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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Pelas-
tusopiston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2000 tämän tili n-
tarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus annetaan sekä sisä-
asiainministeriölle että Pelastusopistolle. Tarkastuksen on suorittanut 
ylitarkastaja, JHTT Tuula Laitinen  ja sitä on valvonut tarkastuspääl-
likkö, JHTT Erkki Pitkänen. 

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen mukai-
sesti ja se on kohdistunut Pelastusopiston tilinpäätökseen, tilinpää-
töstietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja muuhun laskentatoi-
meen, sisäiseen valvontaan sekä talousarvion ja sitä koskevien kes-
keisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen perusteella esitetään seuraavaa. 

TILINPÄÄTÖS JA LASKENTATOIMI 

Tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, tilinpäätöslaskelmien 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.  



 
 
 
 
 
 

2 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitetyt tiedot on tarkastuksessa to-
dettu esitetyiksi talousarvioasetuksen edellyttämällä tavalla.  

Tilinpäätösasiakirjassa on esitetty tilinpäätöslaskelmien tarkastelu ta-
lousarvioasetuksen mukaisesti. 

Kirjanpidon tarkastuksen perusteella arvioituna voidaan kirjanpitoa 
pitää asianmukaisesti järjestettynä ja hoidettuna. 

Tuloksellisuuden kuvaus, maksullisen toiminnan kannattavuustiedot 
ja näiden perustana oleva laskentatoimi 

Tuloksellisuuden kuvauksen ja kustannusvastaavuuslaskelman si-
sältöä ja esittämistapaa  sekä tilinpäätöstietojen perustana olevaa 
laskentatointa on tarkastettu riskianalyysiin perustuen riittävässä laa-
juudessa sen selvittämiseksi sisältävätkö tuloksellisuuden kuvaus ja 
kustannusvastaavuuslaskelma olennaisilta osin oikeat ja riittävät tie-
dot.  

Pelastusopisto tuottaa sisäasiainministeriön maksupäätöksen mu-
kaisesti paitsi maksuttomia myös maksullisia kiinteähintaisia julkisoi-
keudellisia sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita. Tili npää-
tösasiakirjaan sisältyy liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien suo-
ritteiden  kustannusvastaavuuslaskelma, jossa tuotot ovat 3,6 mmk 
ja kustannukset 6,5 mmk. Tulossopimuksen mukaisesti Pelastus-
opisto on käyttänyt liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentami-
seen myönnetyn hintatuen 2,076 mmk, jonka jälkeen laskelma on 
vielä 0,77 mmk alijäämäinen.  Hintatuetun maksullisen toiminnan ali-
jäämä on maksuperustelain 7 §:n vastaista. Tarkastuksen perusteel-
la näyttäisi kuitenkin siltä, että Pelastusopistolla ei ole edellytyksiä 
saada maksuperustelain 7 §:n mukaan hinnoiteltavia suoritteita kan-
nattaviksi. 

Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus-
laskelma ei sisälly tilinpäätösasiakirjaan, mutta sen sijaan on sanalli-
sesti kerrottu julkisoikeudellisten suoritteiden tuotto- ja kustannustie-
dot, tavoitteet ja toteutumat sekä mainittu suoritetuotannon perus-
teena olevasta lainsäädännöstä. Tuotot ovat  518.240 mk. 

Tuloksellisuuden kuvauksessa ja kustannusvastaavuuslaskelmassa 
esitetyt tiedot ovat luotettavia.  

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 Pelastusopis-
ton käyttöomaisuushankintojen osalta. Tarkastuksen perusteella ei 
ole olennaista huomautettavaa. 

TALOUSARVION JA SITÄ KOSKEVIEN KESKEISTEN SÄÄNNÖSTEN 
NOUDATTAMINEN 

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

 

Tarkastusneuvos, JHTT Erkki Mäki-Ranta 

 

Ylitarkastaja, JHTT  Tuula Laitinen 

TIEDOKSI Valtiontilintarkastajat 
 Valtiovarainministeriö 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Pelastusopiston rehtori 
 Valtiokonttori 
 
 


