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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Säteily-
turvakeskuksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän 
tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä so-
siaali- ja terveysministeriölle että Säteilyturvakeskukselle. Tarkastuk-
sen on suorittanut ylitarkastaja Raija Holopainen ja sitä on valvonut 
tarkastuspäällikkö Hannu Taunula. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Säteilyturvakeskuksen 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 olennaisin osin talousarvioasetuksen edellyttämällä 
tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti.  

Virastossa on ollut käytössä kirjanpidon visuaalista kirjausketjua ja 
hyvää kirjanpitotapaa vaarantavia menettelyjä, jotka liittyvät talous-
arviopääkirjan täydellisyyteen, tositteiden säilytykseen, tositteiden 
kirjausmerkintöihin sekä hyväksymismenettelyihin. Taloushallintojär-
jestelmän ja sen tuottamien tietojen tarkastettavuutta vaikeuttavat 
menetelmäkuvauksen puuttuminen ja tarkastuksen käyttöön tarkoite-
tun konekielisen aineiston puutteellisuus. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
muilta osin 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 kuvauksen osalta on tarkastus kohdennettu painot-
tuen toimintakertomuksessa kirjanpidon perusteella annettujen tieto-
jen tarkastamiseen.   

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmissa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia. Liiketaloudellisina tuottoina on palve-
lutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelmassa esitetty ulkoasianmi-
nisteriön Säteilyturvakeskuksen käyttöön osoittamaa määrärahaa 
mom. 24.50.66  veloittaen ja toimintamenomomenttia 33.10.21 hyvit-
täen kirjattuja palvelutuottoja noin 15,0 miljoonaa markkaa.  Näiden 
tuottojen tuotto- kustannussuhde vastaa omakustannushintaa. Me-
nettelyssä Säteilyturvakeskus laskuttaa itseään ulkoasianministeriön 
myöntämän rahoituksen ja valtuutuksen nojalla. Vaikuttavuuden 
osalta tietoja ei ole voitu tarkastaa. Tilikauden aikana on suoritettu 
kaksi Säteilyturvakeskuksen toimintaa koskevaa kansainvälistä arvi-
ointia. 

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

SISÄINEN VALVONTA 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu laskenta-
toimen ja tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä sekä ylimmän joh-
don eräisiin viranhoitotapoihin kohdistuneessa tarkastuksessa.  

Kirjanpito- ja hyväksyntämenettelyjen sisäisessä valvonnassa on to-
dettu edellä esitettyjä puutteita, joiden suhteen on ryhdyttävä korjaa-
viin toimenpiteisiin. 

Taloussääntö on päivitetty 18.4.2000, mutta siinä ei ole tarpeellises-
sa määrin otettu huomioon talousarvioasetuksen muutoksia. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

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

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 5 §:n 1 momenttiin 
perustuen Säteilyturvakeskuksen tulee ilmoittaa tarkastusvirastolle 
15.8.2001 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tarkastus-
kertomuksessa esitetyn, kirjanpidon kirjausketjua ja sen tarkastetta-
vuutta vaarantavia menettelyjä koskevan huomautuksen johdosta. 

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

Ylitarkastaja   Raija Holopainen 
 
 
TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö 
 Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja 
 Säteilyturvakeskuksen johtokunnan jäsenet 
 Valtiokonttori 
 Ulkoasiainministeriön talouslinja 
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