
Palosuojelurahaston
tilinpäätös vuodelta 2012



2

Sisällysluettelo

1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2012

1.1. Johdon katsaus…..………………………………………………….......3

1.2. Vaikuttavuus…………………………………………………………....8

1.3. Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta…………………..20

1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen….……....27

1.5 Tilinpäätösanalyysi……………………………………………………...29
1.5.1 Rahoituksen rakenne…………………………………...30
1.5.2 Talousarvion toteutuminen…………………………….30
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma………………………………...31
1.5.4 Tase……………………………………………………32
1.5.5 Rahoituslaskelma………………………………………33

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma……………………....34
1.6.1 Sisäinen valvonta………………………………………34
1.6.2 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot………...........36
1.6.3 Takaisinperintää koskevat tiedot……………………….36

1.7. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä……………………….…36

Toimintakertomuksen liite 1: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2012……………..37

2. Tuotto- ja kululaskelma………………………………………………………………...45

3. Tase……………………………………………………………………………………46

4. Rahoituslaskelma………………………………………………………………………47

5. Liitetiedot
Liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus…………………...48
Liite 2 Rahaston varojen käyttösuunnitelma………………………………..49
Liite 3 Henkilöstökulujen erittely…………………………………………...50
Liite 6 Rahoitustuotot ja –kulut…………………………………………….51
Liitteet 4,5,7-14……………………..……………………………….……...52

6. Allekirjoitukset…………………………………………………………………………53



3

1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2012
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 seitsemän kertaa ja teki yhteensä 360 päätöstä,
joista avustuspäätöksiä oli 313 kappaletta. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 30,74
miljoonaa euroa ja myönnettiin 10,22 miljoonaa euroa. Myönnetty avustus oli näin ollen n.
33,2 % haetusta.

Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat
rahaston strategian uudistamistyö sekä yleisavustusten vaikuttavuusarviointi.

Palosuojelurahaston hallitus lähti uudistamaan strategiaansa ”puhtaalta pöydältä”.
Tarkoitus ei siis ole päivittää vanhaa strategiaa vaan kirjoittaa se kokonaan eri tavalla kuin
aikaisemmin. Strategian uudistusprosessi kestää noin vuoden. Työ aloitettiin viime
keväänä. Syksyllä kuultiin yhteistyötahoja ja strategian ensimmäinen versio valmistui
marraskuussa. Helmikuun hallituksen kokouksessa strategialuonnos hyväksyttiin
alustavasti, ja se lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle.

Strategiaprosessi on ollut vuorovaikutteinen. Tarkoitus on, että lausunnoilla ja
kommenteilla todella on vaikutusta strategian käsittelyssä.

Strategialuonnoksen mukaan Palosuojelurahaston tarkoituksena on avustuksillaan
mahdollistaa pelastustoiminnan ja palonehkäisyn kehittäminen sekä alan strategisten
tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena on paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle
myönnetylle avustuseurolle, rakentava kumppanuus sekä laadukkaat ja modernit prosessit.
Avustusten painopisteitä harkittaessa otetaan huomioon niiden vaikuttavuus, todellinen
avustustarve, vaihtoehtoiset toimintamallit sekä valtionapuviranomaisen velvoitteet.
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Avustusten vaikuttavuus varmistetaan seurannan, mittaamisen, ulkopuolisten
vaikuttavuusarviointien ja hakijoiden laatimien itsearviointien avulla.

Rahasto on jo käynnistänyt ulkopuoliset vaikuttavuusarvioinnit. Järjestöjen yleisavustusten
vaikuttavuusarviointi toteutettiin kertomusvuoden aikana ja vuonna 2013 on vuorossa
rakennusavustusten vaikuttavuuden arviointi. Jatkossa myös merkittävien tutkimus- ja
kehittämishankkeiden osalta edellytetään ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin kytkemistä
kiinteäksi osaksi hankekokonaisuutta.

Kertomusvuonna rahasto myös juhli 70-vuotista taivaltaan Säätytalolla pidetyn
juhlaseminaarin, juhlanäyttelyn sekä juhlajulkaisun muodossa. Myös juhlavuoden
innovaatiopalkintoraha oli normaalia suurempi.

Vuoden 2012 aikana on lisäksi valmisteltu Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän
käyttöönottoa Palosuojelurahaston osalta. Palosuojelurahasto tulee ottamaan Kieku-
järjestelmän käyttöön sisäasiainministeriön kanssa samassa aikataulussa 1.4.2013 alkaen.

