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1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2011 
 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahastolain 
(306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa 
olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava 
palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelurahasto toimii sisäasiainministeriön 
hoidossa ja valvonnassa. Palosuojelurahastosta voidaan myöntää yleis- tai erityisavustuksia 
kunnille ja pelastustoimen alueille, sopimuspalokunnille sekä pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille. Avustukset on suunnattu sellaisiin hankkeisiin, jotka jäävät 
valtion muiden rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle. 

 

1.1 Johdon katsaus 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 402 päätöstä, joista 
avustuspäätöksiä oli 321 kappaletta. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 30,0 miljoonaa 
euroa ja myönnettiin 10,56 miljoonaa euroa. Myönnetty avustus oli näin ollen n. 35,2 % 
haetusta. 
 
Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat 
viestintään liittyvät uudistukset, yleisavustusten jälkikäteismaksatuksen aloittaminen, 
harjoitusalueiden ottaminen avustuksen piiriin ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen. 
Kertomusvuonna laadittiin useita kyselyitä ja selvityksiä toiminnan edelleen kehittämiseksi 
ja hallituksen päätöksenteon tueksi. Lisäksi rahaston sihteeristö toteutti AVI-alueittaisen 
keskustelutilaisuuksien sarjan syksyllä 2011 kalusto- ja rakennushankeavustuksiin sekä 
muihin rahaston ajankohtaisiin asioihin liittyen. Sisäasiainministeriön asetus 
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä astui voimaan 1.1.2011. Asetus vakiinnuttaa 
hallituksen hyväksymät rahaston hyvät käytännöt työjärjestyksen muotoon. 
 
Sähköinen asioiden käsittelyprosessi ja sähköinen arkistointi ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa rahastossa. Vuonna 2011 sähköistä asiointia laajennettiin koskemaan myös 
sopimuspalokuntien pienavustuksia sekä kalusto- ja rakennushankkeiden tilityksiä. 
Palosuojelurahaston vuoden 2010 alusta käyttöönotetut verkkosivut (www.psr.fi, 
www.palosuojelurahasto.fi) ovat palvelleet käyttäjiä asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten 
mukaan hyvin. Rahaston lehti-ilmoitteluun käytettiin hieman edellisvuotta enemmän 
rahaa. Palosuojelurahaston tunnettuus on viime vuosina selvästi lisääntynyt.  
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Vuoden 2011 aikana on valmisteltu Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän käyttöönottoa 
Palosuojelurahaston osalta. Palosuojelurahasto tulee ottamaan Kieku-järjestelmän 
käyttöön sisäasiainministeriön kanssa samassa aikataulussa vuoden 2012 aikana. 
 
 

Rahastolainsäädäntö 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 30.11.2010 perustaa lakityöryhmän 
selvittämään Palosuojelurahastolain mahdollisia muutostarpeita erityisesti 
rakennushankeavustusten saajiin liittyen. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee 
rakennusavustusten saajiksi kunnat, pelastustoimen alueet sekä sopimuspalokunnat. 
Rahaston uusi hallitus palasi asiaan kokouksessaan 22.3.2011 ja päätti perustaa 
lakityöryhmän ajalle 15.4 - 31.12.2011. Työryhmän tehtävänä oli laatia esiselvitys 
Palosuojelurahastolain mahdollisista muutostarpeista erityisesti 
paloasemarakennushankkeiden avustamista koskevien säännösten osalta. Työryhmältä 
toimeksiannon saaneena sihteeristö lähetti pelastuslaitoksille elokuun lopulla 2011 lyhyen 
kyselyn liittyen paloasemahankkeiden rakentamiseen, kyselyn tuloksena saatua aineistoa 
hyödynnettiin työryhmätyön taustamateriaalina. Lakityöryhmä päätti työnsä 6.10.2011. 
Työryhmä tunnisti ajan hengen olevan yhtiöitä kohti meneminen ja toimintojen 
yhtiöittäminen, jolloin kunnalle kuuluvia velvoitteita hoidetaan yhtiön kautta. Rahaston 
kanta rakennushankeavustuksiin voi työryhmän mukaan olla kuitenkin muuttuneessakin 
yhteiskunnallisessa tilanteessa entisenkaltainen.  
 
Vuonna 2011 rahasto myönsi 11 kaupungin tai kunnan rakennushankkeeseen avustusta 
yhteensä 2,56 miljoonaa euroa noin 21,28 miljoonan euron kokonaiskustannusten 
perusteella. Myönnetty rakennushankeavustus oli keskimäärin vain 12,1 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustannuksista, vaihteluvälin ollessa 5-40 prosenttia. Lisäksi avustus jäi 
saamatta kymmeneen kunnan rakennushankkeeseen, joiden yhteiskustannukset olivat 
12,73 miljoonaa euroa. Avustushaun mahdollistaminen uusille hakijaryhmille ei rajallisten 
resurssien valossa liene järkevää. Lisäksi työryhmä totesi, että koska rahaston avustus 
tulee kohdistaa lyhentämättömänä pelastustoimelle, on avustuksen myöntäminen kunnalle 
perustellumpaa kuin osakeyhtiölle. Myös kilpailuoikeudelliset näkökulmat puolsivat 
nykyisen lain muotoilun pitämistä ennallaan. Palosuojelurahaston lakityöryhmä ei nähnyt 
tarpeelliseksi esittää muitakaan muutoksia Palosuojelurahastolakiin (306/2003) tai 
Palosuojelurahastosta annettuun Valtioneuvoston asetukseen (625/2003). Keskustelu 
asiaan liittyen jatkunee rahaston hallituksessa strategian uudistustyön yhteydessä. 
 

 
Innovaatiopalkinto 2011  

 
Hallitus avasi vuoden 2011 Innovaatiopalkintohaun kokouksessaan 13.10.2010. Ilmoitus 
julkaistiin aiemman käytännön mukaisesti pelastustoimen ja Palosuojelurahaston 
nettisivuilla, Pelastustieto-lehdessä ja Palokuntalaisessa sekä ensimmäistä kertaa myös 
Turvallisuus-lehdessä sekä Tekniikka & talous -lehdessä. Lisäksi se lähetettiin julkaistavaksi 
sidosryhmille niiden omissa lehdissä ja www-sivuilla. Palosuojelurahastoon saapui 
määräaikaan 31.3.2011 mennessä kuusi innovaatiopalkintohakemusta (vuonna 2010, 9 
kpl). Innovaatiopalkintoraati teki kokouksessaan 2.5.2011 yksimielisen esityksen 
palkittavasta.  
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Vuoden 2011 innovaatiopalkinto myönnettiin Vesa Hyvöselle ja Harri Karvoselle  
Sammutusasuun integroitu pelastus-/kantovaljas -innovaatiosta 

 
Hallitus päätti 11.5.2011 valintaraadin esityksen mukaisesti, että vuoden 2011 
Innovaatiopalkinto annetaan Vesa Hyvösen ja Harri Karvosen ehdotukselle 
Sammutusasuun integroitu pelastus-/kantovaljas. Innovaatioraati kiinnitti huomiota esityksen 
huolelliseen valmisteluun ja havainnolliseen esitykseen ja piti tukemisen arvoisena 
palokunnissa tapahtuvaa omien työtapojen ja välineiden kehittämistä. Raadin mielestä 
keksintö on sellaisenaan valmis sarjatuotantoon ja käyttöön sammutusasuissa. Valjaat 
auttavat normaaleissa pelastustehtävissä kuten ihmisten pelastamisessa ja raskaiden 
tavaroiden siirtämisessä, lisäksi valjaat ovat käyttökelpoisia myös esimerkiksi 
metsäpaloissa. Palkinnon suuruus oli 10 000 euroa ja se julkistettiin pelastustoimen 
ajankohtaisseminaarissa Jyväskylässä 27.10.2011. Hallitus päätti valintaraadin mukaisesti 
olla jakamatta kunniamainintaa.  
 
Vuoden 2012 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi hallituksen kokouksessa 
20.10.2011. Hallitus päätti, että Innovaatiopalkinnon 2012 tiedottamiseen panostetaan 
edellisvuoden tapaan ja saatuja kokemuksia laajemmasta tiedottamisesta arvioidaan 
uudelleen seuraavana vuonna. Hakuaika päättyy 31.1.2012 ja palkinnon saaja julkistetaan 
Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaarissa 10.4.2012 Säätytalolla. Hallitus päätti, että 
rahapalkinnon suuruus vuonna 2012 on Palosuojelurahaston juhlavuoden kunniaksi 
yhteensä enintään 30 000 euroa. 
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Vuonna 2011 annetut kannanotot, lausunnot ja tarkastusraportit  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 16.3.2011 kertomuksen Palosuojelurahaston 
tilintarkastuksesta vuodelta 2010. Tilintarkastuskertomuksen mukaan 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. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin 
olennaista huomautettavaa. Rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien 
keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti.  
 
Sisäasiainministeriö antoi 8.6.2011 oman tilinpäätöskannanottonsa rahaston toiminnasta 
vuodelta 2010. Rahasto on ministeriön mukaan jatkanut aktiivista otettaan ja kehittänyt 
toimintaansa edelleen. Työtä on tehty muun muassa toiminnan laadukkuuden ja 
vaikuttavuuden varmistamiseksi ja päätöksenteon tehostamiseksi. Viestintään, 
maksatusten hallinnointiin ja sisäiseen hallintoon on panostettu. Rahaston maksuvalmius 
ja taloudellinen asema ovat pysyneet erinomaisina ja toiminnan suunnittelu on laadukasta. 
Tilikaudella 2010 rahasto teki alijäämäisen tuloksen ja rahaston pyrkimys pienentää 
kertynyttä pääomaa maltillisesti on ministeriön mukaan kannatettava asia. Rahaston 
toiminnan volyymiin nähden hallintomenojen osuus rahastossa on alhainen ja sihteeristö 
toimii tehokkaasti hyödyntäen sähköisiä välineitä niin tiedottamisessa kuin 
hallintotyössäkin. Rahastossa valmisteltiin vuoden 2010 aikana yleisavustusten osalta 
uudistus, jossa ennakkomaksatuksista siirryttiin pääosin jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan maksettuihin avustuksiin.  
 
Palosuojelurahasto on ministeriön tilinpäätöskannanoton mukaan onnistunut 
toiminnassaan edellisvuosien tapaan erinomaisesti. Rahasto ottaa toiminnassaan 
huomioon saamansa palautteen ja kehittää toimintaansa aktiivisesti. 
Yleisavustushakemuksia arvioidessaan rahasto ottaa huomioon järjestöjen toiminnan 
tavoitteiden liittymisen pelastustoimen valtakunnallisiin tulostavoitteisiin. Näiden 
ensisijaisena painopisteenä olevien tulostavoitteiden huomioimisen sekä pelastustoimen 
henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan tukemisen ohella rahaston toivotaan yhä 
enenevässä määrin ottavan huomioon myös laajojen poikkihallinnollisten sisäisten 
turvallisuuden hankkeiden mahdollisuudet toiminnan vaikuttavuuden edelleen 
parantamiseksi.  
 
Sisäasiainministeriö pitää 14.11.2011 antamassaan lausunnossa rahaston vuoden 2012 
toimintasuunnitelmaa hyvänä ja kannattaa pyrkimystä jatkaa rahaston pääoman hallittua 
pienentämistä lähivuosina. Sisäasiainministeriö tukee erityisesti rahaston suunnitelmia 
kohdentaa avustukset olemassa olevien riskien mukaisesti ottaen huomioon 
pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn turvaamisen koko 
maan alueella. Rahaston toimintasuunnitelma on hyvin linjassa pelastustoimen strategian 
ja muiden suunnitelmien kanssa. Ministeriö esittää, että rahastossa pohdittaisiin 
mahdollisuutta EU:n rahoittamien hankkeiden kansallisen osuuden rahoittamiseen 
nykyistä useammin. Ministeriö kiinnittää edelleen huomiota erityisesti sisäisen 
turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen sekä pelastustoimen henkilöstön työkykyä 
ylläpitävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Rahasto kehittää lähivuosina kalusto- 
ja rakennushankkeiden avustusperusteitä ja hakukäytäntöjä. Ministeriö korostaa avoimen 
keskusteluyhteyden merkitystä avustuskäytäntöjen kehittämisessä ja toteaa, että rahasto 
on järjestänyt alueellisia keskustelutilaisuuksia kalusto- ja rakennushankkeiden 
avustusperusteiden ja hakukäytäntöjen kehittämisen merkeissä.  
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Palosuojelurahaston tavoitteena on vuonna 2012 uudistaa rahaston strategia. 
Sisäasiainministeriö tukee lausunnossaan strategian uudistamista ja edistää osaltaan 
avointa keskustelua sekä yhteisen vision muodostumista, jotka on mainittu rahaston 
toimintasuunnitelmaluonnoksessa strategian uudistamisen tavoitteena. 
Palosuojelurahastolain muutostarpeita selvitettiin vuoden 2011 aikana. Ministeriö pitää 
tärkeänä, että asiaa on selvitetty ja toteaa, toimintasuunnitelmaluonnokseen viitaten, että 
asiaan liittyvä keskustelu jatkunee rahaston strategian uudistamistyön yhteydessä. 
Rahaston suunnitelmaa jatkaa sähköisen asioinnin kehittämistä pidetään keskeisenä. 
Palosuojelurahaston talouden suunnittelu ja seuranta ovat viime vuosina kehittyneet 
suunnitelmallisen kehittämistyön seurauksena. Ministeriö pitää edelleen tärkeänä, että 
rahaston hallintomenojen osuus kaikista menoista sekä niiden osuus 
palosuojelumaksukertymään nähden pysyy mahdollisimman pienenä. Ministeriö on 
vahvistanut viime vuosina pelastustoimen toimialan yhteistä suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmää ja pitää tärkeänä rahaston osallistumista toimialan yhteisten 
painopisteiden ja linjausten määrittelyyn.  
 
Valtiovarainministeriö pyysi 20.10.2011 sisäasiainministeriöltä selvitystä eduskunnan 
edellyttämistä toimenpiteistä koskien talousarvion ulkopuolisen rahastomuodon 
välttämättömiä perusteita Palosuojelurahaston osalta. Toimenpidepyynnön mukaan 
eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi jokaisen rahaston osalta erikseen, ovatko 
perustuslain 87 §:ssä tarkoitetut välttämättömät perusteet edelleen olemassa järjestää 
toiminta ja rahoitus rahastomuodossa talousarvion ulkopuolella. Sisäasiainministeriö 
toteaa 16.12.2011 antamassa selvityksessään eduskunnalle, että Palosuojelurahaston 
ylläpidon perusteissa ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia muutoksia, joiden perusteella 
rahastomuodon perusteet olisivat muuttuneet. Siksi Palosuojelurahasto tulisi pitää 
talousarvion ulkopuolisena rahastona ja kehysmenettelyn ulkopuolella. Tällä tavoin myös 
ylläpidetään aiheuttamisperiaatteen mukainen asiallinen yhteys palovakuutuksesta 
kerättävän maksun ja jaettavien varojen käyttötarkoituksen välillä. Ministeriön selvityksen 
liitteenä on sisäasiainministeriön pelastusosaston 24.11.2011 päiväämä lausunto, jossa 
tarkemmin perustellaan ministeriön kantaa. Lausunnossa todetaan muun muassa, että 
rahaston hallitukseen on vakiintuneen tavan mukaan kutsuttu kaksi jäsentä eduskunnasta, 
joka parantaa rahaston osalta eduskunnan budjettivaltaa ja tiedonsaantia. Lisäksi rahastoa 
koskevassa laissa on määritelty yksityiskohtaisesti, mihin tarkoituksiin rahastosta voidaan 
myöntää avustuksia. Palosuojelurahastolain mukaan rahaston tilintarkastus on säädetty 
Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi, mikä seikka myös osaltaan lisää eduskunnan 
tiedonsaantioikeutta. 

 
 



 

8 
 

1.2. Vaikuttavuus 
  
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen 
ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Myönnettäviin 
avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja rahasto toimii näissä 
avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Rahastosta 
voidaan myöntää avustuksia kunnille ja pelastustoimen alueille, sopimuspalokunnille sekä 
pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Erityisavustuksia oppimateriaalin 
tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, 
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan 
sekä standardisointiin voidaan myöntää myös muille toimijoille. Rahoitusta hankkeisiin 
voidaan myöntää myös valtion virastoille ja laitoksille. Rahastosta voidaan lisäksi myöntää 
apurahoja ja stipendejä hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen. 
 
Avustukset on suunnattu sellaisiin hankkeisiin, jotka jäävät valtion muiden 
rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle. Keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan 
järjestöjen valistus- ja koulutustoiminta, pelastusalan tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä 
pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien paloasema- ja kalustohankkeet. 
 
 Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 10,54 miljoonaa euroa, joista kunnille 
 noin 4,29 miljoonaa euroa (40,7 %), sopimuspalokunnille 0,91 miljoonaa (8,7 %), 
 pelastusalan järjestöille yleisavustuksina 2,72 miljoonaa (25,7 %) ja erityisavustuksina 1,61 
 miljoonaa (15,2 %) sekä muille saajille 1,01 miljoonaa euroa (9,6 %). Rahastolla on 
merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja 
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla.  
 
