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Laillisuustarkastus

Tarkastuskertomus 18/2015 Korvaukset

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti:

Tarkastuskertomuksesta saatiin lausunnot määräaikaan 7.8.2015 mennessä
- Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta
- oikeusministeriöltä
- Oikeusrekisterikeskukselta
- Pirkanmaan ELY-keskukselta
- Valtiokonttorilta.

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus

- lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista
sekä

- esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palaute on tehty muokkausmerkinnöin kertomusluonnokseen, joten
sitä ei julkaista erikseen. Palautetta on käsitelty tässä yhteenvedossa kattavasti. Ennen lopullisen tar-
kastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ottanut huomioon pa-
lautteen seuraavasti:

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista

Palautteen antajien lausunnoissa on pääosin yhdytty kertomusluonnoksen kannanottoihin. Lausunnot
eivät ole antaneet aihetta muutoksiin lopullisessa tarkastuskertomuksessa, lukuun ottamatta Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen palautetta, jonka johdosta korjattiin summa-arvomenetelmään liittyvää
tekstiä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kommentoi luonnonsuojelualueiden korvausprosessin sisäisen valvon-
nan kohdassa esitettyä tekstiä. ELY-keskuksen mukaan kokonaisarvon korjausta ei tehdä summa-
arvoon vaan kokonaisarvoon, joka on metsän omaisuusosien erillisarvojen summa. Kokonaisarvon kor-
jaus on osa summa-arvo menetelmää ja vasta korjauksen jälkeen saadaan metsän summa-arvo. Koko-
naisarvonkorjauksella ei vähennetä maksettavaa korvausta. Maksettava korvaus muodostuu vasta sen
jälkeen, kun summa-arvo laskettu eli omaisuusosien erillisarvojen summaan on tehty kokonaisarvon
korjaus. ELY-keskus ehdotti korvaavaa lausetta tarkastuskertomukseen ja teksti otettiin huomioon
kertomuksessa. Korjattu teksti kuvaa tilannetta paremmin yleisellä tasolla.

Toiseksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus kommentoi tarkastuskertomuksen kohtaa, jossa todettiin, että
kokonaisarvon korjausprosentit vaihtelivat kohteittain metsätaloudellisista ominaisuuksista riippuen.
ELY-keskuksen mukaan vaihtelu 10–40 prosentin välillä luokitellaan normaaliksi. ELY-keskuksen mu-
kaan tarkastuksessa käytetyllä otosmäärällä (10 tapausta per ELY-keskus) on luonnollista, että myös
korjausprosenttien keskiarvot jonkin verran poikkeavat toisistaan. Osa eroavaisuuksista selittynee
kohteiden erilaisuudella mutta osittain lienee kyse myös erilaisista käytännöistä. Kommentin johdosta
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ei muutettu tarkastuskertomusta, koska kertomuksessa on vain raportoitu vaihteluväli, joka tässä tar-
kastuksessa piti paikkansa.

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset

Teknisluonteisia täsmennysehdotuksia oli vain yksi. Täsmennysehdotus on otettu tekstimuutoksena
huomioon lopullisessa tarkastuskertomuksessa.
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