Innovaatiopalkinto 2012

Vuoden 2012 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi hallituksen kokouksessa
20.10.2011. Ilmoitus julkaistiin Palosuojelurahaston nettisivuilla, Pelastustieto-lehdessä ja
Palokuntalaisessa sekä myös Turvallisuus ja riskienhallinta -lehdessä. Lisäksi ilmoitus
lähetettiin julkaistavaksi eri sidosryhmille niiden omissa lehdissä ja www-sivuilla.
Innovaatiopalkinnosta tiedotettiin myös alan yliopistoja ja korkeakouluja.

Innovaatiopalkinnon hakuaika päättyi 31.1.2012 ja rahastoon saapui määräaikaan
mennessä 21 palkintoehdotusta. Vuoden 2012 Innovaatiopalkinnon saaja julkistettiin
Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaarissa 10.4.2012 Säätytalolla. Rahapalkinnon
suuruus oli rahaston juhlavuoden kunniaksi yhteensä 30 000 euroa.

Kuvassa vuoden 2012 innovaatiopalkinnon saajat, jotka palkittiin juhlallisesti Palosuojelurahaston
70-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla 10.4.2012.
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Palosuojelurahaston hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti myöntää vuoden
2012 Innovaatiopalkinnon Tampereen aluepelastuslaitoksen ylipalomies Ari Toivarin
ehdotukselle RESCA -monitoimilautta. RESCA -monitoimilautta on suunniteltu
toimimaan turvallisesti kaikissa olosuhteissa, tarvittaessa vain yhden pelastajan voimin.
RESCA -pelastusvälineen ominaisuuksia ovat vakaus, nopeus ja helppo hallittavuus
vedessä. Lautan materiaalina on kestävä ja joustava PE-muovi, joka sietää hyvin erilaisia
lämpötiloja, aina 45 pakkasasteesta 75 lämpöasteeseen. Rakenteen johdosta lautta on
uppoamaton ja turvallinen. Lautta on saanut hyvää palautetta käyttäjiltään. Palkinnon
suuruus oli 25 000 euroa.

Innovaatiopalkinnon toinen sija myönnettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen
palotarkastaja Jukka Lahdelle ja hänen musiikkipitoiselle turvallisuuspaketille
”Pikkupalomiesleipomo”. Jukka Lahden kokoama, pääosin palomiehistä koostuva Hot
Pois -soitinyhtye on kiertänyt ympäri Suomea yli 20 vuotta ja saanut tuhannet lapset
innostumaan paloturvallisuusasioista musiikin, laulun ja leikin voimalla.
Palosuojelurahasto palkitsi Jukka Lahden 5 000 eurolla Pikkupalomiesleipomon
kehittämistyöstä. Kunniamaininnan sai Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskienhallinnan
palvelualue asuinrakennusten omavalvonnan kehittämis- ja jalkauttamistyöstä.
Vuoden 2013 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi Palosuojelurahaston hallituksen
kokouksessa 30.10.2012. Hallitus päätti, että Innovaatiopalkinnon tiedottamiseen
panostetaan edellisvuoden tapaan. Laajemmasta tiedottamisesta on saatu hyviä
kokemuksia; palkintoehdotusten määrä nousi kertomusvuonna (vuonna 2011 saapui kuusi
ehdotusta ja vuotta aiemmin yhdeksän) ja niiden laatu oli korkea. Toisaalta myös
rahapalkinnon suuruus oli juhlavuoden kunniaksi tavanomaista korkeampi.
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen
kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta.

Vuonna 2012 annetut kannanotot, lausunnot ja tarkastusraportit

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 27.3.2012 kertomuksen Palosuojelurahaston
tilintarkastuksesta vuodelta 2011. Tilintarkastuskertomuksen mukaan rahaston hallintoa ja
toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti, joten rahaston
tilinpäätös vuodelta 2011 voitiin vahvistaa. Tilintarkastajan väliraporttia sekä
vuosiyhteenvetoa on tarkasteltu osiossa 1.6.1.