 

 
* talousarvio 2012 
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Erityisavustukset pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalusto- ja 
rakennushankkeisiin 

 
Palosuojelurahasto avusti vuonna 2011 yhteensä 18 rakennushanketta, näistä seitsemän 
kohdistui paloaseman uudisrakennukseen, kahdeksan paloaseman peruskorjaukseen tai 
laajennukseen ja kolmeen harjoitusaluehankkeeseen. Etelä-Suomeen rakennushankkeista 
kohdistui seitsemän, Länsi- ja Sisä-Suomeen viisi, Lappiin kaksi sekä Lounais-Suomeen, 
Itä-Suomeen, Pohjois-Suomeen sekä Ahvenanmaalle kuhunkin yksi. Rakennushankkeista 
neljä myönnettiin sopimuspalokunnille. Vuonna 2010 rahasto oli avustanut 21 
rakennushanketta, joista yhdeksän oli uudisrakennushanketta. Paloasemiin kohdistetut 
avustukset pyritään suuntaamaan sellaisiin uusiin asemiin, joilla parannetaan 
pelastustoimen palvelujen saatavuutta kasvavilla alueilla sekä sellaisiin peruskorjauksiin ja 
laajennuksiin, joilla muun muassa parannetaan henkilöstön työturvallisuutta tai lisätään 
aseman ajoneuvopaikkoja.  
 
Paloaseman uudisrakentamiseen saivat vuonna 2011 avustusta Siikajoen kunta, Akaan 
kaupunki, Sastamalan kaupunki, Heinolan kaupunki, Virolahden kunta, Lieksan kaupunki 
ja Nurmon VPK ry. Rahaston maksimiavustuksen 350 000 euroa saivat Akaan, Heinolan, 
Virolahden ja Lieksan paloasemahankkeet, lisäksi Siikajoen kunnalle myönnettiin 
avustusta 324 080 euroa. Sastamalan kaupungin paloaseman lisärakennus sai avustusta 
124 000 euroa ja Nurmon VPK ryn paloaseman lisärakennukselle myönnettiin 95 733 
euroa. Paloaseman peruskorjaukseen tai laajennukseen avustusta myönnettiin Kinnulan 
kunnalle, Kouvolan kaupungille, Lemlandin kunnalle, Kittilän kunnalle, Keminmaan 
kunnalle sekä kolmelle sopimuspalokunnalle (Heinäjoen VPK ry, Liikkalan VPK ry ja 
Savion VPK ry). Harjoitusalueiden avustaminen tuli mahdolliseksi vasta kertomusvuonna 
ja avustusta myönnettiin Porin kaupungille pelastusharjoitusalueen rakentamiseen 350 
000 euroa, Keski-Suomen pelastuslaitokselle Tikkakosken harjoitusalueen rakentamiseen 
24 600 euroa sekä Kymenlaakson pelastuslaitokselle 48 000 euroa jo toteutuneen 
harjoitusalueen rakentamiskustannuksiin. Kunnille/kaupungeille myönnettyjen 
yhdentoista paloasemahankkeen keskimääräinen suuruus oli 233 317 euroa, pienin 
myönnetty avustus oli 12 000 euroa. Sopimuspalokunnille myönnettyjen neljän 
rakennushankkeen keskimääräinen suuruus oli puolestaan 51 153 euroa, pienin 
avustussumma oli 20 000 euroa ja suurin oli Nurmon VPK ry:n paloaseman 
lisärakennushanke.   
 
Palosuojelurahasto myönsi vuonna 2011 yhteensä 59 kalustohankeavustusta, joista 29 
kohdistui ajoneuvoihin, 12 väestöhälyttimiin, seitsemän päätelaitteisiin, 10 
erityiskalustoon ja yksi harjoitusalueen konttiin. Etelä-Suomeen avustuksista myönnettiin 
26, Länsi- ja Sisä-Suomeen 13, Lappiin neljä, Ahvenanmaalle yksi ja lisäksi Lounais-
Suomeen, Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen kuhunkin viisi. Kalustohankkeista 15 
myönnettiin sopimuspalokunnille. Vuonna 2010 Palosuojelurahasto oli myöntänyt 47 
kalustohankehakemusta, joista 14 kohdistui päätelaitteisiin.   
 
Pelastustoimen alueille myönnettiin avustusta 15 kevyen ajoneuvon hankintaan 
(miehistöautot, johtoautot ja johtoyksiköt). Keskimääräinen avustus pelastustoimen 
alueen ajoneuvohankintoihin oli 17 811 euroa, suurimmat kalustohankeavustukset olivat 
johtoyksiköihin myönnetyt 26 863 euron avustukset. Hankkeilla on edistetty 
pelastustoimen ajoneuvokannan uusiutumista ja pelastustoimen toimintakyvyn 
turvaamista. Alueen johtamisvalmiuksia parannettiin kuuden johtoauton/johtoyksikön 
hankinnan tukemisella sekä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin 
kohdistetulla avustuksella, jota myönnettiin seitsemälle pelastuslaitokselle yhteensä 133 
942 euroa.  
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Sopimuspalokunnille myönnettiin avustusta 14 ajoneuvon hankintaan, joista viisi oli 
raskaita ajoneuvoja (sammutusautot, säiliöautot) ja yhdeksän kevyitä ajoneuvoja. Lisäksi 
yksi avustus myönnettiin maastokuorma-auton nosturiin ja varusteisiin. Keskimääräinen 
avustus sopimuspalokunnan ajoneuvohankintaan oli 30 480 euroa ja suurin yksittäinen 
avustus kohdistui konetikasautoon ja oli 72 000 euroa. Hankinta-avustuksilla turvattiin 
vapaaehtoisten palokuntien toimintaa sammutussopimusten mukaisten velvoitteiden 
täyttämisessä. Sopimuspalokunnille myönnettiin lisäksi pienavustuksia 109 laite- ja 
varustehankintahakemukseen. Keskimääräinen pienavustus oli suuruudeltaan 2 687 
(edellisvuonna 2 539) euroa. 
 
Avustusosuus kaikissa kalusto-, järjestelmä- ja kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitehankinnoissa oli enintään 40 % hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista. 
Kaluston osalta hallitus määrittelee hyväksyttävät enimmäiskustannukset vuosittain 
avatessaan rakennus- ja kalustehankehaun.  
 
 

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille 
 
Tulipalojen ehkäisemiseksi ja pelastustoiminnan edistämiseksi yleisavustusta saivat 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä 9 alueellisen pelastusalan liiton ja neljän 
alueyksikön kanssa, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry ja 
Palotutkimusraati ry. Yleisavustus vuodelle 2011 oli yhteensä noin 2,6 milj. euroa. 
Palokuntakoulutuksen tukemisella on ylläpidetty ja parannettu vapaaehtoisen ja 
sivutoimisen henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Nuoriso- ja naiskoulutuksella 
tähdätään vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen ja 
kehittämiseen maassamme. Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus on mahdollistanut 
nuohoojien ja palopäällystön ammattipätevyyden parantamisen. Yleisavustuksilla tuetaan 
lisäksi kansalaisille kohdistettua valistusta ja neuvontaa, jolla parannetaan heidän tietojaan 
ja taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja toimintaan hätätilanteissa. 
 
Nuohousalan Keskusliitto ry 
Nuohoojan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen materiaaleja ja kurssisisältöjä 
käytiin systemaattisesti läpi ja kehitystyön tavoitteena oli ajanmukaistaa ja jäsentää asiat 
opiskeltavien kokonaisuuksien kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin lisääntyvään nuohoojien valistus- ja neuvontatyöhön kuluttajien 
suuntaan niin paloturvallisuuskysymyksissä kuin tulisijojen oikeassa käytössä ja 
taloudellisessa energiankäytössä. Koulutusmateriaalien kehitystyössä huomioitiin myös 
lisääntyvä kiinteistöautomaatio, jonka niveltämistä koulutuskokonaisuuksiin on 
suunniteltu. Seuraavana kehityskohteena ovat nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon 
materiaalit. 
 
Vuonna 2011 suoritettiin kartoitusta uusista koulutuspaikoista liittyen liiton järjestämään 
tutkintoihin valmistavaan lähijaksokoulutukseen. Tavoitteena oli löytää tilat, jotka 
palvelisivat sekä teoriaopintoja että lähijaksoilla suoritettavia käytännönharjoituksia. 
Käytännönharjoitusten tavoitteena on niveltää teoriassa opitut asiat käytäntöön 
opiskeluviikon aikana ja samalla helpottaa asioiden omaksumista ja jalkauttamista 
arkityöhön kurssijaksojen jälkeen. Kurssipaikaksi valikoitui Kylpylähotelli ja Kuntoutus 
Peurunka, joka sijaitsee Laukaassa. 
 
Oppisopimustoimistoihin ja TE-keskuksiin suuntautuvaa tiedotusta nuohoojan 
koulutuksesta lisättiin. Tavoitteena oli saada lisää opiskelijoita ja tehdä nuohoustyötä 
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läpinäkyväksi sekä vaihtoehdoksi ammattiuraa suunnitteleville henkilöille. Vuoden 2011 
alkupuoliskolla saatiin nuohoustyötä kuvaavat videot liiton kotisivuille ja niitä ovat 
voineet hyödyntää kuluttajat, pelastuslaitokset ja nuohousalan kouluttajat.  
 

 
Nuohoojat uusissa juhlapuvuissa                           Kuva: Hannu Murtokare 

 
Koulutuksen laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Oppisopimuskoulutuksessa 75 – 80 
% ammatista opitaan käytännön työelämässä, työpaikkakouluttajan opastamana. Tähän 
osioon rakennettiin vaikuttimena työpaikkakouluttajille ja työnantajille ohjeistus, jossa 
kerrotaan työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen luonteesta ja merkityksestä sekä vastuista. 
Kehitystyötä tehtiin myös opiskelijoiden ohjaukseen ja tarkoituksenmukaisen sekä 
opiskelijalähtöisen opintopolun rakentamiseen nuohoojan koulutuksessa. Tämä vaikuttaa 
merkittävästi opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja suoriutumiseen tutkintoihin 
valmistavasta koulutuksesta ja on sektori, johon panostamista vaaditaan jatkuvasti. 
 
Suomen Palopäällystöliiton kanssa yhteistyössä toteutettiin aluepelastuslaitoksilla 
nokipalokoulutusta pelastuslaitosten ja vapaapalokuntien operatiiviselle väelle. 
Tavoitteena oli lisätä tietämystä nokipaloista ja yhteisistä toimintamalleista nuohoojien ja 
pelastuslaitosten välillä nokipalotilanteiden hoidossa.  
 
Kattoturvalaitteisiin liittyvällä koulutuksella tutkintoihin valmistavassa koulutuksessa ja 
kuluttajille suunnatulla valitustoiminnalla, vaikutetaan suoraan nuohoojien 
työturvallisuuteen.  
 
Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kautta saavutettiin jäsenistön lisäksi 
tärkeät sidosryhmät. Lisäksi valistustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden 
kautta. Vuonna 2011 käynnistettiin hanke opetusaineiston luomiseksi paloturvallisen 
asumisen varmistamiseksi (Palosuojelurahaston erityisavustus). Tavoitteena on luoda 
koulutusaineisto ja koulutus, joka takaisi tulisijojen ja savuhormien tarkastamisen 
yhdenmukaisesti valtakunnallisesti. 
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Suomen Palopäällystöliitto ry 
Toimintavuoden aikana liitto ylitti suunnitelman mukaiset määrälliset tavoitteensa 
koulutuksessa: tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 61 (suunnitelma 46), niissä oli osallistujia 
2.410 (2247) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 4.024 (3.860). Tunnusluvut osoittavat, että 
liiton järjestämälle koulutukselle on kysyntää. Keskitettyjen, valtakunnallisten 
koulutustilaisuuksien järjestämisen lisäksi liitto kehitti alueellisen koulutuksen mallia, joka 
otettiin pelastustoimialueilla kiitettävästi vastaan. Alueellisten koulutustilaisuuksien 
ajatuksena on tuoda viimeisintä tietoa pelastustoiminnan tekniikan ja taktiikan 
johtamisesta ja harjoitella sitä. Koulutustoiminnan myötä liitto huolehti osaltaan siitä, että 
pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä toimivat saivat laadukasta työssään 
tarvitsemaansa uutta, laajennettua ja soveltavaa osaamista. Koulutustoiminnan aiheet 
koskettelivat niin pelastustoimintaa kuin onnettomuuksien ehkäisyäkin. Liiton 
järjestämästä kilpailutoiminnasta tärkeimpänä mainittakoon Palokuntien 
Suomenmestaruuskilpailut (Jehu-malja). Kilpailujoukkueiden määrä on vakiintunut noin 
35 joukkueen tasoille, ja se on paitsi yksi vanhimmista ammattitaitokilpailuista 
maassamme myös suurin alan vuotuinen kilpailutapahtuma. 
 

 
International Safety Education 2 -seminaari Helsingissä 11.–12.10.2012.  
  

Palopäällystöliitto toimi aktiivisesti pelastuslaitosten turvallisuusviestintätyöryhmässä 
järjestäen ja koordinoiden niin työryhmän tapaamisia kuin tilaisuuksiakin järjestäen. 
Turvallisuusviestinnässä suurin ponnistus oli kansainvälisen turvallisuusviestintä-
seminaarin järjestäminen lokakuussa Helsingissä. Seminaariin osallistui liki 150 
turvallisuusviestijää eri puolilta maailmaa. Seminaarissa keskityttiin sosiaalisen mediaan 
hyödyntämiseen pelastustoimessa sekä maahanmuuttajien turvallisuusosaamisen 
haasteisiin (PSR:n erityisavustus). Liitto toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa kesän ja 
joulun ajan toiminnalliset tiedotustilaisuudet medialle. Liitto osallistui alan 
messutapahtumiin sekä mm. Educa-messuille. Osana turvallisuusviestintää liitto panosti 
erityisesti pelastustoimen arvojen jalkauttamiseen paitsi sisäisille myös ulkoisille 
kohderyhmille. Liiton arvion mukaan liiton turvallisuusviestintätoimintojen ansiosta 
pelastustoimen henkilöstön kynnys osallistua laajemmin turvallisuusviestintään lisääntyi. 
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Liiton asiantuntijarooli vahvistui toimintavuoden kuluessa. Liiton omat asiantuntijaelimet 
kokoontuivat säännöllisesti. Lisäksi liiton edustaja on osallistunut noin 30 eri 
asiantuntijatyöryhmään. Liiton asiantuntijoiksi pyrittiin edelleenkin nimeämään jäsenistön 
ja kentän parhaimman asiantuntemuksen omaavat henkilöt. Liiton toimitilat ovat olleet 
eri asiantuntijatyöryhmien käytettävissä. Liiton aloitteellisuutta ja asiantuntijatoiminnan 
vaikuttavuutta osoittaa mm. valtakunnalliset ja alueelliset vesisukellusharjoitukset, joiden 
avulla pelastuslaitosten vesisukellustoimintaa on voitu merkittävästi kehittää. 
Paloturvallisuusseurannan kehittäminen –hanke (PSR:n erityisavustus) on edennyt 
suunnitelman mukaisesti. Parhaillaan on käynnissä jalkauttamisvaihe.  
 
Kansainvälistä toimintaa toteutettiin hyviksi havaituin menetelmin. Pohjoismaisessa 
yhteistyössä kiinnostavin oli nyt toistamiseen toteutettu pohjoismainen opintoviikko, jolle 
osallistui kolme päällystöviranhaltijaa Suomesta. Norjassa järjestetyn opintoviikon 
pääpaino oli puurakentamisessa sekä historiallisten kohteiden paloturvallisuudessa. FEU-
toiminnassa valmisteltiin yhteiseurooppalaista palopäällystöstrategiaa. Palopäällystöliitto 
sai vetovastuulleen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osa-alueet. Tehtävä tukee liiton 
tulevaisuuden linjausta, jonka mukaan liitto kokoaisi ja koordinoisi valtakunnallisesti 
pelastustoimen työhyvinvoinnin edistämistä. 
 
