
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Telekopio 
PL1119  Annankatu 44  (09) 228 541  (09) 2285 4250 
00101 HELSINKI  00100 HELSINKI 

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 138/53/01 
 
 31.05.2001    

 

       
        
        

     
     
     
     
     

Maa- ja metsätalousministeriö 

     
        
        
        
ELÄINLÄÄKINTÄ- JA ELINTARVIKELAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO-
DELTA 2000 
 
 
 
 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Eläinlää-
kintä- ja elintarvikelaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 
2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus anne-
taan sekä maa- ja metsätalousministeriölle että Eläinlääkintä- ja elin-
tarvikelaitokselle. Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Aila Aal-
to-Setälä ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tili n-
päätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja 
muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja 
sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

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 toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta, on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.   
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi liitettä 3 Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden 
hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset 
lukuun ottamatta talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää käyttöomaisuuskirjanpitoa 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 tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riskianalyysiin perustuen riittävässä laa-
juudessa sen selvittämiseksi, sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja 
kustannusvastaavuuslaskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät 
tiedot. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjä tietoja voidaan pitää olen-
naisilta osin luotettavina, mutta ei menopohjaisen käsittelyn vuoksi 
riittävinä tuloksellisuuden kannalta. Kuvaus sisältää vastuualueittai-
set tiedot toimintamenojen jakautumisesta ja toteutuneista tuloista 
kolmelta vuodelta. Kuvaukseen sisältyy myös keskeisimpien tehtävi-
en henkilötyövuositietoja sekä tunnuslukuja, jotka esittävät henkilö-
työvuosiin suhteutettuja toimintamenoja. Tuloksellisuuden toteutu-
mista on kuvattu myös suoritemäärien avulla, joita on esitetty vas-
tuualueittaisessa kuvauksessa ja ministeriön asettamien tulostavoit-
teiden toteutumaa arvioitaessa.  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmien mukaan jul-
kisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat 25,4 mmk ja kustannukset 
25,9 mmk. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden tuotot olivat 
16,2 mmk ja niistä syntyi kustannuksia 17,1 mmk. Viimeksi mainit-
tuun suoritetuotantoon oli valtion talousarviossa myönnetty hintatu-
kea enintään 0,8 mmk. 

Kustannusvastaavuuslaskelmien luotettavuutta heikentää sekä eril-
lis- että yhteiskustannusten laskenta. Henkilöstökustannukset kye-
tään selvittämään työaikakirjanpidon avulla suhteellisen luotettavasti, 
mutta muiden kustannusten selvittäminen ja kohdentaminen vaatii 
edelleen laskentatoimen kehittämistä. Laitos ei ole järjestänyt mak-
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sulliselle toiminnalle myönnetyn hintatuen seurantaa eikä tilinpäätök-
sessä ei ole raportoitu sen käyttöä.  

Nykyisellään laitoksen laskentatoimi ei vielä tuota riittävän luotetta-
vaa tietoa tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslas-
kelmien perustaksi. Laskentatoimen kehittämisprosessi on kesken ja 
edellyttäisi jatkuvampaa kehittämistä, jotta valtion talousarvioasetuk-
sen 55 §:n edellytykset voitaisiin täyttää. 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissa ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Erityisenä ta rkas-
tuksen kohteena on ollut laitoksen muiden tulojen käsittely. 

Tarkastuksen perusteella ei ole tullut esiin olennaista huomautetta-
vaa. 

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   Aila Aalto-Setälä 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö 
 Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen ylijohtaja 
 Valtiokonttori 
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