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Työ- ja elinkeinoministeriö 
 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuksesta varainhoito-
vuodelta 2016 tämän tilintarkastuskertomuksen. 

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 Juhani Räsänen, johtava tilintarkastaja, JHTT Eli-
na Rautavalta ja tilintarkastusassistentti Kirsti Koljonen. Yritystukia koskeneen laillisuus- ja asianmu-
kaisuustarkastuksen ovat suorittaneet Finnvera Oyj:n tappiokorvausten osalta johtava tilintarkastaja 
Juhani Räsänen ja LNG-terminaalien investointituen sekä valtionavustus yritysten kansainvälistymi-
seen ja yrittäjyyden edistämiseen osalta johtava tilintarkastaja Erja Kaskinen. Tarkastuksia on valvonut 
tilintarkastuspäällikkö, JHTT Sami Kummila. 

Tilintarkastukseen sisältyneen EU-varoihin kohdistuneen tarkastuksen on suorittanut johtava tilintar-
kastaja, JHTT Klaus Krokfors. Tarkastusta on tältä osin valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Jari Sa-
naskoski.  

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. 

Momentin 32.01.01 (Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on 
käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen (25 000 euroa).  

Momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, 
siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti 
valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (677 847 euroa). 

Muilta osin tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti 

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

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 



   2 (3)  
 
 
 

 

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. 

Koska toiminnallista tehokkuutta koskevina tietoina on esitetty puutteelliset tiedot tuottavuudesta ja 
taloudellisuudesta eikä yhteisrahoitteisesta toiminnasta ole esitetty kustannusvastaavuuslaskelmaa, ei 
toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voida pitää oikeina ja riittävinä. 

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, valtuusseurannan ja tulokselli-
suuden laskentatoimen tarkastuksen yhteydessä sekä yritystukiin kohdistuneessa laillisuus- ja asian-
mukaisuustarkastuksessa ja EU-varoihin kohdistuneessa tarkastuksessa. 

Momentille 32.20.47 (Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset, arviomääräraha) kuuluvia menoja 
on rahoitettu aikaisempina vuosina 7,7 miljoonaa euroa talousarvion ja valtion talousarviosta annetun 
lain 6 a §:n vastaisesti ennakoista, jotka on maksettu vuosien 1993 – 1994 määrärahoista. Työ- ja 
elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin jäljellä olevien ennakoiden (9,1 miljoonaa euroa) ja 
ennakoihin liittyvien korkosaatavien takaisinperimiseksi. 

Momentilta 32.20.47 (Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset, arviomääräraha) maksettuja yritystukia kos-
keneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa on todettu  valtioneuvoston sitoumuksen vastai-
nen menettely, jossa yrityskohtainen suhdannelaina on ylittänyt sille asetetun enimmäisrajoitteen (10 
miljoonaa euroa). 

Tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä  on tullut esiin sisäisen valvonnan puutteita, joiden 
osalta työ- ja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin.  

Talousarvion noudattamiseen liittyviä puutteita on syytä pitää myös sisäisen valvonnan puutteina. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin muuta olennaista huomautettavaa. 

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 Momentin 32.01.01 (Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) 
määrärahaa on käytetty talousarvion vastaisesti siirtomenojen maksamiseen (25 000 euroa). 

2 Momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, 
siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarviossa) määrärahaa on käytetty talousarvion 
vastaisesti valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (677 847 euroa).  

3 Tuloksellisuuden laskentatointa ei ole järjestetty valtion talousarviosta annetun lain 16 §:n edel-
lyttämällä tavalla. 
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Ilmoitusvelvollisuus Valtiontalouden tarkastusvirastolle 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin perustuen työ- ja elinkeinominis-
teriön tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 18.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt ta-
lousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisten menettelyiden ja sisäisen valvonnan 
puutteiden johdosta. 

 

 

Marjatta Kimmonen       
ylijohtaja  
 
 
 
 
Juhani Räsänen 
johtava tilintarkastaja  
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