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Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajia edustava edunvalvontajärjestö. Jäsenemme ovat tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyjä HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajia sekä tilintarkastusalan ja taloushallinnon asiantuntijoita. Tavoitteenamme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään sekä tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Taloudellista raportointia ja
alan käytäntöjä edistämällä olemme mukana rakentamassa perustaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille.
Yhdistykseen kuuluu yli 90 % Suomessa toimivista hyväksytyistä tilintarkastajista.

Talousvaliokunnan kuuleminen tiistai 23.05.2017 klo 12:00 / HE 47/2017 vp
LAUSUNTO VALINNANVAPAUDESTA SOTESSA JA VTV:N ROOLISTA
Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua HE 47/2017 koskevasta asiasta.
Keskitymme tässä lausunnossa taloudellista raportointia ja valtiontalouden tarkastusviraston
roolia koskeviin seikkoihin.
1. Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Lakiehdotuksen 57 §:n mukaan palvelun tuottajalla on velvollisuus tilinpäätös- ja verotustietojen antamiseen. Lakiehdotuksen 57 §:n 4 momentin mukaan tällaiset tiedot annetaan
77 §:n 1 momentin mukaista tiedonhallintapalvelua käyttäen.
Lakiehdotuksesta jää epäselväksi, ilmoitetaanko nämä verotus yms. koskevat tiedot myös
palveluntuottajan tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa vai pelkästään tässä erillisessä
77 §:n mukaisessa tiedonhallintapalvelussa. Käsityksemme mukaan nämä 57 §:n 1 momentin
2–6 kohdissa olevat asiat ovat sellaisia, ettei niitä ilmoiteta tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa. Asia pitäisi kuitenkin ilmaista selvästi, koska tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisällytettävien tietojen antamiseen sisältyy myös muita velvoitteita ja oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi toimintakertomus ei ole tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuksen kohteena.
2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Lakiehdotuksessa on kyse VTV-lain 1 luvun 2 §:n mukaisen tarkastusviraston tarkastusoikeuden laajentamisesta, kun ehdotettu 1 momentin uusi 2a kohta kuuluu: ”maakuntien ja maakuntalain ( / ) 4 §:ssä tarkoitettuun maakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden
taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä mainitussa pykälässä tarkoitet-
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tujen muiden yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta siltä osin, kuin kyse on maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden
tuottamisesta taikka maakunnan omistukseen, sopimukseen tai rahoitukseen perustuvasta
maakunnan muusta toiminnasta”.
Nyt lausuttavana oleva säännösehdotus on täsmentynyt aiemmasta luonnoksesta. Periaatteellisella tasolla kiinnitämme kuitenkin edelleen huomiota kahteen mielestämme keskeiseen seikkaan.
Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi on perustuslaissa säädetty valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion tarkastaminen. Suomen Tilintarkastajat ry huomauttaa, että nyt
esitetty VTV:n oikeus tarkastaa maakuntien ja sen yhteisöjen taloudenhoidon laillisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta on huomattavasti laajempi kuin se oikeus, mikä VTV:llä on tällä
hetkellä esimerkiksi kuntiin tai muihin valtionapua saaviin nähden.
Huomioimme myös, että esitetty lainsäädäntö luo jossain määrin tarkastusorganisaatioiden
toiminnan päällekkäisyyttä. VTV:n tarkastusoikeus maakuntaan ja sen yhteisöihin olisi päällekkäinen maakunnan tarkastustoimen ja asianomaisten yhteisöjen tarkastajien kanssa.
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