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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Varsi-
nais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. TE-keskus 
on toiminut tilivirastona 1.1 .2000 alkaen. Tilintarkastuskertomus an-
netaan sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle että Varsinais-Suomen 
työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Tarkastuksen on suorittanut ta r-
kastaja Maarit Rannisto ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjat-
ta Kimmonen. Tilintarkastukseen sisältyneen taloushallintojärjestel-
män tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Raija Holopainen. Tar-
kastusta on näiltä osin valvonut järjestelmätarkastuksen vastaava yli-
tarkastaja, CISA Pentti Mykkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Varsinais-Suomen TE-keskuksen tilinpää-
tökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muu-
hun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 
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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. 

Tilinpäätöslaskelmissa, jotka koostuvat talousarvion toteutumalas-
kelmasta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastukses-
sa todettu jäljempänä esitettyjä säännösten vastaisia menettelyjä. 

Eräitä työministeriön pääluokkaan kuuluvia, maksuperusteisesti koh-
dennettavia vuodelle 2001 kuuluvia siirtomenoja on talousarvion ja 
talousarviosta annetun lain 19 §:n vastaisesti kirjattu suoriteperustet-
ta vastaavalla tavalla vuoden 2000 menoiksi.  Tarkastuksessa näitä 
menoja on havaittu yhteensä 0,7 milj. markkaa. Menettelyllä on pi-
dennetty kolmivuotisten siirtomäärärahojen 4.98.34.05.61 ja 
4.98.34.05.62 käyttöaikaa noin 0,6 milj. markan osalta. Virheellinen 
kohdentaminen, joka on osin seurausta saatujen ohjeiden puutteelli-
suudesta, on vaikuttanut talousarvion toteutumalaskelmaan ja tuotto- 
ja kululaskelmaan.  

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

Tilinpäätösasiakirjasta puuttuu talousarvioasetuksen 65 §:n mukai-
nen tilinpäätöslaskelmien tarkastelu. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää, eräiden talousarviomenojen kohdentamista lukuun ottamatta, 
asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

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. Tuloksel-
lisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu ko-
konaisuutena.  
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Maksullisen toiminnan laskelmissa yhteiskustannusten osuus perus-
tuu pääosin arvioon ja on siten esitetty puutteellisesti. Hintasubven-
toidun maksullisen toiminnan erilliskustannuksiin ei ole laskelmalla 
sisällytetty ESR-määrärahoista maksettuja n. 1,2 milj. mk:n kustan-
nuksia, minkä vuoksi laskelma ei anna luotettavia tietoja hintasub-
ventoidun maksullisen toiminnan kustannuksista. Kustannusten oi-
kaisun jälkeen hintasubventoidun maksullisen toiminnan alijäämä on 
n. 4,7 milj. mk. Tarkastetut tuloksellisuustiedot ja kustannusvastaa-
vuuslaskelmat on muilta osin todettu luotettaviksi. 

Tietojen riittävyyden osalta on todettava, että tulosaluekohtaiset kus-
tannus- ja henkilötyövuositiedot puuttuvat. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut kustannus-
laskentaan kokonaisuutena.  

TE-keskuksen laskentatoimen on tarkastuksessa havaittu olevan 
keskeneräinen kustannuslaskennan osalta, sillä laskentatoimi ei tällä 
hetkellä tuota riittävässä laajuudessa valtion talousarviosta annetun 
asetuksen 55 §:n edellyttämää tietoa suoritteiden määrästä, laadusta 
ja kustannuksista. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen, tilinpäätöksen, tilivirastotehtävien sekä taloushallintojärjes-
telmien tarkastuksen yhteydessä.  

Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin, että TE-keskuksessa ei ole 
hoidettu maksumääräysmenettelyä talousarvioasetuksen 39 §:n mu-
kaisesti. Lisäksi taloushallinnon atk-järjestelmän käyttöön liittyy puut-
teita, joiden osalta TE-keskus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpi-
teisiin. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta mak-
sumääräysmenettelyä, joka ei täytä talousarvioasetuksen 39 §:ssä 
asetettuja vaatimuksia sekä eräiden työministeriön hallinnonalaan 
kuuluvien siirtomenojen kirjaamista talousarvion ja valtion talousarvi-
osta annetun lain 19 §:n vastaisesti. 
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ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Varsinais-Suomen TE-keskuksen tulee ilmoittaa tarkas-
tusvirastolle 15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhty-
nyt maksumääräysmenettelyn ja kustannuslaskentansa kehittämi-
seksi. 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 
 

Tarkastaja    Maarit Rannisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö 
 Varsinais-Suomen TE-keskuksen johtaja 
 Työministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
 Valtiokonttori 
 


