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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa valtiova-
rainministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän ti-
lintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja 
Susanna Falck ja valvonut tarkastuspäällikkö Markku Heikkinen. 

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

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Valtion kiinteistöstrategian toteuttamiseksi on varainhoitovuoden 
2000 aikana, valtiovarainministeriöön vuonna 1999 valtion kiinteis-
töyksiköiltä luovutettu n. 2,1 mrd. markan kiinteistöomaisuus, siirretty 
edelleen Kapiteeli Oy:öön ja Valtion kiinteistölaitokseen.   

Luovutussopimus Kapiteeli Oy:lle apporttina siirrettävästä omaisuu-
desta allekirjoitettiin 25.4.2000 määräaikaisen lain kiinteistöjärjeste-
lyistä tultua voimaan 8.4.2000. Vuoden 1999 loppuun suunniteltu 
siirto Kapiteeli Oy:lle lykkääntyi mm. lain käsittelyn viivästymisen 
vuoksi. Omaisuuden hoidosta ajalle 1.1.2000 luovutukseen saakka 
laadittiin 30.12.1999 erillinen hoitosopimus valtiovarainministeriön ja 
Kapiteeli Oy:n välille.  
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Kiinteistöomaisuuden väliaikaisesta hallinnasta 30.12.1999 tehty hoi-
tosopimus olisi tullut mahdollistaa valtuusmenettelyllä tai määrära-
halla jo vuonna 1999 ja täydentää vuonna 2000 määrärahalla sopi-
muksen tulo- ja menovaikutusten tarkennuttua. Hoitosopimuksen te-
ko on aiheuttanut valtiota sitovan tulo- ja menopäätöksen 
30.12.1999, johon määrärahat on hyväksytty kokonaisuudessaan 
vuoden 2000 toisessa lisätalousarviossa 27.10.2000. Hoitosopimuk-
sen mukaisia vuokratuloja tilitettiin valtiolle n. 21 milj.markkaa sekä 
kuluja n. 21 milj, markkaa, joista vuokrakulujen osuus oli n. 15 
milj.markkaa ja hoitopalkkion osuus n. 6 milj.markkaa. 

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. 

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteumalaskel-
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. 

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

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. 

Ministeriön maksullisesta toiminnasta ei ole laadittu kustannusvas-
taavuuslaskelmia, koska osa-alueiden tulokertymät jäävät alle laati-
misvelvollisuudesta määrätyn tulorajan.  
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Ministeriön omalle toiminnalle asetettujen tulostavoitteiden tarkastelu 
sisältää raportointitiedot vaikuttavuus- ja kehittämistavoitteiden tu-
loksista ja toiminnoista. Toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta 
kuvaavia tuloksellisuustietoja ei ole esitetty. Korvaavana tulokselli-
suustietona esitetään ministeriön palkat ja muut menot osastoittain 
kolmen vuoden aikajaksolta. Menotiedot on tarkastuksessa todettu 
luotettaviksi. Tehtävittäiset tai tulosaluekohtaiset kehitysluvut tulisi 
esittää kustannuspohjaisina.  

Ministeriön laskentatoimi tuottaa menopohjaista seurantatietoa tilivi-
raston toiminnasta. Maksullisen toiminnan hinnoitteluun sekä erillisiin 
sisäisiin seurantatarpeisiin tuotetaan laskentatoimen kautta myös 
kustannuslukuja. Kustannuspohjaisen tehtävä- tai tulosalueinformaa-
tion lisäämiseksi tulisi laskentatoimen järjestelyä edelleen kehittää. 
Ministeriön taloushallintojärjestelmän raportointisovelluksen kehitys-
projekti on aloitettu keväällä 2001.  

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksessa 
on päivitetty omaisuuden hallinnan sisäisen valvonnan tilanne tar-
kastamalla käyttöomaisuuden, vaihto-omaisuuden ja lainasaamisten 
hallinnointia sekä kirjanpitomenettelyjä. Sisäisen valvonnan tarkas-
tukseen sisältyi myös palkanlaskennan toimintoketjun tarkastus.  

Omaisuuden hallinnan sisäisen valvonnan tasoa on kehitetty laati-
malla sisäiset menettelytapaohjeet sekä määrittelemällä vastuutahot 
arvopapereiden ja lainasaamisten osalta. Seurantamenetelmien jä r-
jestelyä jatketaan ministeriössä. Palkkatarkastuksen perusteella ei 
ole olennaista huomautettavaa.  