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä meni jälleen askeleen eteenpäin. Liiton 
tilaisuuksiin osallistui entistä enemmän osallistujia eri päällystöryhmistä ja 
palokuntamuodoista. Alan järjestöjen välinen yhteistyö lisääntyi, ja mm. SPEKin kanssa 
valmisteltiin yhteistyötä kehittävää yhteistoiminta-asiakirjaa. Viestintää niin liittoa kuin 
alaakin koskevista asioista toteutettiin jäsenlehden, kuukausittaisen ajankohtaistiedotteen 
ja eri sähköisten kanavien kautta. Vuorovaikutus lisääntyi mm. sosiaaliseen mediaan 
panostamisen kautta. Kaiken kaikkiaan liiton toimintaan osallistumisen kautta 
mahdollistettiin pääsy tuoreimman tiedon ja informaation pariin. 
 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toiminnassa saavutettiin asetetut tavoitteet hyvin. 
Järjestö näkyi kansallisena turvallisuusviestijänä kampanjoissa, jotka saavuttivat myös 
laadulliset tavoitteensa. Päivä Paloasemalla -turvallisuustapahtuma 24.11.2011 oli 
pelastusalan valtakunnan suurin yleisötapahtuma. NouHätä -turvallisuustaitokilpailu 
palkittiin kansallisella opetusalan turvallisuuspalkinnolla ja tapahtuma saavutti 
osallistujissa tavoitteensa. Järjestö toteutti valtakunnallisesti palokuntakoulutuksen 
kehittämistyötä ja koulutti kurssinjohtajia. Järjestö on vakiinnuttanut asemansa 
kansallisena turvallisuuspoliittisena asiatuntijana, vaikuttajana ja keskustelijana muun 
muassa sisäisen turvallisuuden III ohjelman valmistelussa sekä kansallisen varautumisen 
kehittäjänä. Vuosi 2011 oli palokuolematilastoinnin alustavien tietojen mukaan 
historiallisen alhainen, 67 palokuollutta (SPEK mediaseuranta). Myrskyt kesällä 2010 ja 
loppuvuodessa 2011 nostivat mm. omatoimisen varautumisen valtakunnan median 
otsikoihin. 
 
Vuoden toiminnassa haasteena oli alustavasti suunnitellun toiminnan säilyttäminen 
valtuuston vahvistamalla tasolla tiukentuneesta taloudesta huolimatta. 
Toimintamenokehystä tarkistettiin hallituksen päätöksellä tarkistetussa toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa siten, että vuoden 2011 tulostavoite asettui 221 000 euroa 
alijäämäiseksi. Vuoden toiminnan toteutuksessa taloutta seurattiin erittäin tarkasti ja 
kokonaisuus jäi lopulta 337 000 euroa alijäämäiseksi. 
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Vuonna 2011 paloturvallisuusviestintä toteutui suunnitelmien mukaisesti. 
Radiokampanjointi tavoitti 50 miljoonaa kontaktia. 52 % palovaroittimen testaamiseen 
kehottaneen spotin kuulleista sanoi testanneensa palovaroittimen mainoksen kuultuaan. 
Messutoiminta tavoitti noin 8000 ihmistä. Esitteiden uudistaminen siirrettiin vuoteen 
2012, jolloin SPEKin koko esitteistö uudistetaan. Mediayhteistyö oli vilkasta. SPEKistä 
lähti 45 tiedotetta, jotka menivät hyvin läpi tiedotusvälineissä. Valmisteltiin lausunto 
puukerrostalojen paloturvallisuusmääräyksistä. Valmistelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä 
pelastuslaitosten kanssa. Pelastuslaitosten riskienhallintapäälliköille järjestettiin muutoksia 
koskeva keskustelutilaisuus yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Pelastusalan 
yhteiset kannanotot vaikuttivat määräysten sisältöön parantamalla paloturvallisuutta mm. 
sammutuslaitteistojen avulla. Oltiin mukana yhteistyössä etsimässä tehokkaita keinoja 
erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi. Kokkolan asuntomessuilla järjestettiin 
asumisen paloturvallisuutta käsittelevä seminaari. Palokuolemien vähentämiskeinoista 
tiedotettiin säännöllisesti ja osallistuttiin mediassa vuoden aikana tapahtuneiden vakavien 
tulipalojen kommentointiin. Osallistuttiin aktiivisesti pelastuslain onnettomuuksien 
ehkäisyä koskevien kohtien uudistustyöhön. Lain voimaan tultua tiedotettiin tärkeimmistä 
lain muutoksista niin kansalaisia kuin toiminnanharjoittajia. 
 

 
Turvallisuusviestintää Narinkkatorilla Palokuntapäivänä 8.9.2011                       Kuva: Helena Grönstrand 

 
Vuoden suurin tapahtuma Yleinen palokuntalaiskokous XXVI pidettiin 17.-18.9.2011 
Kotkassa (osallistujia 320). Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asiakokonaisuuksia: 
Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallista merkitys, palokuntalaisten osaaminen 
ja motivaatio, pelastusalan vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, 
palokuntalaisten pukeutuminen, SPEK-strategia 2025 ja SPEK-ryhmän palvelut 
palokunnille. Palokuntarekisteri HAKAn käyttäjämäärä nousi vuoden aikana 
merkittävästi. Valtakunnallisesti 12 paikkakunnalla järjestettyjen HAKAn mahdollisuudet- 
markkinointikoulutuksien (osallistujia 188) myötä HAKAn käyttäjämäärä ylitti 5000 
käyttäjän rajan. Palokuntanuorten osaamisen kehittämiseen kannustava Veikon Malja 
kilpailu järjestettiin Jyväskylässä 26 joukkueen kesken. Palokuntanaisten SM-Iines kilpailu 
järjestettiin Kotkassa Yleisen palo-kuntalaiskokouksen yhteydessä (55 osallistujaa). 
Palokuntanuorten kansainvälistymistä edistettiin kansainvälisen kouluttajavaihdon FIN-
GER avulla. Padasjoella järjestettyyn tapahtumaan osallistui yhteensä 35 henkilöä.  
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Uudistetun yhdistyslainsäädännön myötä valmistettiin ohjeistus palokunnille yhdistyslain 
muutoksista. Palokuntaveteraaneille tuotettiin omat toiminta- ja ohjesäännöt. Palokuntien 
pukuohjetyöryhmä sai työnsä valmiiksi vuoden aikana. Ohje julkaistaneen alkuvuodesta 
2012. Palokuntanaisten hälytysmuonitus- ja palokuntanaisten peruskurssien sisällöt 
päivitettiin. Nuoriso-osastoille tuotettiin yleis-juliste ja palokuntakohtainen nuorisotyön 
esitepohja HAKAextraan. 
 
Palokuntakoulutuksen tavoitteina on kehittää kouluttajien ja kurssinjohtajien pedagogisia 
tietoja ja taitoja, jotta koulutus olisi valtakunnallisesti yhtenäistä, laadukasta ja kouluttajia 
ja kurssinjohtajia olisi riittävästi. Vuoden lopussa koulutettujen, voimassa olevan lisenssin 
omaavien kurssinjohtajien määrä oli 370. Vuoden aikana päivitettiin kurssinjohtajan ja 
kouluttajan substanssitietoja, erityisesti antamalla valmiudet käyttää uudistuneita/ 
päivitettyjä opetusaineistoja. Kurssinjohtajille ja kouluttajille järjestettiin kuudet 
opintopäivät, joille osallistui yhteensä 104 henkilöä. Kouluttajille järjestettiin myös 
korkealla työskentelyn kouluttajakurssi ja rajatun tilan palon kouluttajakurssi yhteistyössä 
Pelastusopiston ja Puolustusvoimien kanssa. Kouluttajien pedagogisia taitoja kehitettiin 
yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa kahden eri koulutusohjelman myötä. 
eSPEK – verkko-osaaja koulutuksen aloitti täysi 12 henkilön ryhmä, joka työstää nykyisiä 
oppisisältöjä verkkomaailmaan soveltuviksi. Opetusaineistoista valmistui Vaarallisten 
aineiden kurssi ja uutena kurssina Turvallisuusviestintä -kurssi.  Lisäksi päivitettiin 
palokuntalaisen ensiapu opas ja vaarallisten aineiden kurssin oppilaan työkirja. 
Palokuntien viikkoharjoitustoiminnasta saatiin kattava kuvaus palokuntiin suunnatun 
kyselyn myötä. Kyselyyn vastasi 357 palokuntaa. Kysely toi esille tarpeen palokuntien 
viikkoharjoitustoiminnan kehittämiseksi. Palotarus –leiri- ja kurssikeskusta käytti yhteensä 
2 207 henkilöä 39 eri tilaisuudessa. Alueen palvelutasoa ylläpidettiin normaalisti. 

 
 
 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 

 Sopimuspalokuntien Liitto ry:n tarkoituksena on toimia valtakunnallisena 
palokuntayhdistysten ja niiden jäsenten järjestönä. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi 
liitto toimii edunvalvojana pelastustoimialalla, tukee jäsenyhdistystensä toimintaa niiden 
päämäärien toteuttamiseksi, toimii aktiivisesti säilyttääkseen vapaaehtoisen palokuntatyön 
aatteelliset perinteet, järjestää koulutusta ja seminaareja jäsenyhdistystensä jäsenille, seuraa 
alan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla ja pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin sekä tuottaa, 
julkaisee ja välittää alan koulutus- ja tiedotusmateriaalia. Suomen Sopimuspalokuntien 
liitto ry järjestää toimintavuoden aikana sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi vähintään 
kuusi liiton hallituksen kokousta. Vuonna 2011 juhlittiin liiton 10-vuotistaivalta, 
juhlavastaanotto pidettiin 4.2.2011.  
 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry sai kertomusvuonna ensimmäistä kertaa 
Palosuojelurahastolta yleisavustusta. Kulunut vuosi onkin ollut kaikkien osa-alueiden 
osalta perustan rakentamista. Vaikuttavuustavoitteissa ollaan asetettujen 
vaikuttavuustavoitteiden alkuvaiheessa. Vuoden 2011 keskeisiä tuloksia olivat a) liiton 
asiantuntijatyö, lausunnot, osallistuminen pelastusalan kehityshankkeisiin ja 
yhteistyöryhmiin, b) selvitys palokuntien puuttuvasta koulutustarpeesta, c) 
sopimuspalokunta 2020 konseptin valmistuminen ja tuleva täydentyminen 
sopimuspalokunta 2020 strategiaksi sekä d) sopimuspalokuntatiedotusmateriaalin 
valmistuminen. Tiedotusmateriaalia on pilotoitu hallituksen jäsenten toimesta ja aineiston 
viimeistelyn jälkeen materiaali varustetaan käyttöohjeilla ja jaetaan pelastuslaitosten ja 
palokuntien käyttöön helmi-maaliskuussa 2013.  
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Liitto on ollut edustettuna toimintavuoden aikana useammassa työryhmässä ja 
hankkeessa, tällaisia ovat olleet esimerkiksi valtioneuvoston asettama pelastustoimen 
neuvottelukunta sekä pelastusopiston neuvottelukunta.  

 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämis-, valistus- ja neuvontahankkeisiin 

 
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, valistukseen ja neuvontaan, oppimateriaaliin, 
standardisointiin sekä henkilökohtaisiin apurahoihin ja stipendeihin liittyviä päätöksiä 
tehtäessä huomioitiin erityisesti hankkeet, jotka kohdistuvat pelastustoimen 
tutkimusohjelman mukaisiin teemoihin ja hakijoiden huomiota pyrittiin kiinnittämään 
hankkeiden vaikuttavuuteen jo hakuvaiheessa. Kertomusvuonna avustusta myönnettiin 
37 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään tutkimus- ja 
kehittämishankkeeseen yhteensä n. 2,8 miljoonaa euroa. Myönnetyissä erityisavustuksissa 
painottuivat mm. paloalan korkeakoulutasoisen opetuksen järjestäminen, asumisen 
paloturvallisuuden parantaminen, liikennevälinepalot, pelastuslaitosten työhyvinvoinnin 
edistäminen, alaan liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen, simulointiin perustuvat 
tutkimuslaitosten ja oppilaitosten tutkimushankkeet, pelastuslaitosten yhteiset 
kehittämishankkeet, palokuolemien ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet, suurelle 
yleisölle suunnatut palovalistukseen liittyvät mediakampanjat sekä erityisesti lapsille ja 
nuorille suunnatut osallistavat valistushankkeet ja kampanjat. Vuonna 2011 järjestettiin 
myös Palotutkimuksen päivät rahaston tuella. Lisäksi tuettiin alan oppimateriaalin 
kehittämistä ja tuottamista sekä suomeksi että ruotsiksi. 
 

 
Ransun pelastuskoulu               Kuva: Arttu Juselius 

 
 
Rahaston hallituksen vuonna 2011 aikana tekemät avustuspäätökset on esitetty 
toimintakertomuksen liitteessä 1. 
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta 
 
Vuoden 2010 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 402 päätöstä. Näistä päätöksistä 
avustuspäätöksistä oli 321, muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 36, hallinnollisia päätöksiä 23, 
oikaisupäätöksiä kaksi ja muita päätöksiä 20.  
 
Rahaston toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukuja on 
laskettu oheiseen taulukkoon (Toiminnallisuuden tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus). 
Taloudellisuus 1 on taulukossa laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman 
mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten kokonaismäärällä ja 
taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. 
Tuottavuus 1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten määrä sihteeristön 
henkilötyövuosilla ja tuottavuus 2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen 
asioiden määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.   
 
Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 2,82 henkilötyövuoden työpanos. 
Sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen 
verrattuna. Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien henkilötyövuosiin on laskettu 
vain rahaston oma henkilöstö.  

 
Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden määrä on hieman noussut 
edellisvuodesta ja myös sihteeristössä käsittelevien asioiden kokonaismäärä on kasvanut.  
Vuonna 2011 on lisäksi laadittu useita selvityksiä ja kyselyitä päätöksenteon ja 
kehittämistyön taustaksi, jotka eivät näy laskelmissa. Myöskään kehittämistoimenpiteet 
eivät näy tehokkuuslaskelmissa.  
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Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus 

Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus     

Toiminnan volyymi 2011 2010 2009 

Hallituksen kokoukset, kpl 6 6 6 

Hallituksen puhelinkokoukset, kpl 0 0 0 

Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 3 

Sihteeristön henkilötyövuodet 2,82 2,92 2,69 

    Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 402 372 374 

avustuspäätökset, kpl 321 328 328 

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 36 12 14 

takaisinperintäpäätökset, kpl 0 2 4 

hallinnolliset päätökset, kpl 23 11 6 

oikaisupäätökset, kpl 2 1 9 

muut päätökset, kpl 20 18 13 

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 289 227 164 

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 691 599 538 

Myönteiset avustuspäätökset, kpl 229 215 215 

    Rahaston talous 2011 2010 2009 

Toiminnan kulut, euroa 250 954 254 514 243 638 

Siirtotalouden menot, euroa 9 801 049 9 156 350 9 811 984 

Palosuojelumaksukertymä, euroa 9 199 371 8 975 362 8 845 394 

Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 10 560 306 9 855 213 11 023 879 

Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa 9 768 000 9 876 000 9 950 000 

Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 10 703 866 10 114 512 11 252 790 

    Tunnusluvut 2011 2010 2009 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus saapuneista hakemuksista, % 71,3 % 65,5 % 65,5 % 

Myönteisen avustuspäätösten keskiarvo, euroa 46 114,87 45 838,20 51 273,86 

Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 67 62 62 

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/päätökset, euroa 624 684 651 

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/käsiteltävät asiat, euroa 363 425 453 

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 142,6 127,4 139,0 

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 245,0 205,1 200,0 

Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 57,6 49,9 44,8 

Tehokkuus 1: Avustushakemuksista käsitelty 3 kk:n sisällä saapumisesta, 
% 92,1 % 93,9 % 91,8 % 

Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 97,6 % 94,3 % 97,6 % 

Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää 90 96 148 

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 2,56 % 2,78 % 2,48 % 

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 2,73 % 2,84 % 2,75 % 

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 109,6 % 102,4 % 113,1 % 
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Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa 
 

Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen kolmen kuukauden tavoiteajan hakemusten 
käsittelylle. Tavoiteaika lasketaan siitä, kun hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina 
haettavien avustusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäivästä. 
Hakemusten käsittelyajat ovat erittäin kohtuullisia, 94,1 prosenttiin hakemuksista tehtiin 
päätös kolmen kuukauden tavoiteajan sisällä. Tavoiteajan ylittäneistä 19 hakemuksesta 18 
oli sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia, joiden käsittelyaika on ollut noin 3,5 
kuukautta johtuen hallituksen kokousrytmistä (kesäajan ja vuodenvaihteen pitkät 
kokousvälit). Pienavustushakemusten laatu on tiedottamisen ja systemaattisemman 
ohjeistuksen seurauksena parantunut ja lisäselvityksistä johtuvat viivytykset hakemusten 
käsittelyssä ovat edelleen vähentyneet. Näiden lisäksi yksi erityisavustushakemus jätettiin 
hallituksen kokouksessa pöydälle lisäselvityksiä varten ja päätettäväksi seuraavassa 
kokouksessa. Tämän hakemuksen osalta käsittelyaika oli hieman alle 4,5 kuukautta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan. Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat 
tilityshakemukset kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksista 97,6 % 
(282 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa.  

 
 
 
Hallituksen tekemät avustuspäätökset vuonna 2011 

 
Rahaston hallituksessa vuonna 2011 tehtyjen avustuspäätösten määrä (321 kpl) oli lähes 
sama kuin edellisvuonna (328 kpl), mutta myönteisten päätösten määrä (229 kpl) kasvoi 
edellisvuodesta (215 kpl). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 30,0 miljoonaa euroa 
(vuonna 2010: 23,2 milj. euroa) ja myönnettiin 10,56 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 9,87 
miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli 35,2 % suhteessa haettuun avustukseen (vuonna 
2010: 42,5 %). 
 
Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa, joita oli kuusi 
kertomusvuonna. Yleis- ja erityisavustukset haetaan pääsääntöisesti määräaikoina ja 
valmistellaan ennalta sovittuun hallituksen kokoukseen. Poikkeuksena ovat 
sopimuspalokuntien palovaruste- ja laitehankintoihin suunnatut alle 10 000 euron 
pienavustukset, joita voi hakea rahastosta ilman määräaikaa. Näistä hakemuksista 
päätökset tehdään pääsääntöisesti saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa 
edellyttäen, että hakija on toimittanut kaikki päätöksentekoon tarvittavat asiakirjat ja 
seuraavaan hallituksen kokoukseen on vähintään kaksi viikkoa aikaa.  
 
 

Käsittelyajat rahastossa 2011 2010 2009 

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl % 

0-3kk 302 94,1 % 308 93,9 % 301 91,8 % 

3-6 kk 19 5,9 % 20 6,1 % 27 8,2 % 

yli 6 kk 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl % 

0-2 kk 282 97,6 % 214 94,3 % 160 97,6 % 

2-6 kk 7 2,4 % 13 5,7 % 3 1,8 % 

yli 6 kk 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,6 % 
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Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2011   2010   2009   

  

Kpl Avustus-
määrä, € 

Kpl Avustus-
määrä, € 

Kpl Avustus-
määrä, € 

Hakemukset yhteensä, lkm ja haettu avustus 321 30 013 307 328 23 231 153 328 24 301 437 

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 229 10 560 306 215 9 855 213 215 11 023 879 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

71,3 % 35,2 % 65,5 % 42,4 % 65,5 % 45,4 % 

Yleisavustushakemukset (24.11.2011)             

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 3 213 888 4 3 206 200 5 3 290 928 

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 5 2 715 000 4 2 607 600 4 2 657 300 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

100 % 84,5 % 100 % 81,3 % 80,0 % 80,7 % 

Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, oppimateriaali, apurahat (22.3.2011, 11.5.2011 ja 30.8.2011) 

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 61 5 487 733 81 5 293 721 91 6 347 307 

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 38 2 922 390 45 2 781 856 50 3 118 179 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

62,3 % 53,3 % 55,6 % 52,6 % 54,9 % 49,1 % 

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (11.5.2011) 

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 110 2 685 052 112 2 418 704 91 3 825 757 

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 

59 1 436 310 46 993 812 41 1 207 686 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

53,6 % 53,5 % 41,1 % 41,1 % 45,1 % 31,6 % 

Rakennushankkeet (11.5.2011)             

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 35 18 305 957 32 12 033 520 41 10 579 045 

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä  18 3 193 700 21 3 220 626 23 3 825 202 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

51,4 % 17,4 % 65,6 % 26,8 % 56,1 % 36,2 % 

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki kokoukset) 

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 110 320 677 99 279 008 100 258 400 

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 109 292 906 99 251 319 97 215 512 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

99 % 91,3 % 100 % 90,1 % 97,0 % 83,4 % 

 
 
Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus 

 
Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laadukkuuden varmistamista tehdään 
monin keinoin. Avustus- ja maksatushakemuksia varten on rahaston internetsivuilla 
sähköisesti täytettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. Määräaikoina 
tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laajasti hakijakuntaa ja avustuksen hakukirjeissä 
ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös 
yleiset avustuksenhakuohjeet, jotka ohjaavat hakijoita hakemaan juuri oikeaa avustusta, 
oikeilla lomakkeilla ja oikea-aikaisesti. 
   
Hakemusten laadukkuutta pyritään varmistamaan mm. siten, että sopimuspalokuntien 
pienavustusten osalta hakijaa vaaditaan toimittamaan hakemuksen liitteenä 
pelastustoimen lomakemuotoinen lausunto. Lausuntolomake on myös ladattavissa 
rahaston internet-sivuilta. Kuntien rakennushankkeiden ja sopimuspalokuntien kalusto- ja 
rakennushankkeiden osalta tulee hakemuksen liitteenä toimittaa myös pelastustoimen 
lausuntolomake. Kalusto- ja rakennushankkeet tarkastaa ja asettaa 
kiireellisyysjärjestykseen aluehallintovirasto. Tämän jälkeen kalusto- ja 
rakennushankehakemukset toimitetaan rahastoon päätöksenteon valmistelua varten. 
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Menettelyllä varmistetaan alueellisen tietämyksen ja alueen tarpeiden esille tuleminen 
päätöksenteon tueksi. 
   
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haettavien erityisavustusten osalta hakijan tulee 
toimittaa hakemuksen liitteenä myös vaikuttavuustavoitetaulukko, jolla halutaan 
varmistua siitä, että hakija on pohtinut jo hakuvaiheessa hankkeensa vaikuttavuutta ja 
vaikutusten näkymisen aikajännettä. Ennen päätösesitysten laatimista tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden laadukkuutta arvioi sihteeristön vetämänä asiantuntijaraati, johon 
on koottu kahdeksan pelastusalan asiantuntijaa. Hallitus on myös hyväksynyt 30.11.2010 
pitämässään kokouksessa seikkaperäiset ohjeet erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-
hyväksyttävistä kustannuksista. Tämän ohjeistuksen uskotaan osaltaan entisestään 
edistävän hakijoiden tietoisuutta kustannusten tukikelpoisuudesta sekä parantavan 
avustushakemusten kustannuserittelyiden sekä tilitysten tarkkuutta ja laatua sekä 
nopeuttavan tilitysten käsittelyä.  
   
Yleisavustusten hakuun on laadittu selkeät hakulomakkeet liitteineen ja 
vaikuttavuustavoitteineen. Yleisavustuksen saajien tulee raportoida toiminnastaan kaksi 
kertaa vuodessa sekä toimittaa pyydettyjä toteumatietoja määräaikoina. Yleisavustuksen 
saajien kanssa käydään vuoden aikana keskusteluita ja pyritään varmistamaan riittävä 
tiedonsaanti puolin ja toisin.  
 
 

Hallitustyöskentelyn laadukkuus 
 
Rahasto on panostanut hallitustyöskentelyn laadukkuuteen. Hallitus kokoontui kuusi 
kertaa vuoden 2011 aikana ja seuraavan vuoden työsuunnitelman käsittelyn yhteydessä 
käsitellään aina myös alustava kokousaikataulu seuraavalle vuodelle. Täydelliset 
kokousaineistot toimitetaan hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Päätösesitysten 
lisäksi hallitukselle laaditaan yhteenvetoja ja muistioita päätöksenteon ja keskusteluiden 
tueksi.  
 
Palosuojelurahaston hallituksella on ollut useiden vuosien ajan tapana pitää kokousten 
lisäksi yksi kehittämisseminaari, jossa käsitellään rahaston toimintaan liittyviä 
kehittämistoimenpiteitä ja pidetään alustuksia pelastustoimen ajankohtaisista teemoista.  
Kertomusvuoden kehittämisseminaari pidettiin 30.8.2011, hallituksen kokouksen jälkeen. 
Seminaarin aiheina olivat rahaston strategian uudistaminen, avustusten painopisteet 
vuosille 2012–2015, AVIen, asiantuntijaraatien, lausuntojen ja muiden menettelyiden 
esim. ulkopuolisten arvioitsijoiden käyttäminen avustushakemusten käsittelyn tukena, 
Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaari sekä harjoitusaluehankkeiden priorisointi ja 
avustuskäytännöt.  
 
Rahaston strategiaa käytiin läpi nykyisen strategian sekä aiheeseen liittyvien keskustelujen 
pohjalta. Strategian uudistamiseen päätettiin keskustelun jälkeen palata tarkemmin vuonna 
2012, tällöin keväällä 2011 työnsä aloittanut rahaston uusi hallitus on myös perehtynyt 
rahaston asioihin jo syvällisemmin. Strategiaa käsitellään useammassa kokouksessa ja se 
hyväksytään vuoden 2012 loppuun mennessä. Avustusten painopisteitä tarkasteltiin 
nykyisen käytännön sekä sihteeristön tekemän muiston valossa. Harjoitusaluehankkeeseen 
myönnettävän avustuksen määrästä keskusteltiin sihteeristön tekemän muistion sekä 
vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen kyselytietojen pohjalta. Harjoitusalueen avustamisen 
painopisteestä käytiin keskustelua ja asiaan päätettiin palata kalusto- ja 
rakennushankehaun avaamisen yhteydessä. Ulkopuolisten arvioitsijoiden käytöstä 
avustushankkeiden käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua sihteeristön tekemän 



 

22 
 

muistion pohjalta. Nykykäytäntönä on, että tutkimus- ja kehittämishankkeet käsitellään 
asiantuntijaraadissa ennen hallituksen kokousta. Asiantuntijaraadin rooli on neuvoa-
antava. Jatko-opintojen osalta erityisavustusta on myönnetty Pelastusopistolle, joka tekee 
hallitukselle perustellun esityksen apurahan saajasta. Kalusto- ja rakennushankkeisiin sekä 
sopimuspalokuntien pienavustushankkeisiin pyydetään alueen pelastustoimen lausunto. 
Harjoitusaluehankkeisiin pyydetään aluehallintovirastolta etukäteislausunto. 
Aluehallintovirastot antavat lisäksi perustellun kiireellisyysjärjestyslistauksen oman 
alueensa kalusto- ja rakennushankkeista. Sihteeristö pyytää lisäksi täydennyksiä ja 
lisäselvityksiä avustushakemuksiin, jotka ovat tiedoiltaan puutteelliset. Ulkopuolisten 
arvioitsijoiden laajempaa käyttöä tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta pidettiin 
mahdollisena.  
 
 

Viestinnän tehokkuus 
 
Palosuojelurahaston uudet verkkosivut (www.psr.fi) otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. 
Verkkosivuilta löytyvät kaikki keskeiset rahastoa koskevat materiaalit kuten hakemukset, 
lomakkeet, haku- ja tilitysohjeet, lainsäädäntö, päätöstiedotteet, pöytäkirjat, tilinpäätös- ja 
suunnitteluasiakirjat, yhteystiedot sekä viestintätuotteet kuten uutiskirjeet ja 
yleisesittelykalvot. Verkkosivut palvelevat myös ruotsinkielisinä, mikä helpottaa 
ruotsinkielisten hakijoiden tiedonsaantia. Keskeisimmät tiedot rahastosta ja 
palosuojelumaksusta on julkaistu lisäksi englanniksi. Vuonna 2011 rahaston uutiskirje 
julkaistiin kuusi kertaa sekä paperi- että verkkoversiona.  
 
Asiakastyytyväisyyskyselynkin tulosten perusteella voidaan todeta viestintä- ja 
tiedotustoimien helpottaneen rahastoon liittyvän tiedon saamista ja lisänneen rahaston 
tunnettuutta. Viestinnän tehokkuutta ilmentää esimerkiksi se, että hallituksen kokouksissa 
tehdyistä avustuspäätöksistä julkaistaan päätöstiedote rahaston internetsivuilla jo saman 
päivän aikana ja päätökset postitetaan hakijoille yleensä viimeistään kokousta seuraavana 
päivänä.  
 
 

Sähköiseen asiakirjahallinta 
 

Sähköinen ASDO-asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä otettiin Palosuojelurahastossa 
käyttöön vuoden 2008 aikana. ASDO-järjestelmällä on ollut arkistolaitoksen sähköisen 
säilyttämisen lupa 1.8.2010 lähtien. Tämän päivämäärän jälkeen laadituista asiakirjoista ei 
enää tarvitse arkistoida paperikappaletta.  ASDO-järjestelmä on tärkein työväline 
asiakirjojen käsittelyssä, järjestelmässä muun muassa laaditaan asiakirjat ja jaetaan 
tarvittaville tahoille.  
 
Rahaston sihteeristön osalta asioiden käsittely, päätösten valmistelu ja maksatuspyyntöjen 
tekeminen tapahtuu täysin sähköisesti asianhallintajärjestelmän kautta. Myös asiakirjojen 
laatiminen järjestelmässä on helppoa vaikkakin järjestelmän hitautta ja käyttökatkoksia 
esiintyy päivitysten yhteydessä. Hakemuksista eritysavustukset, järjestöjen yleisavustukset 
ja niiden tilitykset ja väliraportit tulevat sähköpostin välityksellä, nämä rahastoon tulleet 
sähköiset asiakirjat jatkolähetetään ASDO-järjestelmään. Lisäksi näiden hankkeiden 
maksatushakemukset sekä suuri osa myös kalusto- ja rakennushankkeiden 
maksatushakemuksista tulevat jo sähköpostin välityksellä. Pienavustuksia on 1.1.2011 
alkaen ollut myös mahdollista hakea sähköisesti.  
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Asiakastyytyväisyyskysely 
 

Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 7.10.2011 kaikille vuonna 2010 
rahastosta avustusta hakeneille tahoille. Rahaston päätös avustushakemukseen on voinut 
olla joko myönteinen tai kielteinen. Kysely osoitettiin 158 henkilölle, jotka oli merkitty 
avustushakulomakkeessa hankkeen yhteyshenkilöksi. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 
kahden karhukyselyn jälkeen noin 52 %. Vastaajista 88 % oli sopimuspalokunnan tai 
pelastuslaitoksen edustajia. Pelastusalan järjestön edustajia ja tutkimuslaitoksen tai muun 
vastaavan tahon edustajia oli 9 % ja lisäksi muutama vastaaja oli kunnasta. Vastaajia oli 
kaikilta aluehallintoviraston alueilta, eniten Etelä-Suomesta ja Länsi- ja Sisä-Suomesta, 
joista vastaajia oli yhteensä 72 %. Lapista ja Pohjois-Suomesta vastaajia oli yhteensä 11 %, 
Lounais-Suomesta 9 % ja Itä-Suomesta vastaajia oli 8 %. 
  
Kyselyn perusteella tyytyväisyys Palosuojelurahaston toimintaan, päätöskäytäntöön 
kokonaisuudessaan, asiakaspalveluun sekä viestintään oli erittäin hyvä. Joitakin yksittäisiä 
kehittämistoiveita kuitenkin tuli esille. Esimerkiksi hakulomakkeen täyttämistä piti melko 
vaikeana 15 % vastanneista, jonka pohjalta avustusten ohjeistusta on mahdollista edelleen 
kehittää. Lisäksi avustuspäätöksen saamista pidettiin joiltain osin liian hitaana. Muutoin 
avustuksen hakemisen määräaikaan, avustuspäätöksen saamisen ajankohtaan, 
avustuspäätökseen itsessään, päätöksen perusteisiin, avustusten tilitysaikaan/maksuaikaan 
ja maksatuksen nopeuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Samoin tyytyväisyys sekä sihteerin 
tavoitettavuuteen että saatuun palveluun, www-sivuihin, rahaston uutiskirjeen visuaaliseen 
ilmeeseen ja kirjeen luettavuuteen sekä hakulomakkeiden löytymiseen oli erittäin korkeaa. 
Tyytyväisyys kaikkiin näihin kysyttyihin kohteisiin oli reilu 90 %, monessa tapauksessa 
lähes 100 %. Kouluarvosanoin (asteikolla 4 - 10) mitattuna Palosuojelurahaston www-
sivut sekä rahastolta saatu avustuspäätös saivat arvosanan 8.4, rahaston uutiskirje sai 
arvosanan 8.2 ja lisäksi rahaston hakulomakkeet sekä hakukirjeet saivat arvosanan 8.1.   
 
Vastaajien mielestä kalusto- ja rakennushankkeiden päätöksissä tulee erityisesti huomioida 
kaluston ja rakennusten kunto, alueen riskitekijät sekä paikallisesti tärkeät hankkeet. 
Tämän lisäksi tärkeänä pidettiin harvaan asuttujen seutujen huomioimista päätöksenteossa 
sekä myös palokuntien lähtövalmiuden huomioimista. Myös alueen asukastiheyttä, hakijan 
taloudellisen tilanteen huomioon ottamista sekä valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden 
huomioimista piti reilu kaksi kolmasosaa vastaajista tärkeänä. Vähiten tärkeänä pidettiin 
kuitenkin sitä, että avustuksen myöntöperusteena on vain asukaslukuun perustuva 
jakomalli. Rakennusavustuksen saamista pitivät kaikki vastaajat hankkeen toteutumisen 
kannalta tärkeänä, lähes kaikki pitivät avustusta erittäin tarpeellisena. Mikäli avustusta 
hankkeeseen ei saada, noin puolet hankkeista toteutuisi ehkä muun rahoituksen turvin. 
Hankkeista vajaa puolet ei toteutuisi ilman rahaston avustusta. Vastaajista kaksi oli sitä 
mieltä, että hanke toteutuu, vaikka avustusta ei saataisi.  
 
Sopimuspalokuntien edustajista 95 % ilmoitti tietävänsä, mihin hankkeisiin avustusta 
voidaan hakea ja heistä 98 % sanoi tuntevansa pienavustuksiin liittyvän avustuksen 
hakuprosessin. Sopimuspalokunnan www-sivustolla käyneistä kaikki olivat sivustoon 
tyytyväisiä.  
 
