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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sosiaali- 
ja terveysministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 
tämän tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuksen on suorittanut ylita r-
kastaja Antti Hieta tarkastaja Reijo Luomalan avustamana ja sitä on 
valvonut tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätök-
seen, tilinpäätöstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä kos-
kevien 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 lukuunot-
tamatta käyttöomaisuutta koskevien tietojen luotettavuutta.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna lukuunottamatta 
pääkirjanpidon ja käyttöomaisuuskirjanpidon täsmäyttämisessä ollei-
ta puutteita. 

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.  

Toimintakertomuksessa on tuloksellisuuden kuvauksena esitetty ha l-
linnonalan strategisten, vaikuttavuutta koskevien yleistavoitteiden to-
teutumisen suppea analyysi ilman ministeriön omalle toiminnalle 
asetettuja tavoitteita koskevia  toteutumatietoja. Taloudellisuutta - ja 
tuottavuutta tai niitä korvaavia tehtävittäisiä tai tulosaluekohtaisia 
kustannustietietoja kertomuksessa ei ole esitetty. 

Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvän kustannusvastaavuuslaskelman 
mukaan maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 8,9 milj. mk, 
kokonaiskustannukset 8,8 milj. mk ja tilikauden tulos 0,1 milj. mk yli-
jäämäinen. Tilinpäätösasiakirjaan sisältyvää kustannusvastaavuus-
laskelmaa ei ole esitetty Valtiokonttorin asiasta antamien määräys-
ten mukaisesti eikä siitä käy ilmi julkisoikeudellisen, liiketaloudellisen 
ja erillislakien mukaisen toiminnan osuus erikseen. Kun lisäksi las-
kelman tiedot eivät kaikilta osin perustu kirjanpitoon ja sitä tukevissa 
dokumenteissa oli useita merkittäviä  puutteita ja virheitä, ei tarkas-
tuksen perusteella voitu muodostaa käsitystä maksullisen toiminnan 
kustannusvastaavuudesta tai kannattavuudesta. Maksulliselle toi-
minnalle ei ole asetettu kannattavuustavoitetta. 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja maksullisen toiminnan kannattavuus-
tietojen perustana olevan ulkoisen ohjauksen edellyttämä laskenta-
toimi tulee pikaisesti saattaa talousarviolain 15 ja 16 §:ien ja  talous-
arvioasetuksen 55 §:n edellyttämälle tasolle, jotta tuloksellisuudesta 
ja maksullisesta toiminnasta voidaan esittää luotettavat ja riittävät 



 
 
 
 
 
 

3 

tiedot. Asiasta on muistutettu myös aikaisempien vuosien tilinta rkas-
tuskertomuksissa. 

 

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä eräissä joh-
don toiminnoissa noudatettujen menettelyjen yhteydessä. 

Tarkastusvirasto on ottanut maksullisen toiminnan vuosituloksen 
esittämisen puutteet esille jo useissa aiemmissa tilintarkastuskerto-
muksissa ilman, että sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt asian 
edellyttämiin toimenpiteisiin. Talousarviolain 24 b §:n mukaan viras-
ton johto vastaa sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta. 

 

TULOSTAVOITTEET HALLINNONALALLA JA HALLINNONALAN 
TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 

Tulostavoitemenettelyt hallinnonalalla 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulostavoitteistossa ei 
ole tapahtunut oleellisia muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
Tavoitteisto on edelleen varsin puutteellinen. Tilivirastoille ei ole ase-
tettu toimivia taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteita. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotevalvontakeskukselta, Säteilyturvakeskukselta ja 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselta ne puut-
tuvat kokonaan. 

