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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Sosiaali- 
ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilintarkastuksesta va-
rainhoitovuodelta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskus irtautui sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä itsenäiseksi tilivirastoksi 1.1.2000. Tämä on otettu huomi-
oon arvioitaessa tiliviraston toimintakertomusta. Tilintarkastuskerto-
mus annetaan sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. Tarkastuksen on suorit-
tanut tarkastaja Piia Törhönen ja sitä on valvonut tarkastuspäällikkö 
Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskuksen tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan 
kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä 
talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattami-
seen. 

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-
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vittämiseksi ovatko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot olennaisilta osil-
taan oikein laaditut.  

Tilinpäätöslaskelmat, jotka koostuvat talousarvion toteutumalaskel-
masta, tuotto- ja kululaskelmasta sekä taseesta on tarkastuksessa 
todettu laadituiksi säännösten mukaisesti.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää 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 riittävässä laajuudessa sen selvittämi-
seksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja kustannusvastaavuus-
laskelmat olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia. Vaikuttavuuden osalta tietoja ei ole 
voitu tarkastaa. Maksullinen toiminta muodostuu yksinomaan julkis-
oikeudellisista suoritteista. Toimintakertomuksessa on esitetty kus-
tannusvastaavuuslaskelmat erikseen brutto -ja nettobudjetoidusta 
maksullisesta toiminnasta.  

Toimintakertomuksessa ei ole esitetty tuottavuutta tai taloudellisuutta 
kuvaavia tunnuslukuja. Tuotevalvontakeskus on ollut ensimmäistä 
vuottaan itsenäisenä tilivirastona, joten kustannuskehityksen esittä-
mistä ei voida edellyttää.  

Esitettyjä tietoja ei voi pitää riittävinä.  

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

Sisäistä valvontaa on tarkastettu laskentatoimen ja tilinpäätöksen tar-
kastuksen yhteydessä sekä tilivirastotehtävien osalta. 

Tarkastuksen yhteydessä on tullut esiin joitakin sisäiseen ohjeistuk-
seen liittyviä puutteita, joiden osalta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin. Muutoin 
tarkastuksen perusteella ei ole olennaista huomautettavaa. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu. 

 

 

 

 Tarkastusneuvoksen sijainen,                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Tarkastuspäällikkö, JHTT   Erkki Pitkänen 

Tarkastaja    Piia Törhönen 
 
 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ylijohtaja 
 Valtiokonttori 
 
 