Valtakunnallisten ja alueellisten pelastusalan järjestöjen toiminnan kannalta keskeisenä 
pidettiin sitä, että niiden perusteltu toiminta turvataan pitkäjänteisesti. Tässä nähtiin 
yleisavustuksella olevan suuri merkitys. Yleisavustusten myöntöperusteita pidettiin 
pääosin oikeansuuntaisina ja yleisavustusta kuvattiin välttämättömänä pitkäjänteisen ja 
johdonmukaisen toiminnan kannalta.  
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Rahaston rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista haluaisi saada enemmän tietoa 
36 % vastaajista kun taas 64 % ei kaivannut lisää tietoa. Tietoa toivottiin monipuolisesti 
erilaisista hankkeista sekä niiden tuloksista ja tiivistelmistä, vireillä olevista hauista sekä 
valtakunnallisista yhteishankkeista ja muista projekteista, joihin avustusta myönnetään. 
Vastaajista yhdeksän sanoi osallistuneensa Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 
-tilaisuuteen ja seitsemän sanoi osallistuneensa Palotutkimuksen päiville, joissa esitellään 
rahaston rahoittamia valmistuneita hankkeita.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta yhteydenpitotoiveina esitettiin rahaston 
uutiskirjettä sekä hakukirjettä sähköisesti (43 %), avustushakuun liittyviä infotilaisuuksia 
(21 %), vapaamuotoisempia tapaamisia jonkin teeman ympärillä (21 %) sekä rahaston 
osallistumista hankkeen ohjausryhmään tai hankkeen tilaisuuksiin (13 %) tai jotain muuta 
(2 %).  
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1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 

Palosuojelurahaston hallitus vaihtui 1.3.2011, kuvassa rahaston hallitus alkuvuodelta 2011. 

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–28.2.2011 seuraava: 

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen 

Jäsenet 

Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, Sisäasiainministeriö (varapuheenjohtaja) 
Varajäsen Suunnittelujohtaja Veikko Peltonen 

Kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto 
Varajäsen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu 

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt 
Varajäsen Erikoistutkija Brita Somerkoski 

Kansanedustaja Oiva Kaltiokumpu 
Varajäsen Kansanedustaja Elsi Katainen  

Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssialan Keskusliitto 
Varajäsen Johtaja Karhunen 

Kansanedustaja Jari Larikka 
Varajäsen Kansanedustaja Lenita Toivakka 

Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo 
Varajäsen Pelastusjohtaja Anssi Parviainen 
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Palosuojelurahaston hallitus toimikaudella 1.3.2011–28.2.2014. 

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.3.–31.12.2011 seuraava: 

Puheenjohtaja: Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus 

Jäsenet 

Hallitusneuvos Mika Kättö, Sisäasiainministeriö (varapuheenjohtaja) 
Varajäsen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 

Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssialan Keskusliitto 
Varajäsen Johtaja Risto Karhunen 

Kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto 
Varajäsen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu 

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt 
Varajäsen Erikoistutkija Brita Somerkoski 

Kansanedustaja Elsi Katainen  
Varajäsen Rikoskomisario Oiva Kaltiokumpu 

Kansanedustaja Leena Harkimo  
Varajäsen Paloesimies Jari Larikka (kuvassa) 

Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo 
Varajäsen Pelastusjohtaja Simo Tarvainen (kuvassa) 
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Palosuojelurahaston edellisen hallituksen toimikausi päättyi helmikuun lopussa 2011. 
Ministeriö nimitti Palosuojelurahastolle uuden hallituksen toimikaudelle 1.3.2011-
28.2.2014. Ministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet 
kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi 1.1.-
28.2.2011 yli-insinööri Kirsi Rajaniemi ja 1.3.2011 alkaen hallitusneuvos Mika Kättö. 
Edellinen hallitus kokoontui kertomusvuonna yhden kerran ja uusi hallitus viisi kertaa. 
Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat tehtävissään sivutoimisia, 
oman työnantajansa tehtävään esittämiä.  
 
Rahaston sihteeristö on sisäasiainministeriön palveluksessa. Rahaston sihteeristössä on 
kolme vakituista virkaa. Kertomusvuonna Mikko Nygård oli virkavapaalla pääsihteerin 
tehtävästään 31.8.2011 saakka ja irtisanoutunut virastaan 1.9.2011 alkaen. Hanna 
Paakkolanvaara on toiminut kertomusvuonna rahaston pääsihteerinä ja ollut ylitarkastajan 
virastaan virkavapaalla. Johanna Herrala on toiminut rahaston ylitarkastajan viransijaisena. 
Rahaston viroista pääsihteerin ja ylitarkastajan virkoihin kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto, tarkastajan virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Rahaston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään vuosittain toimenkuvissa sekä 
seuraavan vuoden työsuunnitelmassa, joka käsitellään vuoden viimeisessä hallituksen 
kokouksessa. Pääsihteeri toimii rahaston esimiehenä ja käy tulos- ja kehityskeskustelut 
rahaston sihteeristön muiden virkamiesten kanssa. Rahasto kuuluu henkilöhallinnollisesti 
sisäasiainministeriön pelastusosaston hallinto- ja kehittämisyksikköön ja pääsihteeri käy 
oman tulos- ja kehityskeskustelunsa kyseisen yksikön päällikön kanssa 

 
Palosuojelurahastolla ei ole rahaston henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen 
liittyviä omia suunnitelmia tai ohjelmia, vaan rahaston sihteeristö kuuluu 
sisäasiainministeriön suunnitelmien ja ohjelmien piiriin. Rahaston sihteeristöllä on 
mahdollisuus osallistua koulutuksiin myös rahaston erityistarpeet huomioiden. 
Sihteeristön koulutusmenot hyväksyy rahaston varapuheenjohtaja. 
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1.5 Tilinpäätösanalyysi 
 
 

1.5.1 Rahoituksen rakenne  
 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahaston 
tulot vuonna 2011 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2010 (9 199 371,22 €). Palosuojelurahastolain (306/2003) 
mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta 
palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava 
palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa 
Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa, on oltava Suomessa asiamies 
palosuojelumaksun suorittamista varten. 
 
Palosuojelumaksukertymä vuoden 2011 tilinpäätöksessä (9 199 371,22 euroa) on noin 2,5 
% suurempi kuin vuonna 2010 (lopullinen 8 975 536,11euroa). Palosuojelumaksu-
kertymän muutokset johtuvat palovakuutusten maksutulokertymän suuruudesta, mihin 
vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys. 
Talouden toimeliaisuuden muutosten ei arvioida toistaiseksi vaikuttavan 
vakuutusmaksukertymään alentavasti. Vuoden 2012 kertymän arvioidaan olevan 9,3 
miljoonan euron tasolla.  
 

 
 

 * Talousarvio 2012 
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1.5.2 Talousarvion toteutuminen 
 

Palosuojelurahastolle laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma, joka pitää 
sisällään talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi 
kokouksessaan 30.11.2010 talousarvion ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2011. 
Vuonna 2011 tilitettävien tulojen arvioitiin tuolloin olevan noin 8,6 miljoonaa euroa, 
tuloarviota kuitenkin korotettiin hallituksen kokouksessa 11.5.2011 9,15 miljoonaan 
euroon, toteuma 9,20 miljoonaa euroa ylitti hieman tarkennetunkin talousarvion. 
30.11.2011 hyväksytyssä talousarviossa arvioitiin aiemmin annettuja päätöksiä 
maksettavan vuoden 2011 aikana n. 5,19 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 
9,5 miljoonalla eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä 
kalustohankkeisiin ja pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitehankintoihin 
kohdistettaisiin 1,0 miljoonaa euroa, rakennushankkeisiin 3,0 miljoonaa euroa, järjestöjen 
yleisavustuksiin 2,6 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehityshankkeisiin 2,65 miljoonaa euroa 
ja sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,25 miljoonaa euroa. Rahaston hallintomenoihin 
varattiin vuodelle 2011 yhteensä 260 000 euroa ja toteutuneet hallintomenot olivat 
yhteensä 250 954 euroa eli suunnitelma toteutui 96,5 prosenttisesti.  
 
Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja oheisen kaaviokuvan (Talousarvion toteutumisvertailu 
vuonna 2011) luvut sisältävät kertomusvuoden aikana myönnetyt avustukset. Luvut 
eroavat tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmassa esitetyistä siirtotalouden kuluista, jotka 
kuvaavat maksettuja avustuksia ja maksusitoumuksien muutosta. Myönnetyt avustukset 
maksetaan myöntämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista myönnetyistä 
avustuksista vuoden lopussa maksamatta oleva osuus (sitoumukset) esitetään 
kirjanpidossa rahaston lyhytaikaisissa veloissa. 
 
 

Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2011 
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Käyttösuunnitelma kokonaisuudessaan ylittyi 943 866 eurolla (n. 9,7 %). Ylitys tehtiin 
tarkoituksella, koska kertymäennustetta tarkistettiin vuoden kuluessa 8,6 miljoonasta 9,15 
miljoonaan. Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina päätetyistä 
alitoteutuneista hankkeista sekä toteutumatta jääneistä hankkeista oli yhteensä 644 171 
euroa (vuonna 2010: 581 312 euroa, v 2008: 1,09 milj. euroa). Alitoteuman suuruuteen 
vaikutti kahden suurehkon kehittämishankkeen, yhden paloasemahankkeen ja yhden 
kalustohankkeen toteutumatta jääminen. Lisäksi 40 hanketta toteutettiin alle päätöksen 
mukaisen budjetin. Tämä alitoteuma otettiin osaltaan huomioon uusia avustuspäätöksiä 
tehtäessä ja vuoden 2012 talousarviota laadittaessa. Sopimuspalokuntien pienavustuksia 
haettiin rahastosta jälleen aiempia vuosia enemmän ja niiden osalta käyttösuunnitelma 
(250 000 €) ylittyi 17,2 prosentilla. Pienavustuksia myönnettiin yhteensä 292 906 euron 
edestä. Vuoden 2011 varojen käyttösuunnitelmassa pienavustushakemusten lisääntynyt 
määrä on huomioitu ja pienavustuksiin on varattu yhteensä 300 000 euroa.  
 

 

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 
 
Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2011 luvut ja vuoden 2010 
vertailuluvut. 
 
Palosuojelurahaston tulot vuonna 2011 koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiöiden 
tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2010 (9 199 371,22 euroa). Mahdollisesti 
tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %). 
Rahoitustuotoissa näkyy lisäksi 50,98 euron erä, joka on myöhässä maksetulle 
palosuojelumaksulle lasketun koron osuus. Vuoden 2009 palosuojelumaksukertymää 
koskeva ja vuoden 2010 maksuksi kuuluva palosuojelumaksuosuus 6 951,61 maksettiin 
rahastolle maaliskuussa 2011.  
 
Toiminnan kulut laskivat edellisvuodesta 3 560,00 euroa (n. -1,4 %), mikä selittyy lähes 
yksinomaan palveluiden ostojen vähennyksellä. Tuotto- ja kululaskelman henkilöstökulut 
sisältävät ainoastaan hallituksen palkkiot. Sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden 
ostoihin.  
 
Palveluiden ostot olivat vuonna 2011 yhteensä 217 289,36 euroa ja vuonna 2010 yhteensä 
220 433,22 euroa.  Palveluiden ostojen laskusta suuriosa selittyy tilin 43950 (palveluiden 
ostot valtion virastoilta ja laitoksilta) kustannusten laskulla. Tili sisältää kolmehenkisen 
sihteeristön palkkakustannukset sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksen sopimuslaskutukset. Tilin kustannukset olivat kertomusvuonna 
193 495,97 euroa ja vuonna 2010 kustannukset olivat 196 936,55 euroa. Tilillä 43950 
olevat palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon sopimuslaskutukset (yhteensä 20 
840 euroa) olivat vuonna 2011 noin 11,3 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010 (23 502 
euroa). Toteuma alitti huomattavasti (n. 28 %) vuodelle 2011 annetun hinta-arvion 
(28 926 €). 
 
Vuonna 2011 sihteeristön palkkakustannukset olivat yhteensä 172 655,97 euroa ja vuonna 
2010 sihteeristön palkkakulut olivat yhteensä 173 434,55 euroa; palkkakulut olivat hieman 
edellisvuotta pienemmät, koska sihteeristön toteutuneet henkilötyövuodet laskivat 
väliaikaisesti edellisvuoden 2,92 henkilötyövuodesta kertomusvuoden 2,82 
henkilötyövuoteen. Vuodelle 2012 on odotettavissa palkkakustannusten nousua hieman 
yli 20 000 euroa, koska toteutuneiden henkilötyövuosien ennustetaan olevan sihteeristön 
vakituisen henkilöstön osalta täydet kolme, lisäksi 1.3.2012 tuleva 1,9 prosentin 
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yleiskorotus vaikuttaa palkkakustannuksia nostavasti. Rahaston toiminnan volyymi 
edellyttää kolmehenkistä sihteeristöä. Lisäksi summaan sisältyy korkeakouluharjoittelijan 
palkkaaminen kesäksi 2012, joka lisää henkilökustannuksia noin 2 700 eurolla. Vastaavasti 
myös palkan sivukulut kasvavat samassa suhteessa. Nämä palkkakustannusten nousut on 
huomioitu vuoden 2012 talousarviossa.   
 
Tavaroiden ostot ja henkilöstökulut eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta. 
Muut kulut ovat sen sijaan nousseet edellisvuoden 6000,33 eurosta kertomusvuoden 8456 
euroon. Nousu selittyy matkakustannusten lisääntyneestä määrällä. 
Palosuojelumaksukertymään ja siirtotalouden menojen tasoon verrattuna hallintomenojen 
osuus on hyvin alhainen, noin 2,73 % palosuojelumaksukertymästä (vuonna 2010: 2,84 
%) ja 2,56 % siirtotalouden menoista (vuonna 2010: 2,78 %). 

 
 

1.5.4 Tase 
 
Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden alussa 
16 392 559,06 euroa ja lopussa 15 097 532,64 euroa. Rahaston saataville valtiolta ei 
makseta korkoa. Toisaalta rahastolla ei ole tulojen perintään ja tilintarkastukseen liittyviä, 
valtion maksamia kuluja. Lyhytaikaisissa saamisissa näkyy Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen vuoden 2011 sopimuslaskutuksiin liittyvä 
hyvityslasku (3457 euroa). 
 
Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 9 802 312,90 euroa, josta 
lyhytaikaisia ostovelkoja oli 346 439,99 euroa (edellisen vuoden lopussa 1,27 milj €) ja 
Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia sitoumuksia  
9 454 190 euroa (edellisen vuoden lopussa 8 958 201 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät 
rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. Palosuojelurahaston avoimet sitoumukset 
31.12.2011 tilanteessa on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 16. 
 
Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta maksuvelvollisilta vuodelta 
2011 arvioidaan olevan noin 9,3 milj. euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin 
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden 
taseissa 31.12.2011 velkana valtiolle, ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. 
Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa 
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2012. Nämä eivät esiinny saamisina 
Palosuojelurahaston kirjanpidossa. 
 
Vuoden 2012 yleisavustuspäätökset (2 715 000 €) tehtiin hallituksen kokouksessa 
24.11.2011. Yleisavustukset tullaan maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2011 aikana. Kullekin jaksolle 
voidaan myöntää ennakkoa hakemuksesta. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 
2011 taseen lyhytaikaisissa siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2012 sitoumuksiksi ja 
ne on lisätty 1.1.2012 uusina päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin (tili 82500) ja 
lyhytaikaisiin siirtovelkoihin (tili 26190).  
 
Tilikaudelta jäi 867 688,45 euron alijäämä. Alijäämän kattamisen jälkeen omaa pääomaa 
jää 5 295 219,74 euroa. Edellä selostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius 
ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina. 
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Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäljempänä tästä 
tilinpäätösasiakirjasta. 
 
 

1.5.5 Rahoituslaskelma 
 

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toiminnan rahavirta, 
siirtotalouden rahavirta sekä rahoituksen rahavirta kolmen vuoden (2009–2011) ajalta. 
Oman toiminnan rahavirta oli n. 2,8 % suurempi kuin vuonna 2010. Siirtotalouden 
bruttomenot vuonna 2011 (9,82 milj. €) olivat 7,2 prosenttia edellisvuotta (9,16 milj. €) 
suuremmat. Rahoituksen rahavirta oli -0,43 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,46 
miljoonaa euroa. Rahaston likvidit varat (15 097 532,64 €) laskivat edellisvuoteen (16 392 
559,06 €) verrattuna; laskua edellisvuodesta on 1 295 437,34 euroa (7,9 %).  
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 
 

1.6.1 Sisäinen valvonta 
 

Palosuojelurahasto toimii sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Ministeriön 
tehtävänä on erityisesti valvoa rahaston taloutta ja toimintaa. Palosuojelurahastossa voi 
olla valtion palveluksessa olevaa henkilöstöä rahaston varojen puitteissa. Rahaston 
hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston 
hallitus, jonka tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta 
merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Valtion talous- ja henkilöhallinnon 
palvelukeskus hoitaa rahaston maksuliikkeen, kirjanpidon ja tilinpäätöslaskelmien ja 
niiden liitteiden laadinnan sekä palkanlaskennan rahastoa koskevien säännösten ja 
sisäasiainministeriön taloussäännön mukaisesti. Palosuojelurahaston tilintarkastuksen 
suorittaa vuosittain Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tilintarkastajien on tarkastettava 
rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja annettava kultakin tilikaudelta 
tilintarkastuskertomus. 
 
