä tulee kiinnittää huomiota.  

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

 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa sekä näiden perustana olevaa laskentatointa 
on tarkastettu rajatusti.  Tarkastus on kohdennettu esitettyjen tietojen 
oikeellisuuteen olennaisuus huomioon ottaen ja kohdistunut kirjanpi-
don perusteella annettuihin tietoihin, esitettyihin tulosalueittaisiin kus-
tannustietoihin, kustannusvastaavuuslaskelmaan ja hintatuesta an-
nettuihin tietoihin. Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen 
riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena.   

Tarkastettuja tulosalueittaisia kustannustietoja on pidettävä luotetta-
vina.  Kokonaisuutena arvioituna esitettyjä tuloksellisuustietoja voi-
daan pitää myös riittävinä.   

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista laadittu kustannusvas-
taavuuslaskelma on tarkastettu. Laskelmaa voidaan pitää luotetta-
vana.  Kustannusvastaavuuslaskelman mukaan tuloja kertyi 15,1 
milj.mk, erilliskustannuksia 39,9 milj.mk, kokonaiskustannuksia 94,1 
milj.mk ja alijäämäksi muodostui 78,9 milj.mk.  Jo aiemmissa tilinta r-
kastuksissa on todettu, ettei toiminta ole järjestettävissä liiketaloudel-
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lisesti kannattavasti.  Talousarvioissa taidemuseolle on myönnetty 
oikeutus hintatukeen. 

Tilinpäätösasiakirjassa esitetään tietoja myönnetystä ja käytetystä 
hintatuesta. Tarkastuksessa todettiin taidemuseon erehdyksessä 
käyttäneen vuoden 2000 osalta laskelmissa talousarviossa  toimin-
tamenomomentille myönnetyn hintatuen ylärajaa, vaikka olisi tullut 
käyttää lisätalousarvion ja opetusministeriön taidemuseon aloitteesta 
tekemän päätöksen mukaisia tilijaottelumuutoksia. Tästä johtuen hin-
tatuesta esitetyt ja siitä johdetut tiedot eivät ole oikeat. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman pe-
rustana olevaa laskentatointa on tarkastettu rajatusti kirjanpidon ja 
kustannusten tarkastamisen yhteydessä.  Tarkastetuilla alueilla las-
kentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna, 
mutta hintatuen laskentaperusteisiin tulee kiinnittää huomiota.  

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän joh-
don eräiden viranhoitotapojen menettelyjen tarkastuksen yhteydes-
sä. 

Matkapuhelinten käytön ohjeistuksessa ja valvonnassa on tullut esiin 
puutteita, joiden osalta taidemuseo on ryhtynyt asianmukaisiin toi-
menpiteisiin.  

Taidemuseolla on toistuvasti huomattavia saatavia, joiden perintää 
tulee tehostaa. 

Irtaimiston luettelointiin ja taloussäännön mukaisiin tarkastuksiin tu-
lee kiinnittää huomiota, kuten jo aiemmissa tilintarkastuksissa on 
huomautettu. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Valtion taidemuseon tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt menete l-
mäkuvausten laatimiseksi ja saatavien perimiseksi.   

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Ylitarkastaja   Hilkka Sirén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Opetusministeriön kansliapäällikkö 
 Valtion taidemuseon ylijohtaja  
 Valtion taidemuseon johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
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