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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Kansan-
terveyslaitoksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän 
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä so-
siaali- ja terveysministeriölle  että Kansanterveyslaitokselle.  Tarkas-
tuksen on suorittanut ylitarkastaja Marjut Rimminen ja sitä on valvo-
nut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Kansanterveyslaitoksen tilinpäätökseen, ti-
linpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskenta-
toimeen, 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 talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Laitoksen taloushallintojärjestelmiä koskevat menetelmäkuvaukset 
eivät ole talousarvioasetuksen 47 §:n edellyttämällä tasolla eikä  tu-
lotositteiden konekieliseen säilyttämiseen ole hankittu talousarvio-
asetuksen 46 § 2 momentissa edellytettyä Valtiokonttorin lupaa.  Kir-
jauksia on edelleen tehty talousarvioasetuksen 44 §:n vastaisesti  
niin, ettei tositteesta käy selville, mistä meno tai tulo on aiheutunut.  
Talousarvioasetuksen 43 §:ssä edellytetty tilinpäätöksen ja tulotosit-
teiden yhteys ei ole edelleenkään vaikeuksitta todennettavissa. Kir-
janpidon kirjauskäytännöissä on puutteita, jotka ilmenevät myös lu-
kuisina korjauskirjauksina.  

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna  kirjanpidon yleisen 
tason kehittämiseen tulee kiinnittää vakavaa huomiota. 

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 riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tuloksellisuuden 
kuvauksen osalta tarkastus on kohdennettu painottuen toimintaker-
tomuksessa kirjanpitoon perustuvien tietojen tarkastamiseen.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia.  

 Kustannusvastaavuuslaskelmassa pääomakustannuksia ei ole las-
kettu Valtiokonttorin antaman määräyksen (8/03/97) mukaisesti.  
Toisaalta laskentatavalla ei ole ollut oleellista merkitystä laskelmien 
oikeellisuuteen.  

Tulosinformaatiota tulisi kehittää esittämällä tavoiteasetantaa vas-
taavasti rokotetoiminnan ja muun maksullisen toiminnan kustannus-
vastaavuus erikseen. Tilinpäätökseen sisältyy riittävät  vaikuttavuutta 
koskevat kuvaukset, joiden oikeellisuutta ei ole voitu tilintarkastuksel-
lisin keinoin tarkastaa. 
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Toimintakertomuksessa ei ole esitetty tuottavuutta  tai taloudellisuut-
ta  kuvaavia tunnuslukuja. Näiden sijaan tilinpäätöksessä on esitetty  
tulosalueittaiset kustannustiedot vertailuineen edellisvuosiin.  Esitet-
tyjen tietojen riittävyyttä heikentää, ettei laskelmaan ole sisällytetty 
pääoma- eikä infektiotautien osastoryhmän rokotteiden välitystoi-
minnasta aiheutuneita 26 mmk:n määräisiä kustannuksia.  Laskel-
maan sisältyy myös vuoden 2000 investointimenot ilman asianmu-
kaisia  jaksotuksia kustannuksiksi.    

Tuloksellisuuden  kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pääomakustannusten lasken-
tatapaa lukuun ottamatta pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoi-
dettuna.     

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä tulojen perin-
tää ja  uutta laskutusjärjestelmää koskevissa tarkastuksissa. 

Kirjanpitomenettelyjen sisäisessä valvonnassa on tullut esiin puuttei-
ta, jotka ovat koskeneet vuotuisperiaatteen noudattamista, tosittei-
den tietosisältöä, tilinpäätöksen ja kirjausten välistä audit trailia sekä 
kirjanpitoon tehtyjä lukuisia korjauskirjauksia.  Laitoksen tulee ryhtyä  
toimenpiteisiin taloushallintajärjestelmiä koskevien menete lmäkuva-
usten saattamiseksi talousarvioasetuksen 47 §:ssä edellytetylle ta-
solle sekä talousarvioasetuksen 46 § 2 momentissa edellytetyn lu-
van hankkimiseksi tulotositteiden konekieliseen säilyttämiseen.  

Taloussääntö tulee päivittää organisaatiomuutoksen ja talousarvio-
asetuksen 26 §:ssä edellytettyjä tietoja vastaaviksi  sekä sisäiselle 
tarkastukselle laatia talousarvioasetuksen 70 § 2 momentissa edelly-
tetty ohjesääntö.  

Talousarviolain  24 b §:n mukaan viraston ja laitoksen on huolehdit-
tava siitä, että sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty sen 
omassa toiminnassa sekä toiminnassa, josta virasto tai laitos vastaa. 
Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta 
vastaa viraston  ja laitoksen johto.  
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TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta kir-
janpidossa ja sen sisäisessä valvonnassa esiin tulleita talousarvio-
asetuksen vastaisia menettelyjä.   

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Kansanterveyslaitoksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin  toimenpiteisiin se on ryhtynyt kirjanpi-
don ja sen sisäisen valvonnan järjestämistä koskevan muistutuksen 
johdosta. 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja   Marjut  Rimminen 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön  kansliapäällikkö 
 Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja  
 Valtiokonttori 
 
 
 
 
  


