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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lääkelai-
toksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tilinta rkas-
tuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- ja 
terveysministeriölle että  Lääkelaitokselle.  Tarkastuksen  on suorit-
tanut ylitarkastaja  Marjut Rimminen ja sitä on valvonut tarkastus-
päällikkö Hannu Taunula.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Lääkelaitoksen tilinpäätökseen, tilinpäätös-
tietojen 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 osin 
oikein laaditut.   Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riskianalyy-
siin 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.  

Liikekirjanpidon  sekä talousarviokirjanpidon pääkirjoja tulisi sisällö l-
lisesti vielä kehittää. Tulotositteiden konekieliseen säilyttämiseen ei 
ole hankittu talousarvioasetuksen 46 § 2 momentissa edellytettyä 
Valtiokonttorin lupaa.   Kirjanpidon perusteella arvioituna voidaan kir-
janpitoa pitää muilta osin asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan  kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien laa-
timista, sisältöä ja esittämistapaa sekä tilinpäätöstietojen perustana 
olevaa laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen sel-
vittämiseksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvas-
taavuuslaskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.   

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia.  Tilinpäätökseen sisältyy laajahkot 
vaikuttavuutta koskevat kuvaukset, joiden oikeellisuutta ei ole  myyn-
tilupahakemusten käsittelyaikoja koskevia asiakasvaikuttavuutta mit-
taavia  tunnuslukuja lukuun ottamatta voitu tilintarkastuksellisin kei-
noin todentaa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole asettanut  tulossopimuksessa 
Lääkelaitokselle tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteita.  Näiden si-
jaan tilinpäätöksessä on esitetty  tulosalueittaiset kustannus-, suori-
te- ja henkilötyövuositiedot ja vertailu edellisvuoteen.  Esitettyjä  tie-
toja voidaan pitää muutoin riittävinä paitsi, että tulosalueittainen kehi-
tys tulisi esittää kolmelta vuodelta. Toisaalta laitoksen laskentatoimi 
nykyisellään mahdollistaisi taloudellisuutta ja  tuottavuutta kuvaavien 
tunnuslukujen esittämistä ainakin eräiltä toiminnan aloilta.  

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevaa laskentatointa voidaan pitää asianmukaisesti järjes-
tettynä ja hoidettuna.  

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissa ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä tilivirastoteh-
tävien hoitamisessa käytettävien tietojärjestelmien tarkastusten yh-
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teydessä.  Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin eräitä puutteita, 
jotka ovat koskeneet sisäisen valvonnan ohjeistusta, kirjanpitoaineis-
ton säilyttämistä ja dokumentointia.   Näiden osalta  Lääkelaitos on 
ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin.  

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   Marjut Rimminen 

 

 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
 Lääkelaitoksen ylijohtaja 
 Valtiokonttori 
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