
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Telekopio 
PL1119  Annankatu 44  (09) 228 541  (09) 2285 4250 
00101 HELSINKI  00100 HELSINKI 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 150/53/01 
 
 7.6.2001    

 

       
        
        

     
     
     
     
     

Kauppa- ja teollisuusministeriö 

     
        
        
        
VALTION TEKNILLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS  
VUODELTA 2000 
 
 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus anne-
taan sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että Valtion teknilliselle 
tutkimuskeskukselle. Tarkastuksen ovat suorittaneet tarkastajat Aila 
Suhonen ja Nina Nieminen. Tilinpäätöstarkastukseen ovat osallistu-
neet myös ylitarkastaja, CISA Merja Hetemäki ja ylitarkastaja, JHTT 
Seppo Akselinmäki. Tarkastusta on valvonut tarkastuspäällikkö 
Markku Heikkinen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tili n-
päätökseen, tilinpäätöstietojen 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. 
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Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti lukuun ottamatta Energian 
ja Elektroniikan menoina kirjaamia ennakkomaksuja. Menettelyn 
seurauksena talousarvion toteutumalaskelmaan sisältyy yli 6.6 mmk 
toimintamenoja, jotka olisivat kuuluneet varainhoitovuodelle 2001. 

Maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen osalta visuaali-
nen kirjausketju yksittäisestä tulotositteesta tuotto- ja kululaskelmaan 
ei ole talousarvioasetuksen 43.2 §:n mukainen, koska lopullinen lii-
kekirjanpidon tili muodostetaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä si-
säisen laskennan tietojen perusteella. Liikekirjanpidossa tuottoja oi-
kaistiin noin 186 mmk:lla.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää edellä esitetyin varaumin asianmukaisesti järjestettynä ja hoi-
dettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot ja 
näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen sisältöä ja esittämistapaa sekä tilinpää-
töstietojen perustana olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen selvittämiseksi sisältääkö tuloksellisuuden kuvaus 
olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tavoiteasettelun vaikutta-
vuustietojen luotettavuutta ei tilintarkastuksessa ole arvioitu. 

Esitetyt kustannustiedot ovat luotettavat. Tuottavuus- tai taloudelli-
suustavoitteiden puuttuessa edellyttää riittävä tuloksellisuuden kuva-
us myös suoritetietojen esittämistä tehtävittäin tai tulosalueittain 
olennaisimmilta toiminta-alueilta kolmelta vuodelta.  

Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslas-
kelman mukaan maksullisen toiminnan tuotot olivat 510 mmk, kus-
tannukset 488 mmk ja ylijäämä 22 mmk. Tuottoihin sisältyy 6.8 mmk 
sisäisiä tuottoja. Kustannusvastaavuuslaskelma on tarkastuksessa 
todettu luotettavaksi. 
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Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä matkustami-
sen ja käyttöomaisuushankintojen toimintaketjujen tarkastuksissa.  

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta sisäisen valvonnan olevan 
asianmukaisesti järjestetty seuraavia puutteita lukuunottamatta. 

Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin eräitä vanhoja myyntisaami-
sia. Myyntisaamisten sisäistä valvontaa tulee tehostaa. 

Hankintojen tarkastuksessa on tullut esiin puutteita kynnysarvon ylit-
tävien julkisten hankintojen kilpailuttamismenettelyissä ja sisäisessä 
valvonnassa. Huomiota tulee kiinnittää myös hankintojen dokumen-
tointiin ja vertailulaskelmiin, kuten tilintarkastuksissa on jo aikaisem-
pina vuosina edellytetty.  

Taloussääntö tulee päivittää vastaamaan talousarvioasetuksen 
(1243/92) 26 §:n vaatimuksia ja laatia 70 §:n edellyttämä sisäisen 
tarkastuksen ohjesääntö. Samassa yhteydessä on paikallaan myös 
selkeyttää ja tarvittaessa rajata joitakin hyväksymisoikeuksia.  

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN NOU-
DATTAMINEN 

Kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista annetun ase-
tuksen (380/98) noudattamisessa havaittiin puutteita. Erityisesti 20   
ja 21 §:n edellyttämiä ilmoitusmenettelyitä ei ole noudatettu kaikilta 
osin. Muuten 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 teknillisen tutkimuskeskuksen tulee ilmoittaa ta r-
kastusvirastolle 15.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryh-
tynyt hankintamenettelyiden ja niiden sisäisen valvonnan tehostami-
seksi. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Tarkastaja    Aila Suhonen 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja 
 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallituksen jäsenet 
 Valtiokonttori 
 
 