Sisäasiainministeriö antoi 15.6.2012 oman tilinpäätöskannanottonsa rahaston toiminnasta vuodelta
2011. Rahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat kannanoton mukaan
oikeita, riittäviä ja selkeitä. Rahasto on ministeriön mukaan jatkanut aktiivista otettaan ja
kehittänyt toimintaansa edelleen. Rahaston avustukset suunnataan hankkeisiin, jotka
jäävät valtion muiden rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle. Keskeisiä painopistealueita
vuonna 2011 olivat mm. panostaminen sisäisten prosessien, hakumenettelyiden ja
hallitustyöskentelyn laatuun, viestintään liittyvät uudistukset, yleisavustusten
jälkikäteismaksatuksen aloittaminen, harjoitusalueiden ottaminen avustuksen piiriin ja
asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Sisäasiainministeriön asetus rahaston työjärjestyksestä
astui voimaan 1.1.2011. Rahastossa on otettu vuoden 2011 aikana yleisavustusten osalta
käyttöön uudistus, jossa ennakkomaksatuksista on siirrytty pääosin jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan maksettuihin avustuksiin.

Palosuojelurahasto on ministeriön tilinpäätöskannanoton mukaan onnistunut
toiminnassaan edellisvuosien tapaan erinomaisesti ja kehittää toimintaansa aktiivisesti ja
avoimesti. Ministeriön antama arvosana rahaston vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja
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taloudellisuudesta oli 9. Arvosana annettiin ensimmäistä kertaa. Rahaston toiminnan
volyymiin nähden hallintomenojen osuus rahastossa on alhainen ja sihteeristö toimii
tehokkaasti hyödyntäen ja kehittäen sähköisiä välineitä ja raportointimenettelyjä
varsinaisessa hallinnointityössä ja ulkoisessa tiedottamisessa. Rahaston toiminnallista
tehokkuutta pidetään edellisten vuosien tapaan hyvänä. Rahaston maksuvalmius ja
taloudellinen asema ovat pysyneet hyvinä ja toiminnan suunnittelu on laadukasta.

Palosuojelurahaston hallitus on sitoutunut rahastoon kertyneen oman pääoman
maltilliseen vähentämiseen ja ylijäämää on purettu systemaattisesti vuodesta 2007 alkaen
tekemällä vuosittain alijäämäinen tulos. Vuosittaisissa käyttösuunnitelmissa jaettava
avustus on ollut viime vuosina suurempi kuin oletettu palosuojelumaksukertymä.
Rahaston pyrkimys pienentää kertynyttä pääomaa maltillisesti on ollut
sisäasianministeriön kannanotoissa myönteinen asia. Toteutettu politiikka on ollut tarpeen
ja muun muassa VTV on todennut sen tarpeelliseksi. Ministeriön näkemyksen mukaan
oman pääoman pienentämiseen ei jatkossa enää ole vastaavaa tarvetta eikä perusteita.

Sisäasiainministeriö on antanut 13.11.2012 lausunnon Palosuojelurahaston toimintasuunnitelmasta
2013. Lausunnon mukaan rahaston talouden suunnittelu ja seuranta on hoidettu hyvin ja
avoimuuden periaatteita noudattaen. Sisäisen hallinnon menojen osuus on pystytty
suunnitelmassa pitämään edellisvuosien tapaan alhaisena suhteessa toiminnan volyymiin.
Tämä on osoitus toiminnan tehokkuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Rahaston
tuloksellisuus on ollut viime vuosina alijäämäistä, koska rahaston hallitus on sitoutunut
rahastoon kertyneen oman pääoman maltilliseen vähentämiseen ja ylijäämää on
systemaattisesti purettu vuodesta 2007 lähtien. Vastaavaa tarvetta ja perusteita oman
pääoman pienentämiseen ei enää ole. Rahaston talousarvio vuodelle 2013 on laadittu
tämä huomioon ottaen, eikä vuosille 2013 - 2015 ole suunniteltu mittavia ali- eikä
ylijäämiä.