Hallinnonalan strategiset yleistavoitteet on määritelty vuoden 2000 
talousarvion sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan perusteluissa. 
Näistä tavoitteista on johdettu ne, lähinnä vaikuttavuutta koskevat 
tavoitteet, jo tka on kirjattu hallinnonalan tulossopimuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee tehostaa tulosohjaustaan, jotta 
tavoiteasetannassa päästään määräysten edellyttämälle tasolle. Sen 
tulee myös edellyttää alaiseltaan hallinnolta korvaavien tulosalueit-
taisten tai tehtävittäisten kustannustietojen esittämistä niissä tapauk-
sissa, joissa viraston tuotosta ei teknisistä syistä voi mitata tai sen 
mittaamisesta ei saavuteta vastaavaa hyötyä. 
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Toimintakertomuksen kuvaus hallinnonalan palvelu- ja tuotantotoiminnan vaikutta-
vuuden, laadun ja taloudellisuuden kehityksestä 
 

Toimintakertomus sisältää kuvauksen hallinnonalan palvelu- ja tuo-
tantotoiminnan vaikuttavuudesta. Toiminnan vaikutukset ilmenevät 
pääsääntöisesti vasta raportointivuoden jälkeen, jolloin niitä mm. täs-
tä syystä on tilintarkastuksen keinoin vaikea arvioida. 

Toimintakertomus ei sisällä talousarvioasetuksen 65 §:n edellyttä-
mää kuvausta hallinnonalan toiminnan taloudellisuudesta lukuunot-
tamatta työsuojelun piirihallinnon toiminnasta esitettyjä tunnuslukuja. 
Näiden lukujen perusteella voi muodostaa korkeintaan suuntaa-
antavan kuvan toiminnan taloudellisuudesta ja sen kehityksestä. 

Toimintakertomuksen selvitys hallinnonalalle siirtomenoihin myönnettyjen määräraho-
jen vaikuttavuudesta 
 

Siirtomenojen vaikuttavuutta on kuvattu lähinnä siirtomenoilla tuetta-
vien sosiaali- ja terveyspolitiikan eri lohkojen kohteina olevien toimin-
tojen määrällistä kehitystä kahden tai useamman vuoden periodilla. 
Näiden tunnuslukujen yhteydessä on esitetty myös verbaalinen ana-
lyysi. 

Katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun taloudelliseen toimintaan  
 

Toimintakertomuksessa on esitetty tunnuslukutaulukko Alko oy:n ja 
Raha-automaattiyhdistyksen toiminnasta täydennettynä lyhyellä kir-
jallisella analyysillä. Hallinnonalan tilivirastojen maksullisesta toimin-
nasta on esitetty tunnuslukutaulukko, josta käy ilmi toiminnan koko-
naiskustannukset ja yli-/alijäämä.  

Maksullisen toiminnan tilinpäätöstietojen luotettavuutta on arvioitu 
kunkin tiliviraston tilintarkastuskertomuksissa. 

Toimintakertomustiedot  kokonaisuudessaan 
 

Toimintakertomuksessa on esitetty keskeiset tiedot hallinnonalan 
toiminnan vaikuttavuudesta. Tulostavoitteiden yleisyys ja niiden to-
teutumatietojen raportointitapa eivät kuitenkaan mahdollista tilinta r-
kastuksen keinoin luotettavan arvion antamista tavoitteiden toteutu-
matiedoista. Olisi tärkeää, että ministeriö laatisi koko hallinnonalansa 
kattavan evaluointisuunnitelman. 
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Talousarvioasetuksen 65 § 1 momentin edellyttämät hallinnonalan 
palvelu- ja tuotantotoiminnan taloudellisuuden kehittymistä koskevat 
tiedot puuttuvat kertomuksesta lähes kokonaan. 

 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä 
koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu lukuunottamatta käyt-
töomaisuuskirjanpidon täsmäyttämistä ja talousarviolain 15 § 2 mo-
mentissa tarkoitettua maksullisen toiminnan kannattavuuden seuran-
taa ja luotettavan vuosituloksen esittämistä.  

Tarkastusvirasto on muistuttanut sosiaali- ja terveysministeriötä 
maksullisen toiminnan puutteista jo useassa aikaisemmassa tilinta r-
kastuskertomuksessa. 

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS VALTIONTALOUDEN 
TARKASTUSVIRASTOLLE 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen sosiaali- ja terveysministeriön tulee ilmoittaa tarkastusvi-
rastolle 30.8.2001 mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt 
maksullisen toiminnan seurannan ja luotettavan vuosituloksen esit-
tämistä koskevan muistutuksen johdosta. 

 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja   Antti Hieta 
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TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
 Valtiokonttori 
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