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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015  

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuksesta varain-
hoitovuodelta 2015 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sosiaali- 
ja terveysministeriölle että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukaisesti, ja se on kohdistunut valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n tarkoittamaan tilinpäätökseen, tilinpäätöstietojen perustana 
olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja si-
tä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen.  

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Mari Brusila ja sitä on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, JHTT Jari Sanaskoski. Tilintarkastukseen sisältyneen Kieku -järjestelmää koskeneen tarkastuksen 
on suorittanut johtava tilintarkastaja Harri Korpi. Tältä osin tarkastusta on valvonut tilintarkastuspääl-
likkö, CISA Pentti Mykkänen.  

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa kirjanpitoa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennai-
silta osin oikein. 

Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen 
edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus  

Toiminnallista tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tuloksellisuuden 
kuvaus olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.  

Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan THL:n ja sen alaisten koulukotien ja mielisai-
raaloiden osalta pitää oikeina ja riittävinä. 
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Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon ja tuloksellisuuden laskenta-
toimen tarkastuksen yhteydessä, ylimmän johdon menettelyihin kohdistuneessa valvontaympäristöä 
koskeneessa laillisuus- ja asianmukaisuustarkastuksessa sekä Kieku -järjestelmää koskeneessa järjes-
telmätarkastuksessa. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. 

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen 

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