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ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen 
tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuk-
sen (KEHA-keskus) tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. Ti-
lintarkastuskertomus annetaan sekä työ- ja elinkeinoministeriölle että KEHA-keskukselle. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen ovat suorittaneet johtava tilintarkastaja, JHT Tea Grönlund, johtava tilintarkastaja Jaana 
Puhakainen, johtava tilintarkastaja Maarit Rannisto ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen. Tarkas-
tusta on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilintarkastukseen sisältyneet Kieku-järjestelmän käyttöönottoa sekä URA-järjestelmää koskeneet tar-
kastukset on suorittanut johtava tilintarkastaja, CISA Timo Kerttula. Näiltä osin tarkastuksia on valvo-
nut tilintarkastuspäällikkö, CISA Pentti Mykkänen. 

Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksen ovat suorittaneet yritysten kehittä-
mishankkeiden osalta johtava tilintarkastaja, JHT Tea Grönlund ja johtava tilintarkastaja Jaana Puha-
kainen ja palkkatuen osalta ylitarkastaja, KHT, JHT Minna Tyrväinen ja  johtava tilintarkastaja Antti Hie-
ta. Tarkastuksia on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilintarkastukseen sisältyneet EAKR-varojen käyttöön liittyvät hallinnon ja sisäisen valvonnan tarkas-
tukset on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yri-
tys- ja hanketukia koskevan tarkastuksen on suorittanut tilintarkastusneuvos Heikki Kuivanto. Tarkas-
tuksia on näiltä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sanaskoski. 

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Momentille 32.01.20 (Siviilipalvelus, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talousarviosta anne-
tun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 2016 menoksi 
(26 236 euroa). Menettelyllä on pidennetty määrärahan käyttöaikaa valtion talousarviosta annetun 
lain 7 §:n vastaisesti. 
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Talousarviotilille kirjaamista odottaviin menoihin sisältyy maksettuja ennakoita (777 602 euroa), jotka 
olisi talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan tullut kirjata vuoden 
2016 menoiksi momentille 32.70.30 (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha). 

Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on käytetty ta-
lousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (297 946 euroa). 

Talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä sisältävät olennaisia virheitä ja 
puutteita.  

Tilinpäätöslaskelmat on muilta osin laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus  

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden 
kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä Euroopan aluekehitysrahastovarojen (EAKR) 
käyttöön liittyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan ja maaseuturahastosta osarahoitettavien yritys- ja 
hanketukien sekä Kieku-järjestelmän käyttöönottoa ja URA-järjestelmää koskeneiden tarkastusten se-
kä julkisoikeudellista maksullista toimintaa ja yritystukia koskeneiden laillisuus- ja asianmukaisuustar-
kastusten yhteydessä. 

Talousarvion toteutumalaskelman virheitä valtuuksista ja niiden käytöstä voidaan pitää myös sisäisen 
valvonnan puutteina.  

Sisäisen valvonnan tarkastuksessa on todettu puutteita momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yri-
tyspalvelut, siirtomääräraha 2 v) kirjauskäytännöissä sekä siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liit-
tyvien velkojen tase-erittelyissä, joiden johdosta KEHA-keskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteiisin.  

Momentilta 32.30.45 (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha) maksettuja yritys-
tukia koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on todettu valtionavustuksesta yritys-
toiminnan kehittämiseksi annetun lain 15 §:n 2 momentin vastaisia menettelyjä maksettaessa tukea 
ennen tuen hakemista aloitettuihin hankkeisiin ja lain 17 §:n vastaisia menettelyjä hyväksyttäessä tu-
kikelpoisiksi kustannuksiksi myöntöpäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen vastaisia kustannuk-
sia sekä puutteita tositteiden arkistoinnissa valtion talousarviosta annetun asetuksen 46 §:n edellyt-
tämällä tavalla.  KEHA-keskuksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin säädösten vastaisten menettelyjen joh-
dosta. 

Julkisoikeudellisen maksullisen toiminnan sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puutteita, joiden joh-
dosta KEHA-keskuksen on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on 
noudatettu lukuun ottamatta seuraavia virheitä: 

1 Momentille 32.01.20 (Siviilipalvelus, arviomääräraha) on talousarvion ja valtion talousarviosta an-
netun asetuksen 5 a §:n vastaisesti kohdennettu vuodelle 2017 kuuluvia menoja vuoden 2016 
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menoksi (26 236 euroa). Menettelyllä on pidennetty määrärahan käyttöaikaa valtion talousarvios-
ta annetun lain 7 §:n vastaisesti. 

2 Talousarviotilille kirjaamista odottaviin menoihin sisältyy maksettuja ennakoita (777 602 euroa), 
jotka olisi talousarvion ja valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:n mukaan tullut kirjata 
menoiksi vuoden 2016 momentille 32.70.30 (Valtion korvaukset kunnille, arviomääräraha). 

3 Momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on käytetty 
talousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (297 946 euroa).  

4 Momentilta 32.30.45 (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha) on maksettu 
yrityksen kehittämishankkeiden tukea valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi anne-
tun lain 15 §:n 2 momentin vastaisesti hankkeisiin, jotka on aloitettu ennen tuen hakemista ja tu-
kikelpoisiksi kustannuksiksi on hyväksytty lain 17 §:n vastaisesti myöntöpäätöksessä asetettujen 
tarkempien ehtojen vastaisia kustannuksia. 

5 Valtionavustuksiin liittyviä kirjanpidon tositteita ei ole kaikilta osin arkistoitu valtion talousarvios-
ta annetun asetuksen 46 §:n edellyttämällä tavalla. 

Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen KEHA-keskuksen tulee 
ilmoittaa tarkastusvirastolle 11.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sisäisen val-
vonnan puutteiden osalta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja   
 
 
 
 
Tea Grönlund 
johtava tilintarkastaja  
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Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 
KEHA-keskuksen johtaja 
Valtiokonttori 