Rahaston toiminnan ja talouden valvontatehtävät on sisäasiainministeriön työjärjestyksen 
(1379/2009) mukaan eriytetty ministeriön talousyksikköön (19 § 8 kohta) ja muut asiat 
pelastusosastoon (15 § 10 kohta). Vuoden alusta 2010 tuli voimaan sisäasiainministeriön 
kirjanpitoyksikön taloussääntö, jonka määräykset koskevat myös Palosuojelurahastoa ja 
jonka 1.3 kohdassa on yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.  
Vuoden alusta 2011 voimaan astunut sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston 
työjärjestyksestä (947/2010) on selkeyttänyt sisäisen valvonnan vastuun jakoa entisestään. 
 
Rahaston sitoumusseuranta tehdään ja täsmäytetään kirjanpitoon kuukausittain. Rahaston 
varallisuudesta ja sen kehityksestä muodostuu tällä tavoin reaaliaikainen kuva ja tämä 
mahdollistaa tarkan taloussuunnittelun. Kuukausittainen sitoumusseuranta toteutetaan 
sihteeristön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen yhteistyönä. 
Vuosina 2009–2011 kuukausittaista sitoumusseurantaa on pystytty hyödyntämään 
rahaston hallituksessa mm. neljännesvuosittaisessa talousseurannassa sekä tulevan vuoden 
toiminnan suunnittelussa. Sitoumusseuranta on myös mahdollistanut alitoteutuneiden 
hankkeiden toteutumattoman avustusosuuden välittömän huomioonottamisen ja 
hyödyntämisen uusia avustuksia jaettaessa.   
 
Vuoden 2011 aikana on valmisteltu Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän käyttöönottoa 
sisäasiainministeriön ja Palosuojelurahaston osalta. Palosuojelurahasto tulee ottamaan 
Kieku-järjestelmän käyttöön sisäasiainministeriön kanssa samassa aikataulussa vuoden 
2012 aikana ja jo vuoden 2012 alusta alkaen Meritt-ohjelmassa otetaan käyttöön uudet 
KIEKUn mukaiset tilipuitteet, jotta siirtyminen kesken vuotta olisi mahdollisimman 
helppoa. KIEKUn odotetaan osaltaan tuovan lisää tarkkuutta ja helpotusta mm. 
toiminnan volyymin, tehokkuuden ja tuloksellisuuden seurantaan sekä raportointiin. 
 
Palosuojelurahasto on toiminnallisesti pieni yksikkö, jolla on kolmen hengen sihteeristö. 
Rahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja laadun arvioinnissa ei ole 
käytetty alan kansainvälisten organisaatioiden suosittelemia standardeja tai malleja. 
Käytössä olevilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyillä saadaan kohtuullinen 
varmuus talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta ja tuloksellisuuden varmistamisesta, 
rahaston varojen turvaamisesta sekä oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta rahaston 
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taloutta ja tuloksellisuutta koskien. Palosuojelurahaston hallitus on arvioinnissaan 
14.3.2012 todennut, että rahaston valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttävät 
talousarvioasetuksen 69 §:ssä 1 momentissa säädetyt vaatimukset.  
 
Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä, joka on annettu 
Helsingissä 9 päivänä marraskuuta, astui voimaan 1.1.2011. Työjärjestys on myös julkaistu 
Suomen säädöskokoelmassa. Palosuojelurahastolla ei ole ollut aiemmin voimassa olevaa 
työjärjestystä. Asetus vakiinnuttaa hallituksen hyväksymät rahaston hyvät käytännöt 
työjärjestyksen muotoon. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 28.2.2011 ja 14.3.2011 päivätyt 
Tilintarkastajan väliraportit Palosuojelurahaston vuoden 2010 tilintarkastuksesta sekä 
16.3.2011 päivätyn vuosiyhteenvedon. Väliraporteilla saatetaan tarkastuskohteen johdon 
tietoon tarkastuksen tilanne ja tarkastuksen johtopäätökset tarpeellisten korjaavien 
toimenpiteiden aloittamiseksi ja valvomiseksi.  
 
Tilintarkastajan ensimmäisessä väliraportissa (28.2.2011 Tilintarkastajan väliraportti 
kirjanpidon tarkastuksesta) todetaan, että tarkastuksen tavoitteena on ollut selvittää 
Palosuojelurahaston varoista Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n tarkoittamina 
erityisavustuksina kunnille ja pelastustoimen alueille, sopimuspalokunnille sekä 
pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille maksettaviin menoihin liittyvän 
sisäisen valvonnan asianmukaisuutta rahastossa. Tarkastus on kohdistunut 
hallinnointiprosessin sisäiseen valvontaan Palosuojelurahastossa. Toisena tavoitteena 
tarkastukselle on ollut varmistua rahaston kirjanpitojärjestelmän asianmukaisuudesta. 
Tavoitteena on myös ollut varmistaa tietojen oikeellisuus tulevaan 
tilinpäätöstarkastukseen. Tarkastuksessa on taloushallintoa koskevaa palvelusopimusta ja 
vastuunjakotaulukkoa tarkastettu siitä näkökulmasta, ovatko prosessin vaihteet selkeästi 
vastuutettu. Tältä osin ei tarkastuksessa tullut esiin olennaista huomautettavaa. 
Tarkastuksessa ei erityisavustusten maksatusmenettelyn osalta ole tullut esiin olennaista 
huomautettavaa. Tarkastuksessa on voitu todeta, että maksatukseen liittyvä kontrolli 
toimii olennaisilta osilta asianmukaisesti.  
 
Tilintarkastajan toisessa väliraportissa (14.3.2011, tilintarkastajan väliraportti 2/2010 
Palosuojelurahaston kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta) todetaan että 
tarkastuksen tavoitteena on varmistua Palosuojelurahaston tilinpäätöslaskelmien, 
kirjanpidon, rahastokohtaisten liitteiden ja tase-erittelyjen oikeellisuudesta. Tarkastuksen 
toisena tavoitteena on ollut varmistua siitä, että rahaston toimintakertomuksessa on 
esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta 
sekä tuotoksesta ja laadunhallinnasta vuodelta 2010. Väliraportissa mainitaan, että yksi 
vuodelle 2009 kuuluva palosuojelumaksu (korkoineen 7 002,59 euroa) on tilitetty 
sisäasiainministeriölle helmikuussa 2011. Myöhästymisen taustalla on ollut 
vakuutusyhdistyksen sulautuminen toiseen vakuutusyhdistykseen, jolloin sulautuneen 
vakuutusyhdistyksen osuus palosuojelumaksusta on jäänyt ilmoittamatta uudelle 
yhdistykselle. Kirjanpidon tarkastuksessa ei havaittu muuta olennaista huomautettavaa. 
Toimintakertomuksen todetaan sisältävän laajan ja täsmällisen vuoden 2010 tulosten ja 
tuloksellisuuden kuvauksen. Toiminnallista tehokkuutta koskevia tietoja voidaan pitää 
rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. Oikaisuvaatimuksia todetaan olleen 
vuonna 2010 vain yksi kappale. Ongelmallisena avustusprosessin kannalta nähtiin se, että 
lopputilitys yleisavustuksista on vaadittu vasta avustusvuotta seuraavan kalenterivuoden 
huhtikuun loppuun mennessä. Vuonna 2011 on siirrytty yleisavustusten osalta pääosin 
jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen.  Väliraportin mukaan vuodelta 2010 esitetyn 
toimintakertomuksen tilinpäätösanalyysin osalta ei ole olennaista huomautettavaa. 
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Rahaston hallitus on sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa 16.2.2011 
todennut, että rahaston valvonta ja siihen kuuluva riskien hallinta täyttävät 
talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädetyt vaatimukset. Lausuman osalta ei ole 
huomautettavaa. Tilintarkastuksessa ei ole tullut esille rahaston varoihin liittyviä virheitä 
tai väärinkäytöksiä.  
 
Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa 16.3.2011 todetaan, että yhteenvedon tarkoituksena 
on käsitellä kootusti suoritettua tarkastusta ja siinä esiin tulleita keskeisiä asioita ja 
johtopäätöksiä sekä tarkentaa kertomuksessa esitettäviä lausumia ja selventää niiden 
perusteita. Tarkastus on kohdistunut Palosuojelurahaston toimintakertomukseen ja 
tilinpäätöslaskelmiin liitteineen sekä niissä esitettyjen tietojen perustana olevaan 
kirjanpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä 
Palosuojelurahastosta annetun lain ja asetuksen ja valtion talousarviota koskevien 
keskeisten säännösten noudattamiseen. Vuosiyhteenvedon mukaan tilinpäätöslaskelmien 
ja niiden liitetietojen osalta ei ole olennaista huomautettavaa. Tuloksellisuuden kuvauksen 
osalta mainitaan, että toimintakertomus sisältää laajan ja täsmällisen vuoden 2010 tulosten 
ja tuloksellisuuden kuvauksen. Toiminnallista tehokkuutta koskevia tietoja voidaan pitää 
rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. Oikaisuvaatimuksia todetaan olleen 
vuonna 2010 vain yksi kappale. Tuotosta ja laadunhallintaa koskevia tietoja voidaan pitää 
rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. Toimintakertomuksen 
tilinpäätösanalyysin osalta ei ole olennaista huomautettavaa. Kirjanpidossa ei ole ilmennyt 
myöskään olennaista huomautettavaa. Sisäiseen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman 
osalta ei ole huomautettavaa. Rahaston myöntämien erityisavustusten osalta ei 
tarkastuksessa tullut esille erityistä huomautettavaa. Tilintarkastuksessa ei ole tullut esille 
rahaston varoihin liittyviä virheitä tai väärinkäytöksiä. Takaisinperintää koskevien 
toimintakertomuksen tietojen osalta ei ole vuosiyhteenvedossa huomautettavaa. Rahaston 
hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.  
 
 

1.6.2 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot 
 

Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, 
väärinkäytöksiä tai rikoksia. 

 
 

1.6.3 Takaisinperintää koskevat tiedot 
 

Palosuojelurahaston hallitus on kertomusvuonna tehnyt rahaston maksamiin avustuksiin 
liittyen seuraavan taulukon mukaiset takaisinperintä- ja kuittauspäätökset: 
. 

Päätös-
kokous 

Avustuksen saaja Summa 
€ 

Huomautus 

16.2.2011 Punkaharjun VPK ry 12 000  Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2011/110). 
Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon.  

16.2.2011 Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos 

16 250  Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2011/72) . 
Peritään takaisin 5.5.2003 myönnetyn ja 30.8.2006 edelleen 
myönnetyn avustuksen suhteellinen palautusosuus sen 
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jälkeen, kun uuden ajoneuvon hankinnasta ja vanhan 
myynnistä koskevat tositteet saadaan rahastoon. 

22.3.2011 Tirilän VPK ry 13 640 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2011/236) . 
Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon. 

22.3.2011 Noormarkun VPK ry 15 136 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2011/640). 
Peritään takaisin 28.10.1998 myönnetyn ja 10.2.2002 sekä 
25.4.2007 edelleen myönnetyn avustuksen suhteellinen 
palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon hankinnasta 
ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan rahastoon. 

11.5.2011 Lappfjärds FBK rf 12 000 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2007/702). 
Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon. 

30.8.2011 Jämsänkosken VPK ry 14 400 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2007/665). 
Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon. 

30.8.2011 Kalvolan VPK ry 16 000 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2005/3021). 
Peritään takaisin 22.3.2002 myönnetyn ja 14.12.2005 edelleen 
myönnetyn avustuksen suhteellinen palautusosuus sen 
jälkeen, kun uuden ajoneuvon hankinnasta ja vanhan 
myynnistä koskevat tositteet saadaan rahastoon. 

30.8.2011 Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos 

15 600 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2007/665). 
Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon. 

30.8.2011 Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos 

13 963 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2007/665). 
Peritään takaisin 25.2.2004 myönnetyn ja 28.8.2007 edelleen 
myönnetyn avustuksen suhteellinen palautusosuus sen 
jälkeen, kun uuden ajoneuvon hankinnasta ja vanhan 
myynnistä koskevat tositteet saadaan rahastoon. 

30.8.2011 Muonion VPK ry 15 000 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2007/626). 
Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon. 

30.8.2011  Siltakylän VPK ry 14 640 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus myönnetystä 
erityisavustuksesta (miehistöauton vaihto SMDno/2007/626). 
Peritään takaisin 13.5.2008 myönnetyn avustuksen 
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen, kun uuden ajoneuvon 
hankinnasta ja vanhan myynnistä koskevat tositteet saadaan 
rahastoon. 
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Lisäksi vuoden 2011 aikana tehtiin kolme oma-aloitteista palautusta:  
 

Palautuspvm Avustuksen saaja Palautus, 
€ 

Huomautus 

24.5.2011 Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 
(SPEK) 

348,15   Junior Fire Officer –lasten turvallisuusseikkailu  
SMDno/ 2007/3567/Tu-3942 

24.5.2011 Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 
(SPEK) 

40 000  Junior Fire Officer –lasten turvallisuusseikkailu vuosille 2009 
– 2010 –jatkohanke SMDno/ 2008/1788 

22.8.2011 Oulun VPK ry 1 682 Oulun VPK ry ilmoitti 3.8.2011 myyneensä sammutusauton 
27.6.2011, jonka peruskorjaukseen oli saatu avustusta 
yhteensä 3 439 euroa kokonaiskustannusten 8 599,50 
euroa perusteella SMDno/2008/428/9.10.2008 ja 
11.3.2009. Oulun VPK ry:lle syntyi sammutusauton myynnin 
johdosta avustuksen takaisinmaksuvelvollisuus, jonka Oulun 
VPK ry oma-aloitteisesti palautti. 

 
Kalustohankkeissa vaihto-omaisuutena luovutettava omaisuus, johon on aiemmin saatu 
Palosuojelurahaston avustus, huomioidaan vähennyksenä hyväksyttävistä kustannuksista 
jo avustuspäätöstä tehtäessä ja vähennetään avustuksensaajan toimittaman tilityksen 
yhteydessä avustuksensaajalle maksettavasta avustuksesta. 

 

 
 
1.7. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä 
 

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2011 kulujäämä (alijäämä  
867 688,45 euroa) katetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen omaa 
pääomaa jää 5 295 219,74 euroa. 
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Toimintakertomuksen liite 1: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2011 
 

Erityisavustus  
  
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2011 
 (22.3.2011, 11.5.2011 ja 30.8.2011 kokous)  

Hakija Hanke Diaarinumero Hankkeen 
kokonais-
kustannukset 

Myönnetty 
avustus 

CTIF /Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

CTIF Suomen kansallinen 
komitea 

SMDno/2011/1030 100 000 98 000 

Etelä-Savon pelastuslaitos Palokuntien SM-kilpailut 2010 
& turvallisuuspäivä 

SMDno/2011/14 32 928 16 464 

Finavia Oy Lentomatkustajien 
turvallisuushanke (MATU-4) 

SMDno/2011/1040 86 600 10 000 

FSB - Finlands Svenska Brand- & 
Räddiningsförbund rf 

Översättning av utbildnings 
och informationsmateriel 

SMDno/2011/1134 27 370 15 000 

FSB - Finlands Svenska Brand- & 
Räddningsförbund r.f. 