Omaisuuden hallinnan tarkastuksen yhteydessä on tarkastettu kiin-
teistöomaisuuden siirtokirjaukset Kapiteeli Oy:lle ja Valtion kiinteistö-
laitokselle, yhteensä n. 2,1 mrd.markkaa. Tarkastuksen perusteella 
todetaan, ettei peruspääoma- ja apporttikirjauksia ole viety ajan-
tasaisesti ministeriön kirjanpitoon, koska taloushallintoon toimitettu 
aineisto kiinteistöomaisuuden siirroista on ollut puutteellista. Kiinteis-
töomaisuuden siirtojen valmistelu ja hallinta on tältä osin ollut puut-
teellista. 
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TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN 
TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 

Tulostavoitemenettelyt hallinnonalalla 

Valtiovarainministeriön hallinnonalan vuoden 2000 tavoiteasetan-
nassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edellisvuoden tulosta-
voitteistoon verrattuna. Yleiskuva hallinnonalan tavoiteasetannasta 
on, että tulostavoitteisiin sisältyy suhteellisen laajasti tuloksellisuu-
den eri osa-alueiden tavoitteita. 

Hallinnonalan tilivirastokohtaisten tulostavoitteiden osalta todetaan, 
että tavoiteasetanta sisältää tilivirastojen enemmistön osalta  toimivia 
taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteita sekä asianmukaisia vaikutta-
vuustavoitteita. Tavoiteasetanta sisältää tosin myös yleisluonteisia 
tehtäväkuvauksia sekä kehittämishankkeita. Vaikka tulostavoitteet 
eivät kaikilta osin vastaa tuloksien mitattavuudelle asetettuja vaati-
muksia voidaan tulosohjausta kokonaisuutena pitää tyydyttävänä. 

Toimintakertomuksen kuvaus hallinnonalan palvelu- ja 
tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden 
kehityksestä 

Hallinnonalan toimintakertomuksen tuloksellisuusraportointi kattaa 
valtiovarainhallinnolle vuodelle 2000 asetettujen pääluokkatason tu-
lostavoitteiden vertailun toteutuneisiin tuloksiin. Kertomuksen sisältö 
noudattaa pääosin tavoiteasettelun rakennetta. Kokonaisarviona to-
detaan, että raportointi sisältää olennaisilta osin riittävät tiedot hallin-
nonalan keskeisten tehtäväkokonaisuuksien yleistavoitteiden toteu-
tumisesta. 

Tuloksellisuusraportointi sisältää vaikuttavuutta ja taloudellisuutta 
kuvaavia  tunnus- ja kehityslukuja mm. talous-, finanssi- ja veropoli-
tiikan tehtäväalueilta sekä  valtion rahoituksen hallinnasta. Rapor-
tointiin olisi edellytykset lisätä myös hallinnonalan virastojen ja laitos-
ten palvelu- ja tuotantotoimintaa kuvaavia keskeisiä tuottavuus- ja ta-
loudellisuuslukuja.  

Toimintakertomuksen selvitys hallinnonalalle siirtomenoihin 
myönnettyjen määrärahojen vaikuttavuudesta 

Toimintakertomuksessa on esitetty hallinnonalan siirtomenomäärä-
rahojen toteumatiedot sekä määrärahojen säädösperusta. Valtiova-
rainhallinnon siirtomenojen vaikuttavuustietoja sisältyy osittain ker-
tomuksessa esitettyihin tehtäväalueittaisiin tuloksellisuustietoihin. 
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Siirtomenojen yleistavoitteiden toteutumisesta ei ole erillisiä vaikutta-
vuusarviointeja.  

Katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun 
taloudelliseen toimintaan 

Toimintakertomuksessa esitetty yhteenvetotaulukko hallinnonalan 
maksullisesta toiminnasta tilivirastoittain sekä tarkastelu toiminnan 
kannattavuudesta vastaa olennaisilta osin raportointivaatimuksia. 

Hallinnonalan omistusyhteisöjen keskeiset tunnusluvut sekä varain-
hoitovuoden aikana tapahtuneet rakennejärjestelyt yhtiöissä on sisäl-
lytetty raportointiin. Asetetun tulostavoitteen – vähintään ao. toimi-
alan keskimääräinen tuotto valtion yhtiöihin ja liikelaitoksiin sijoitta-
malle pääomalle – toteutumisesta ei ole raportoitu hallinnonalaker-
tomuksessa. Toteumatiedot valmistuvat pääosin hallinnonalakerto-
muksen laadinta-ajankohdan jälkeen. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

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

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Susanna Falck 
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