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

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 176/53/001 
 
 11.06.2001    

 

       
        
        

     
     
     
     
     

Sosiaali-  ja terveysministeriö 

     
        
        
        
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-
KASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Sosiaali- 
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta 
varainhoitovuodelta 2000 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilinta r-
kastuskertomus annetaan sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle.  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 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskuksen tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana ole-
vaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan 
sekä talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudat-
tamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

BUDJETOINTIMENETTELYT 

Vuoden 2000  talousarviossa maksullisen toiminnan erillismenojen 
arvioitu olevan 18,5 mmk ja tulojen noin 18 mmk.  Tilinpäätöksessä 
on toimintamenomomentille nettoutetun maksullisen toiminnan tulot 
olivat n.  36,4 mmk.  Ero budjetoinnin ja toteutuman välillä on niin 
merkittävä, että se olisi tullut ottaa lisätalousarviokäsittelyyn varain-
hoitovuoden aikana.  Budjetoinnin selkeyttäminen erityisesti maksul-
lisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan välillä on myös tarpeellinen.  

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.   Kirjanpidon tarkastusta on kohdennettu riski-
analyysiin perustuen.   

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

Liikekirjanpidon tuotto- ja kululaskelmaan ja taseeseen sisältyy yh-
teensä noin 3,8 mmk:n erä, joka on muistiotositteilla kirjattu tilisaata-
viin ja tuloksi ilman laskuja.  Tulo kuuluu vuodelle 2001.  Talousarvi-
on toteutumalaskelma sisältää vastaavansuuruisen kohdentamisvir-
heen.  

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen mukaisesti lukuun ottamatta lii-
tettä 2, joka ei sisällä  Kasvun Yhteisön koskevia tietoja ja liitettä 15, 
joka puuttui.     

Tilinpäätösasiakirjassa tulisi esittää talousarvioasetuksessa edelly-
tetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu.   

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna kirjanpidon järjestä-
misen ja hoidon asianmukaisuutta  heikentävät tilinpäätöslaskelmiin 
vaikuttavat puutteet.  Maksullisen toiminnan menoja on kirjattu siirto-
talouden kuluihin.  Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna 
voidaan kirjanpitoa muutoin pitää asianmukaisesti järjestettynä ja 
hoidettuna.  

Tulosellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot ja 
näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien si-
sältöä ja esittämistapaa on tarkastettu rajatusti. Tuloksellisuuden ku-
vauksen osalta on tarkastus kohdennettu painottuen toimintakerto-
muksessa kirjanpidon perusteella annettujen tietojen tarkastamiseen 
sekä maksullisen toiminnan laskelmiin. Tuloksellisuuden kuvaukses-
sa esitettyjen tietojen riittävyyttä on arvioitu kokonaisuutena.  

Tuloksellisuuden kuvauksessa esitettyjen tietojen luotettavuutta hei-
kentää tilinpäätöstä käsittelevässä kohdassa  esitetyt virheellisyydet, 
jotka ovat vaikuttaneet tuotto- ja kululaskelman tulokseen. Tulokselli-
suuden kuvauksessa ei ole esitetty tietoja tuottavuudesta ja taloudel-
lisuudesta. Tulosaluekohtaiset kustannustiedot on esitetty, mutta 
vuoden 2000 alusta toteutetun  organisaatiouudistuksen vuoksi  
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kustannustietojen vertailua ei ole voitu esittää kolmelta vuodelta.  
Vaikuttavuuden osalta tietoja ei ole voitu tilintarkastuksen keinoin 
tarkastaa.  

Tilinpäätös sisältää kaikki tarvittavat kustannusvastaavuuslaskelmat.  
Laskelmista on tarkastettu Stakesin omaa maksullista toimintaa kos-
kevat laskelmat. Mielisairaaloitten ja koulukotien osalta  on tarkastet-
tu olennaiset  erät. Stakesin kustannusvastaavuuslaskelmassa an-
nettujen tietojen luotettavuutta heikentää se, että maksullisen toimin-
nan tuottoihin ja kustannuksiin on sisällytetty yhteistoiminnan tuottoja 
ja kustannuksia. Pitkäaikaisten projektien tuotot ja kustannukset on 
jaksotettu osin virheellisesti. Stakesin maksullisen toiminnan hinnoit-
telu ei ole maksuperustelain 7  §:n mukainen.  Liiketaloudellisen toi-
minnan alijäämästä on huomautettu jo vuosien 1988 ja 1999 tilinta r-
kastuskertomuksissa.    

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelmien pe-
rustana olevan laskentatoimen tarkastus on kohdistunut kustannus-
laskentaan kokonaisuutena ja  maksullisen toiminnan laskelmien pe-
rustana olevaan laskentatoimeen.  Laskentatoimessa on syytä kiin-
nittää huomiota projektien yhteisrahoitteisen ja maksullisen toimin-
nan väliseen rajanvetoon ja projektien oikeaan kohdistamiseen asi-
anomaisille toiminnoille. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä  valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu lasken-
tatoimen, tilinpäätöksen ja maksullisen toiminnan tarkastuksen yh-
teydessä. Tarkastuksessa on tullut esiin puutteita, jotka koskivat 
maksullisen  toiminnan budjetointia, hinnoittelua, tulojen ja menojen 
kirjausperusteita ja jaksottamista sekä kustannusvastaavuuslaskel-
mien luotettavuutta. Tilisaataviin sisältyy aikaisemmilta vuosilta noin 
3,2  mmk:n määräinen vielä selvittämätön erä.  

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuun ottamatta kir-
janpitoon tehtyjä tilinpäätöslaskelmien virheisiin johtaneita aiheetto-
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mia kirjauksia  sekä maksullisen toiminnan hinnoittelua, joka ei kaikil-
ta osin ole järjestetty maksuperuslain  7 §:n  mukaisesti.   

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 § 1 momenttiin 
perustuen Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 15.8.2001 mennessä, mihin toi-
menpiteisiin se on ryhtynyt maksuperustelain 7 §:ää koskevan mus-
tutuksen, maksullisen toiminnan vuosituloksen luotettavuuden ja 
edellä kertomuksessa esitetyn selvittämättömän 3,2 mmk:n saatava-
erän suhteen.  

 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Marjut Rimminen 
  

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön  kansliapäällikkö 
 Sosiaali- ja terveysalan  tutkimus- ja kehittämiskeskuksen pääjohtaja 
  Valtiokonttori 
 
 