Översättning av utbildnings 
och informationsmaterial 

SMDno/2011/66 41 171 41 171 

Jokilaaksojen pelastuslaitos* Tosiaikainen sähköinen 
kohdekortti 

SMDno/2011/56 100 000 50 000 

Katajamäki Juhani Suomen palokuntien 
alkuhistoria - kirjaan tuleva 
artikkeli 

SMDno/2011/61 1 000 1 000 

Kustannus Oy Pieni Karhu Ransu Karvakuono, lasten 
paloturvallisuuden puolesta 

SMDno/2011/55 68 000 68 000 

Kymenlaakson pelastuslaitos KEJO-hanke SMDno/2011/1017 240 000 96 000 

Liikenteen turvallisuusvirasto, 
Trafi 

Linja-autopalojen syiden 
selvittäminen 

SMDno/2011/30 55 000 55 000 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto 
ry 

Valistustapahtumissa 
käytettävän pikkupaloauton ja 
sen kuljetuskärryn kunnostus 

SMDno/2010/1921 3 172 1 586 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/ 
Pelastuslaitokset 

Pelastustoiminnan 
tehostaminen 
moniviranomaisyhteistyöllä 2 

SMDno/2011/1029 143 000 105 000 

Nuohousalan Keskusliitto ry 
 

Opetusaineisto paloturvallisen 
asumisen varmistamiseksi 

SMDno/2011/1037 43 000 43 000 

OPTUKE - Oppilaitosten 
turvallisuuskulttuurin 
kehittämisverkosto 

Oppilaitosten 
turvallisuuskulttuurin I 
tutkimus- ja 
kehittämissymposium 8.-
9.2.2011 

SMDno/2011/62 12 657 3 000 

Palotutkimusraati ry Paloturvallisuusprofessuuri SMDno/2011/887 1 000 000 500 000 

Palotutkimusraati ry Palotutkimuksen päivät 2011 SMDno/2010/2250 46 754 26 700 

Pelastusopisto Pelastustoiminta 
tieliikenneonnettomuuksissa 

SMDno/2011/26 52 800 44 000 

Pelastusopisto "Rökventilation" ja "Smoke 
ventilation" 

SMDno/2011/28 47 116 19 740 

Pelastusopisto Monikanavareitityksen 
suunnittelu viranomaiskäyttöön 

SMDno/2011/1120 120 980 85 980 
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Pelastusopisto Pelastusopiston paloteatterin 
kehittäminen tutkimus- ja 
opetuskäyttöön 

SMDno/2010/2305 76 275 51 243 

Pelastusopisto (Tutkimusyksikkö) Pelastusalan tutkijaopintojen 
edistäminen - 
jatkotutkintoapurahat   

SMDno/2011/1125 46 808 42 208 

Pelastusopisto (Tutkimusyksikkö) Pelastusalan 
tutkimusvalmiuksien 
edistäminen -kuukausittaisten 
seminaarien sarja pelastusalan 
henkilöstölle 

SMDno/2011/1124 5 580 5 580 

Pelastusopisto (Tutkimusyksikkö) Pelastustoimen rekisteri- ja 
tilastointijärjestelmien tarpeet ja 
toteutusmallit (ProntoX) 

SMDno/2011/1123 151 000 113 250 

Pelastusopisto* Torjutaan turvepaloja - video-
opetusmateriaalin tuottaminen 

SMDno/2010/2078 45 000 22 500 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Erehdykset ja unohdukset 
salliva asuinympäristö - 
maakunnallinen toimintamalli 

SMDno/2011/32 234 350 55 584 

Sisäasiainministeriö/pelastusosasto Pelastuslaitosten 
työhyvinvoinnin kehittäminen 

SMDno/2011/31 108 000 108 000 

Suomen Palopäällystöliitto ry Paloturvallisuusseurannan 
kehittäminen 

SMDno/2011/46 236 000 150 000 

Suomen Palopäällystöliitto ry Pelastustoimi sosiaalisissa 
medioissa 

SMDno/2011/50 126 500 113 850 

Suomen Palopäällystöliitto ry International Safety Education 
Seminar 2011 

SMDno/2011/1132 37 100 10 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Nou Hätä! 2012 Pelastustietoa 
8.-luokkalaisille 

SMDno/2011/1031 213 450 213 450 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Päivä Paloasemalla (2012-2014) SMDno/2011/1094 1 473 000 143 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö SPEK ry 

Pelastustoimen tilinpäätös 2008 
ja 2009 - varsinainen 
analyysivaihe 

SMDno/2011/36 268 816 250 000 

Tampereen tekn. 
yliopisto/Rakennustekniikan 
laitos/Palolaboratorio 

Tulisijojen ja kevythormien 
paloturvallisuus 

SMDno/2011/51 114 000 57 000 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Pelastustoimen vasteen 
simulointi 
suuronnettomuuksissa 
lisähanke 

SMDno/2011/1036 50 000 25 000 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukes 

Sähköpalotutkijakoulutus 2011-
2012 

SMDno/2011/1118 56 300 28 150 

Työterveyslaitos, Sirpa Lusa FireFit - Pelastajien hyvä 
fyysisen toimintakyvyn 
arviointikäytäntö - 
kehittämisvaihe III 

SMDno/2011/52 310 729 146 934 

VTT Pelastustoimen vasteen 
simulointi 
suuronnettomuuksissa 

SMDno/2011/54 94 000 47 000 

VTT Tulipalojen aikaisen 
poistumisen ja pelastamisen 
ääritilanteita - TULPPA 

SMDno/2011/48 120 000 60 000 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ  5 945 456 2 922 390 
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 Erityisavustus 
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2011 
(11. 5.2011 kokous)  
Rakennushankkeissa on huomioitu 30.8.2011 tehty oikaisu Savion VPK:n rakennushankepäätökseen, jossa hankkeelle myönnettiin 
yhteensä enintään 49 200 euroa (40 % kokonaiskustannuksista). Kokouksessa 11.5.2011 hankkeeseen oli myönnetty 13 457 euroa. 
 

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, 

euroa 

Lapin pelastuslaitos säiliöauton suuri peruskorjaus 72 000 28 800 

Mikkelin VPK ry säiliöpaloauto 206 000 55 104 

Mietoisten VPK ry sammutusauto 257 600 59 040 

Somerniemen VPK ry sammutusauto 192 300 59 040 

Tammisalon VPK ry konetikasauto 180 000 72 000 

Tirilän VPK ry säiliöauto (ei miehistötilaa) 183 196 49 692 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos lavapakettiauto 51 660 15 350 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos lavapakettiauto 51 660 15 350 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
alueen pelastuslaitos tarkastus- ja johtoauto 47 970 19 188 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos miehistöauto 36 900 14 760 

Kymenlaakson pelastuslaitos miehistöauto 79 950 15 350 

Kymenlaakson pelastuslaitos valistustoiminnan auto 65 880 15 350 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos miehistö-/tarkastusauto 32 000 12 800 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos johtoauto 41 838 14 767 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos johtoyksikkö 147 600 26 863 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos johtoauto 34 440 13 776 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos johtoyksikkö 129 090 26 863 

Helsingin pelastuslaitos miehistöauto 39 400 15 350 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos johto-/miehistöauto 62 188 19 188 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos johtoyksikkö 145 000 26 863 

Saltviks kommun miehistöauto 49 200 15 350 

Salmentaan VPK ry miehistöauto 60 000 15 350 

Pelkosenniemen VPK ry miehistö-/ensivasteauto 38 945 15 350 

Panelian VPK ry maastokuorma-auton nosturi ja varusteet 73 800 29 520 

Rengon VPK ry miehistöauto 42 672 15 350 

Järvelän VPK ry miehistönkuljetusauto 54 800 15 350 

Tainionkosken VPK ry miehistöauto 58 750 15 350 

Järvenpään VPP ry miehistöauto 45 146 9 050 

Pitkäjärven VPK ry miehistöauto 48 800 15 350 

Jokioisten VPK ry miehistöauto 45 000 15 350 

Degerö FBK rf - Laajasalon VPK miehistönkuljetusauto 38 376 15 350 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hengityspaineilmakompressori 39 106 15 642 

Keski-Suomen pelastuslaitos Virve päätelaitteet 123 000 49 200 

Keski-Suomen pelastuslaitos päätelaitteet 24 600 7 320 

Keski-Suomen pelastuslaitos säteilymittarit 37 207 14 883 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
alueen pelastuslaitos päätelaitteet 6 800 2 720 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos letkunhuoltolaitteisto 61 500 24 600 

Pohjanmaan pelastuslaitos pakokaasujen poistojärjestelmä 25 000 10 000 
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Pohjanmaan pelastuslaitos kalustonhallintajärjestelmä 40 000 16 000 

Etelä-Savon pelastuslaitos päätelaitteet 18 300 7 320 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos päätelaitteet 35 000 14 000 

Lapin pelastuslaitos säiliökontti 88 068 35 227 

Satakunnan pelastuslaitos erityiskalusto 102 500 41 000 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

vaarallisten aineiden onnettomuuden 
mittaus- ja valvontajärjestelmä 61 500 24 600 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos päätelaitteet ja Virve-radiot 74 415 29 766 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hyökkäyskontti 88 683 35 473 

Helsingin pelastuslaitos päätelaitteet 59 040 23 616 

Jokilaaksojen pelastuslaitos väestöhälyttimet          120 000    48 000 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos väestöhälyttimet            49 200    19 680 

Keski-Suomen pelastuslaitos väestöhälytysjärjestelmä          246 000    49 200 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet            44 280    17 712 

Pohjanmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet            70 602    28 241 

Etelä-Savon pelastuslaitos väestöhälytinjärjestelmä          123 000    49 200 

Pohjois-Savon pelastuslaitos suurtehohälyttimet            42 340    16 936 

Lapin pelastuslaitos väestöhälytysjärjestelmä          118 700    47 480 

Satakunnan pelastuslaitos väestöhälyttimet            61 500    24 600 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet            30 000    12 000 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos väestöhälyttimet            61 500    12 300 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos väestöhälytinjärjestelmä            18 450    7 380 

Kalusto yhteensä  4 482 452 1 436 310 

        

Erityisavustus 
RAKENNUSHANKKEET 2011  
(11.5.2011 kokous)   

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, 

euroa 

Porin kaupunki pelastusharjoitusalueen rakentaminen 4 182 000 350 000 

Siikajoen kunta Ruukin paloaseman rakentaminen 1 548 000 324 080 

Keski-Suomen pelastuslaitos Tikkakosken harjoitusalue 61 500 24 600 

Akaan kaupunki paloaseman rakentaminen 2 479 000 350 000 

Sastamalan kaupunki Sammaljoen paloaseman lisärakennus 310 000 124 000 

Heinolan kaupunki kalustohalli ja miehistötilat 6 888 000 350 000 

Virolahden kunta paloaseman rakentaminen 2 487 060 350 000 

Kymenlaakson pelastuslaitos harjoitusalueen rakentaminen 120 000 48 000 

Lieksan kaupunki paloaseman rakentaminen 4 074 454 350 000 

Nurmon VPK ry paloaseman lisärakennus 239 333 95 733 

Savion VPK ry kalustohalli ja miehistötilat 123 000 49 200 

Kinnulan kunta paloaseman korjausrakentaminen 105 731 32 047 

Kouvolan kaupunki 
Kuusankosken paloaseman peruskorjaus ja 
muutostyöt 1 070 000 283 884 

Lemlands kommun paloaseman peruskorjaus 131 000 48 269 

Kittilän kunta paloaseman peruskorjaus ja laajennus 2 152 500 342 207 

Keminmaan kunta paloaseman peruskorjaus 30 000 12 000 

Heinäjoen VPK ry paloaseman laajennus 50 000 20 000 

Liikkalan VPK ry paloaseman peruskorjaus 171 585 39 680 

Rakennushankkeet yhteensä   
26 223 163 
 

3 193 700 
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Yleisavustus   
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2012 
(24.11.2011 kokous) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Toiminnan  
kokonais-
kustannuk-
set, euroa 

Myönnetty 
avustus, 
euroa 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen  5 368 125   2 222 549    

Nuohousalan Keskusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 516 691      180 000    

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 379 100        40 000    

Suomen Palopäällystöliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 1 294 960      320 000    

Palotutkimusraati ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 34 390 12 000 

Yleisavustukset yhteensä  7 593 266 2 774 549 

 
 
 
Erityisavustus 
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET 2011 
(kaikki kokoukset) 

Sopimuspalokunta Hankinta pvm Haettu, € Hyväksyttävät 
kust., € 

Myönnetty, 
€ 

Asolan VPK ry Pienkalusto 16.2.2011     1 849,04          1 667,27          666,00    

Bosund FBK rf Kalusto ja varusteet 16.2.2011     5 053,21          5 053,21        2 021,00    

Euran VPK ry Palovarusteet ja kalusto 16.2.2011   16 630,56         16 630,56        6 652,00    

Gumbo FBK rf Pienkalusto 16.2.2011     1 994,70          1 994,70          797,00    

Harjunalustan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 16.2.2011   10 569,25          8 135,35        3 254,00    

Helsingin VPK ry Kalusto ja varusteet 16.2.2011     5 608,13          2 022,24          808,00    

Inkeroisten VPK ry Kalusto ja varusteet 16.2.2011     8 604,00          8 604,00        3 441,00    

Jokelan VPK ry Palovarusteet 16.2.2011     6 009,62          6 009,62        2 403,00    

Järvenpään VPP ry Pienkalusto 16.2.2011     3 071,15          2 973,15        1 189,00    

Kaarelan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011     9 124,15          7 624,74        3 049,00    

Keski-Hollolan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011     7 689,01          7 396,21        2 958,00    

Korson VPK ry Palovarusteet ja tarvikkeet 16.2.2011     1 344,12          1 344,12          537,00    

Laajasalon VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011     6 147,93          6 147,93        2 459,00    

Lappfjärd FBK rf Pienkalusto 16.2.2011     5 166,25          1 365,06          546,00    

Leppävaaran VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011   14 601,01         12 226,64        4 890,00    

Malax Brandmannaförening 
rf 

Telasto mönkijään 16.2.2011     5 669,90          5 669,90        2 267,00    

Nurmijärven Keskus VPK ry Pienkalusto ja -varusteet 16.2.2011   11 373,83         11 322,35        4 528,00    

Panelian VPK ry Varusteet ja kalusto 16.2.2011     5 301,35          1 993,35          797,00    

Pargas FBK rf Pienkalusto 16.2.2011     3 227,91          3 227,91        1 291,00    

Pennalan VPK ry Pienkalusto 16.2.2011     5 158,13          5 158,13        2 063,00    

Perttulan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011   13 940,33         13 940,33        5 576,00    

Pitkäjärven VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011   14 301,24         14 301,24        5 720,00    

Pomarkun VPK ry Palovarusteet 16.2.2011     7 285,53          7 285,53        2 914,00    

Pornaisten VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011     7 966,54          7 966,54        3 186,00    

Rauman VPK ry Palokalusto ja -varusteet 16.2.2011     2 167,26          2 167,26          866,00    

Reposaaren VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011     6 419,72          5 347,72        2 139,00    

Simon VPK ry Palokalusto ja -varusteet 16.2.2011     6 320,97          6 320,97        2 528,00    
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Skatila FBK rf Maastoajoneuvo ja 
perävaunu varusteineen 

16.2.2011   10 200,00         10 200,00        4 080,00    

Sälinkään VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 16.2.2011     3 927,93          3 638,88        1 455,00    

Tammisalon VPK ry Palokalusto ja -varusteet 16.2.2011     9 530,20          9 242,20        3 696,00    

Ulvilan VPK ry Palovarusteet 16.2.2011     9 061,53          9 061,53        3 624,00    

Uudenkoiviston VPK ry Palokalusto ja -varusteet 16.2.2011     8 296,13          8 296,13        3 318,00    

Vaasan VPK ry Varusteet ja kalusto 16.2.2011     8 368,45          3 800,60        1 520,00    

Västra Saltviks FBK rf Nuoriso-osaston 
suojavarusteet 

16.2.2011     2 135,19          2 135,19          854,00    

Isnäs FBK rf Palokalusto ja -varusteet 22.3.2011     3 141,51          4 141,51        1 256,00    

Kaarinan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 22.3.2011   11 840,08          9 021,94        3 608,00    

Kokemäen VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 22.3.2011     7 553,70          7 553,70        3 021,00    

Kuusankosken VPK ry Palovarusteet 22.3.2011     2 895,16          2 895,16        1 158,00    

Risten VPK ry Palokalusto ja -varusteet 22.3.2011     5 639,17          5 639,17        2 255,00    

Rovaniemen VPK ry Nuoriso-osaston 
suojavarusteet 

22.3.2011     2 464,00          2 464,00          985,00    

Villähteen VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 22.3.2011     6 460,20          4 216,93        1 686,00    

Kellokosken VPK ry Palovarusteet 11.5.2011     5 072,76          5 072,76        2 029,00    

Korkeakosken VPK ry Lämpökamera 
tarvikkeineen 

11.5.2011     9 545,60          9 545,60        3 818,00    

Köyliön VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.5.2011     9 135,20          8 171,34        3 268,00    

Länsi-Vesilahden VPK ry Perämoottori 
pelastusveneeseen 

11.5.2011     7 700,00          7 700,00        3 080,00    

Merikarvian VPK ry Palovarusteet 11.5.2011   19 700,68         19 700,68        7 880,00    

Noormarkun VPK ry Varusteet ja kalusto 11.5.2011     4 473,80          4 473,80        1 789,00    

Pihlavan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.5.2011   16 709,11         16 423,01        6 569,00    

Pirkkalan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 11.5.2011   10 028,09          9 115,84        3 646,00    

Ranuan VPK ry Palovarusteet 11.5.2011     6 845,74          1 897,25          758,00    

Smedsby-Böle FBK rf Kalusto ja varusteet 11.5.2011   11 699,01         11 699,01        4 679,00    

Säkylän VPK ry Palovarusteet 11.5.2011     4 832,96          4 832,96        1 933,00    

Wessö FBK rf Kalusto ja varusteet 11.5.2011     5 902,43          4 927,22        1 970,00    

Vierumäen VPK ry Miehistönkuljetusauto 
(käytetty) 

11.5.2011   10 000,00         10 000,00        4 000,00    

Vuosaaren VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 11.5.2011     8 112,51          8 112,51        3 245,00    

