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Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta 
varainhoitovuodelta 2010 tämän tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusker-
tomus annetaan sekä sisäasiainministeriölle että Palosuojelurahastolle.  

Tarkastus on suoritettu tarkastusviraston tilintarkastusohjeen ja Palosuojelura-
hastosta annetun lain 13 §:n mukaisesti. Se on kohdistunut Palosuojelurahaston 
hallintoon, tilinpäätökseen, tilinpäätöksen perustana olevaan kirjanpitoon ja tu-
loksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Palosuojelurahastos-
ta annetun lain ja asetuksen keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Tarkastuksen on suorittanut johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen ja sitä on 
valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen.  

Tilinpäätös 

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 

Tilinpäätöslaskelmien sisältöä ja esittämistapaa sekä niiden perustana olevaa 
kirjanpitoa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, onko tilin-
päätöslaskelmat ja liitetiedot laadittu olennaisilta osin oikein.  

Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarvi-
osta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. 

Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukai-
sesti. 

Tuloksellisuuden kuvaus 

Toiminnan tuloksen ja tuloksellisuuden sekä taloudellisen aseman kuvauksien 
sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa laskentatointa on tarkastet-
tu riittävässä laajuudessa sen selvittämiseksi, sisältääkö tilinpäätös olennaisilta 
osin oikeat ja riittävät tiedot. Tarkastus ei ole koskenut yhteiskunnallisesta vai-
kuttavuudesta esitettyjä tietoja. 
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Toiminnan tuloksen ja tuloksellisuuden sekä taloudellisen aseman kuvauksissa 
esitettyjä tietoja voidaan pitää riittävinä ja ne ovat tarkastetuilta osin myös oi-
keita. 

Sisäinen valvonta 

Sisäistä valvontaa on arvioitu riskianalyysissä ja tarkastettu kirjanpidon, tulok-
sellisuuden laskentatoimen sekä hallinnon, avustusmenettelyiden ja tilinpäätök-
sen tarkastusten yhteydessä. 

Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin olennaista huo-
mautettavaa.  

Rahaston hallintoa ja toimintaa koskevien säännösten nou-
dattaminen 

Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että Palosuojelurahaston hallintoa ja 
toimintaa on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mu-
kaisesti.  

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tuloksen käsittely 

Koska tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan 
tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta asemasta, tilinpäätös voi-
daan vahvistaa. 

Palosuojelurahastolain 10 §:n 3 momentin mukaisesti rahaston hallitus on päät-
tänyt esittää sisäasiainministeriölle, että vuoden 2010 alijäämä 447 849,00 eu-
roa katetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen oma pääoma on  
6 162 908,19 euroa. Palosuojelurahaston tulos voidaan käsitellä hallituksen eh-
dottamalla tavalla. 

 

 

 

 

Ylijohtaja  Marjatta Kimmonen 

 

 

Johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen 
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TIEDOKSI Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
 Valtiovarainministeriö 
 Valtiovarain controller -toiminto 
 Sisäasiainministeriön kirjaamo 
 Sisäasiainministeriön kansliapäällikkö 
 Palosuojelurahaston hallituksen jäsenet (28.2.2011 saakka) 
 Palosuojelurahaston hallituksen jäsenet (1.3.2011 lukien) 
 Palosuojelurahaston pääsihteeri 
 Valtiokonttori 