Armilan ja Kourulanmäen 
VPK ry 

Palojalkineet 30.8.2011     2 665,36          2 665,36        1 066,00    

Bosund FBK rf Palo- ja pelastuskalusto 30.8.2011     5 915,07          5 915,07        2 366,00    

Hamarin VPK ry Kypäräkuulokesarjat 30.8.2011     2 308,23          2 308,23          923,00    

Harjavallan VPK ry Palovarusteet ja 
erikoiskalusto 

30.8.2011   15 470,67         15 470,67        6 188,00    

Idänpään ja ympäristön VPK 
ry 

Suojavarusteet ja kalusto 30.8.2011     7 033,68          7 033,68        2 813,00    

Jackarby-Renum FBK rf Palokalusto 30.8.2011     2 616,89          2 616,89        1 046,00    

Jakobstads FBK rf Kalusto ja varusteet 30.8.2011     8 474,76          8 474,76        3 389,00    

Jämsänkosken VPK ry Nuoriso-osaston 
suojavarusteet 

30.8.2011     3 560,85          3 560,85        1 424,00    

Järvelän VPK ry Nuoriso-osaston 
suojavarusteet 

30.8.2011       744,57             744,57          297,00    

Kauhajärven VPK ry Palovarusteet ja kalusto 30.8.2011     3 336,51          3 268,01        1 307,00    

Kiukaisten VPK ry Suojavarusteet ja kalusto 30.8.2011     4 864,46          4 864,46        1 945,00    

Kuivasensaaren VPK ry Moottorisaha varusteineen 30.8.2011       614,00             614,00          245,00    

Lahden VPK ry Suojavarusteet ja kalusto 30.8.2011     8 482,23          6 034,53        2 413,00    

Lempäälän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 30.8.2011     7 482,51          7 192,23        2 876,00    

Leppävaaran VPK ry Sammutusvarusteet ja 
pienkalusto 

30.8.2011   19 888,44         18 823,61        7 529,00    

Liedon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 30.8.2011     2 716,30          2 716,30        1 086,00    
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Mouhijärven VPK ry Palovarusteet 30.8.2011     2 824,25          2 824,25        1 129,00    

Porin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 30.8.2011   22 868,00         20 681,00        8 272,00    

Rovaniemen VPK ry Väliasut 30.8.2011     1 563,63          1 563,63          625,00    

Skatila FBK rf Pelastuskalusto 30.8.2011     3 889,75          3 889,75        1 555,00    

Vanhankylän seudun VPK ry Palovarusteet ja kalusto 30.8.2011   11 821,62         11 821,62        4 728,00    

Vanda FBK rf Palovarusteet ja 
pienkalusto 

30.8.2011   13 076,01         13 076,01        5 230,00    

Vesilahden VPK ry Palovarusteet ja tarvikkeet 30.8.2011     3 764,31          3 764,31        1 505,00    

Västanfjärds FBK rf Tutka pelastusveneeseen 30.8.2011     6 653,00          6 653,00        2 661,00    

Rautjärven VPK ry Linja-auto ja auton 
varusteet 

20.10.2011   11 321,00         10 000,00        4 000,00    

Kårböle FBK rf Varusteet ja kalusto 20.10.2011   10 791,05          8 190,20        1 916,00    

Oulaisten VPK ry Nuoriso-osaston 
sammutusasut 

20.10.2011     2 955,46          2 927,40        1 182,00    

Isnäs FBK rf Palovarusteet ja -kalusto 20.10.2011     5 913,02          5 913,02        2 365,00    

Ivalon VPK ry Väliasut 20.10.2011     1 453,83          1 453,83          581,00    

Nurmijärven Keskus VPK ry Sammutusauton 
kunnostus ja 
varustaminen sammutus- 
ja raivauskalustolla sekä 
nuoriso-osastolle 
suojavarusteet 

20.10.2011   15 284,19         15 284,19        6 113,00    

Sottungsby FBK rf Kalusto ja varusteet 20.10.2011     3 752,31          3 463,81        1 385,00    

Säkylän VPK ry Palovarusteet 20.10.2011     7 981,86          7 346,07        2 938,00    

Kiukaisten VPK ry Henkilökohtaiset 
suojavarusteet 

20.10.2011     7 611,24          7 611,24        3 044,00    

Mäntsälän VPK ry Kalusto ja varusteet 20.10.2011     7 465,48          7 465,48        2 986,00    

Tirilän VPK ry Kalusto ja varusteet 20.10.2011     9 844,36          9 844,36        3 937,00    

Kotkan VPK ry Palovarusteet 24.11.2011       487,38             487,38          194,00    

Korsholms Norra FBK rf Palovarusteet 24.11.2011     2 041,05          1 899,05          759,00    

Rautpohjan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 24.11.2011     9 976,00          9 733,00        3 893,00    

Vaaralan VPK ry Kalusto ja varusteet 24.11.2011     6 573,13          6 573,13        2 629,00    

Hyvinkään konepajan TPK 
ry 

Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011   12 202,94         10 193,11        4 077,00    

Imatran VPK ry Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011     3 512,57          3 512,57        1 405,00    

Kellokosken VPK ry Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011     2 979,57          2 979,57        1 191,00    

Humppilan VPK ry PEKE-ajoneuvotietokone 
ja varusteet 

24.11.2011     4 926,15          4 926,15        1 970,00    

Borgå FBK rf Varusteet ja kalusto 24.11.2011     4 819,32          3 829,32        1 531,00    

Linnavuoren Tehtaan 
palokunta ry 

Palokuntanuorten 
harjoitusasut 

24.11.2011     1 077,00             538,50          215,00    

Keski-Hollolan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011     8 324,80          8 324,80        3 329,00    

Järvenpään VPP ry Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011     7 214,10          7 214,10        2 885,00    

Savion VPK ry Palovarusteet ja kalusto 24,11.2011   12 362,80         12 362,80        4 945,00    

Nurmijärven Keskus VPK ry Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011     9 857,59          9 048,85        3 619,00    

Valkealan-Jokelan VPK ry Lämpökamera 24.11.2011     7 195,50          7 195,50        2 878,00    

Vesilahden VPK ry Pienkalusto 24.11.2011   19 392,80         19 392,80        7 757,00    

Keuruun kaupungin VPK ry Nuoriso-osastolle 
suojavarusteet 

24.11.2011     2 569,63          2 569,69        1 027,00    

Kiukaisten VPK ry Henkilökohtaiset 
suojavarusteet 

24.11.2011     8 437,80          8 437,80        3 375,00    

Huhtamon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 24.11.2011     3 593,10          3 593,10        1 437,00    

Laitteet ja varusteet     788 418,11 736 762,56 292 906,00 
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2. PALOSUOJELURAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA 
 
 

    

      

       

    
0001.01.2011 - 31.12.2011           

 

01.01.2010 - 31.12.2010 

     

  

     

  

TOIMINNAN TUOTOT 
    

 

Muut toiminnan tuotot 

    

       TOIMINNAN KULUT 

    

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

    

  

Ostot tilikauden aikana  -1129,03 

 

-2618,10 

 

 

Henkilöstökulut -24 080,13 

 

-25 351,94 

 

 

Vuokrat 0,00 

 

-110,00 

 

 
Palvelujen ostot -217 289,36 

 
-220 433,22 

 

 

Muut kulut -8 456,00 -250 954,52 -6 000,33 -254 513,59 

       JÄÄMÄ I 

 

-250 954,52 

 

-254 513,59 

       RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

    

 

Rahoitustuotot  50,98 

 

298,68 

 

 
Rahoituskulut 0,00 50,98 0,00 298,68 

       SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 

    

       JÄÄMÄ II 

 

-250 903,54 

 

-254 214,91 

       SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 

    

 

Tuotot 

    

 
Kulut 

    

  

Kunnille -3 929 276,00 

 

-3 648 359,00 

 

  

Elinkeinoelämälle -82 278,00 

 

-12 200,00 

 

  

Voittoa tavoitt. yhteisöille -5 796 547,85 

 

-5 512 181,00 

 

  
Kotitalouksille -10 633,00 

 
4 997,00 

 

  

Siirtotal.kulujen palautuk. 1 682,00 -9 817 052,85 11 393,00 -9 156 350,00 

       JÄÄMÄ III 

 

-10 067 956,39 

 

-9 410 564,91 

       TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 

   

 

Verot ja veronluonteiset maksut 9 206 322,83 

 

8 968 410,50 

 

 
Suoritetut arvonlisäverot  -6 054,89 9 200 267,94 -5 694,59 8 962 715,91 

       
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 

 

-867 688,45 

 

-447 849,00 
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3. PALOSUOJELURAHASTON TASE 
    

 

 

    31.12.2011                   31.12.2010                      

VASTAAVAA 

     

         

 
KANSALLISOMAISUUS 

     

 

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 

SIJOITUKSET 

     

 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
     

 

AINEELLISET HYÖDYKKEET 

     

 

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 

PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  

     

 

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 

     

         

 

ARVOSTUSERÄT 

     

 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 

     

 

VAIHTO-OMAISUUS 

     

 

PITKÄAIKAISET SAAMISET 

     

 

LYHYTAIKAISET SAAMISET 

    Siirtosaamiset 3457,00 

    

 

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 

LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET 
     

 

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 
     

  

Yhdystilisaatava valtiolta 15 094 075,64 15 097 532,64 

 

16 392 559,06 16 392 559,06 

 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 

 

15 097 532,64 

  

16 392 559,06 

         VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 

15 097 532,64 

  

16 392 559,06 

         

         

         

         

         

         

 

  

   
31.12.2011 

  
31.12.2010 

VASTATTAVAA 

     

         

 

OMA PÄÄOMA 

     

  

Rahaston pääoma 6 162 908,19 

  

6 575 274,74 

 

  

Edellisten tilikausien pääoman muutos -412 366,55 

  

35 482,45 

 

  
Talousarviosiirrot 0,00 

  
0,00 

 

  

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -867 688,45 5 295 219,74 

 

-447 849,00 6 162 908,19 

 

VARAUKSET 

     

 

ARVOSTUSERÄT 

     

 

VIERAS PÄÄOMA 

     

 
PITKÄAIKAINEN 

     

 

LYHYTAIKAINEN 

     

  

Ostovelat 346 439,99 

  

1 269 428,51 

 

  

Edelleen tilitettävät erät  1 682,91 

  

2 021,36 

 

  
Siirtovelat 9 454 190,00 9 802 312,90 

 
8 958 201,00 10 229 650,87 

         

 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 

 

9 802 312,90 

  

10 229 650,87 

         VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

 
15 097 532,64 

  
16 392 559,06 
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4. PALOSUOJELURAHASTOSTON RAHOITUSLASKELMA 2011 

    

 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 

OMA TOIMINTA    

Palosuojelumaksut 9 206 322,83 8 968 410,50 8 845 394,28 

Palvelujen myynti, vuokrat, 

käyttökorvaukset ja muut toiminnan 

tulot 0,00 0,00 0,00 

Korkotulot ja voiton tuloutukset 50,98 298,68 1 789,93 

Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -218 418,39 -223 051,32 -210 194,83 

Henkilöstömenot -24 080,13 -25 351,94 -24 745,90 

Muut menot -14 510,89 -11 804,92 -14 431,88 

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 8 949 364,40 8 708 501,00 8 597 811,60 

    

SIIRTOTALOUS     

Siirtotalouden tulot 1 682,00 11 393,00 63 843,00 

Tulonsiirrot kunnille -3 929 276,00 -3 648 359,00 -3 694 356,00 

Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -82 278,00 -12 200,00 -12 644,00 

Tulonsiirrot kotitalouksille -10 633,00 4 997,00 -115 000,00 

Muut tulonsiirrot kotimaahan -5 796 547,85 -5 512 181,00 -6 053 827,00 

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -9 817 052,85 -9 156 350,00 -9 811 984,00 

    

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 

    

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00 

Velan muutos -427 337,97 460 438,08 -901 138,39 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -427 337,97 460 438,08 -901 138,39 

    

 = LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS -1 295 026,42 12 589,08 -2 115 310,79 

    

LIKVIDIT VARAT 1.1. 16 392 559,06 16 379 969,98 18 495 280,77 

LIKVIDIT VARAT 31.12. 15 097 532,64 16 392 559,06 16 379 969,98 
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5.  Liitetiedot 
 

          Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 

 

          

          Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset  

   

         

 

Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen valtiovarainministeriön 

  

 

ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.  

     

          

 

Rahaston sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin lkp-tilille 43950 Palveluiden ostot  

 

valtion virastoilta ja laitoksilta. Sihteeristön henkilöstökulut sivukuluinen olivat kertomusvuonna 

 

 172.655,97 euroa ja vuonna 2010 yhteensä 173.434,55 euroa. 

   

          

          Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin  

     

          

 

Vuoden 2011 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. 
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2011 2010 2009 

   - luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut 

1. Yleisavustukset pelastusalan 
järjestöille 

2 600 000 2 607 600 2 600 000 2 600 391 2 600 000 2 642 571 

2. Erityisavustukset 
rakennushankkeisiin 

3 000 000 3 193 700 2 700 000 3 220 626 2 400 000 3 825 202 

3. Erityisavustukset 
kalustohankintoihin 

1 000 000 1 218 160 1 250 000 740 368 1 000 000 979 186 

4. Muut erityisavustukset 2 650 000 2 922 390 2 850 000 2 781 856 2 800 000 3 118 179 

4.1. Oppimateriaali            n/a 145 411            n/a 155 950            n/a 383 175 

4.2. Tietojenkäsittely            n/a 336 980            n/a 0            n/a 0 

4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a 1 267 556            n/a 1 397 109            n/a 1 685 715 

4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 477 450            n/a 1 019 990            n/a 630 000 

4.5. Muut hankkeet            n/a 693 993            n/a 165 824            n/a 328 289 

4.6. Standardisointi            n/a 0            n/a 0            n/a 0 

4.7. Apurahat ja stipendit            n/a 1 000            n/a 42 983            n/a 91 000 

5. Sopimuspalokuntien 
pienkalustohankinnat 

250 000 292 906 220 000 251 319 200 000 215 512 

6. Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet 

sis. kohtaan 
3. 

218 155 sis. kohtaan 
3. 

253 444 700 000 228 500 

7. Hallintomenot 260 000 250 955 256 000 254 514 250 000 243 640 

Yhteensä 9 760 000 10 703 866 
 

9 876 000 10 102 518 
 

9 950 000 11 252 790 
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Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely 

  2011 2010 

      

Henkilöstökulut 19 879,00 20 687,00 

    Palkat ja palkkiot 19 879,00 20 687,00 

   

   

   

Henkilösivukulut 4 201,13 4 664,94 

     Eläkekulut 3 701,50 4 106,37 

     Muut henkilösivukulut 499,63 558,57 

Yhteensä 24 080,13 25 351,94 

   
 

Johdon palkat ja palkkiot  0,00 0,00 

     josta tulosperusteiset erät  0,00 0,00 

Luontoisedut   0,00 0,00 

     Johto   0,00 0,00 

    Muu henkilöstö  0,00 0,00 

Lomapalkkavelka   0,00 0,00 
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     Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 6: Rahoitustuotot ja -kulut 

     

     Rahoitustuotot       Muutos                   

   2011 2010 2011-2010 

 

Korot euromääräisistä saamisista 50,98 298,68 -247,70 

 
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00 

 
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00 

 
Osingot 0,00 0,00 0,00 

 
Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 

 
Rahoitustuotot yhteensä 50,98 298,68 -247,70 

 

     Rahoituskulut       Muutos                   

   2011 2010 2011-2010 

 

Korot euromääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00 

 
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00 

 
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00 

 
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00 

 
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00 

 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 

 
Rahoituskulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 

 

     Netto 50,98 298,68 -247,70 
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       Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2011 liitteet 4,5,7-14 
 

       Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa 

Liite 5 

Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen 

poistot Ei ilmoitettavaa 

Liite 7 Rahastosta annetut lainat 

  

Ei ilmoitettavaa 

Liite 8 Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ei ilmoitettavaa 

Liite 9 Taseen rahoituserät ja velat 

  

Ei uutta 

ilmoitettavaa 

Liite 10 Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut vastuut Ei ilmoitettavaa 

Liite 11 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 

 

Ei ilmoitettavaa 

Liite 12 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 

 

Ei ilmoitettavaa 

Liite 13 Velan muutokset 

   

Ei ilmoitettavaa 

Liite 14 Velan maturiteettijakauma ja duraatio 

 

Ei ilmoitettavaa 
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6 Allekirjoitukset 
 
 
Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 14. maaliskuuta 2012. 
 
 

Palosuojelurahaston hallitus 
 
 
 
 
 
 
Kari Hannus, puheenjohtaja Mika Kättö, varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
Markku Haiko, jäsen  Jari Hyvärinen, jäsen   
 
 
 
 
 
 
Elsi Katainen , jäsen  Petri Mero, jäsen 
 
 
 
 
 
 
Jari Larikka, varajäsen  Simo Tarvainen, varajäsen 
 
 
 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen, joka on laadittu 
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu 
kertomus. 
 
Helsingissä       päivänä            kuuta 2012. 
 
 
   __________________________ 
Johtava tilintarkastaja  Jarmo Leinonen 

 
 