Sisäasiainministeriö toteaa, että pelastustoimen päivitetty strategia julkaistiin helmikuussa
2012. Pelastuslaitosten on strategian mukaan jatkossa oltava laaja-alaisia turvallisuuden
osaajia, joilla on keskeinen rooli paikallisten turvallisuuspalvelujen tuottamisessa ja
suunnittelussa. Onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta ja tutkimustoimintaa on
kehitettävä siten, että se tukee toimialan päätöksentekoa ja kehittämistä.
Sisäasiainministeriö pitää erittäin tärkeänä, että rahaston avustuksia kohdennettaessa
otetaan huomioon pelastustoimen strategian linjaukset. Pelastustoimen strategian yhtenä
päämääränä on, että tutkimustoiminta tukee tehokkaasti päätöksentekoa ja kehittämistä.
Toimialan kehittäminen ja siihen liittyvä teknologian hyödyntäminen edellyttävät
innovatiivisia ratkaisuja. Tätä varten tarvitaan nykyistä selvästi laajempaa
tutkimustoimintaa ja yhteistä kehittämistoimintaa. Sisäasiainministeriö tulee vuonna 2013
laatimaan suunnitelman pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan
uudelleenorganisoimisesta. Ministeriö korostaa, että rahaston painopisteenä tulee nykyistä
selvemmin olla toimialaa laajasti hyödyttävien ja yhteistyötä edistävien tutkimus- ja
kehittämishankkeiden rahoittaminen.

Palosuojelurahaston yleisavustusten vaikuttavuudesta on tehty vuonna 2012 ulkopuolinen
vaikuttavuusarvio. Ministeriö pitää tärkeänä, että rahaston myöntämien avustusten
vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Tärkeää on myös, että järjestöjen asema ja sen
kehittyminen alan kokonaisuudessa otetaan huomioon. Vuonna 2013 Palosuojelurahasto
on toteuttamassa ulkopuolisen vaikuttavuusarvion rakennushankkeiden avustamisen
tarkoituksenmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta. Sisäasiainministeriö pitää ulkopuolista
arviointia perusteltuna. Arvioinnin tuloksena saataneen näkemys siitä, mikä on rahaston
avustuksen vaikutus rakennushankkeiden toteutumiseen. Keskeistä on myös selvittää,
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kuinka suuri osa hankkeista toteutuisi avustuksesta riippumatta, miten avustus vaikuttaa
perittävään vuokraan ja miten rakennushankkeissa sovellettavat erilaiset hankintamallit
vaikuttavat avustustoiminnan tasapuolisuuteen ja kilpailuneutraliteettiin. Rahaston
strategiatyö on määrä saattaa loppuun vuoden 2013 aikana. Strategiatyön yhteydessä on
pohdittava, tuleeko avustusten myöntämisen painopistettä siirtää pelastuslaitosten ja
palokuntien peruskalusto- ja rakennushankkeiden avustamisesta tutkimus- ja
kehittämishankkeiden sekä merkittävien yhteishankkeiden avustamiseen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto pyysi 24.8.2012 päivätyllä kirjeellä (021/54/2009)
sisäasiainministeriöltä ja edelleen Palosuojelurahastolta selvitystä rahastojen ohjaus- ja hallinto -
tarkastuskertomuksen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Valtiontalouden
tarkastusviraston tarkoituksena oli selvittää, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa
esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Selvityksessä pyydettiin vastaamaan
viiteen esitettyyn kysymykseen: 1) Miten eduskunnan tiedonsaantia rahastojen
toiminnasta on lisätty? 2) Onko rahastoja koskevia säädöksiä tarkistettu valtion
tilinpäätöstyöryhmän esittämällä tavalla ts. yhtenäistetty säädöksiä informaation
parantamiseksi ja rahastojen tilivelvollisuuden tehostamiseksi? 3) Onko rahastojen
säädöksiä mahdollisesti muutoin muutettu? Jos on, niin miten ja minkä vuoksi? 4) Miten
rahastojen ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä on uudistettu? 5) Asetetaanko rahastoille tai
niitä hoitaville organisaatioille selkeät tulostavoitteet? Sisäasiainministeriö antoi
Valtiontalouden tarkastusvirastolle asiaan 14.9.2012 (SMDno2012/1527) päivätyn lausunnon
(Tarkastuskertomuksen perusteella tehdyt toimenpiteet Palosuojelurahastossa), jossa
asetettuihin kysymyksiin oli kattavasti vastattu. Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi
edelleen asiasta 23.10.2012 päivätyn jälkiseurantaraportin (21/54/09).
Jälkiseurantaraportissa selvitettiin yleisesti, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa
esitettyjen kannanottojen johdosta valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen
ohjauksen ja hallinnon osalta oli ryhdytty.  Palosuojelurahasto palaa asiaan  tarvittaessa
myöhemmin.

Palosuojelurahasto antoi 30.8.2012 tilayhteistyötä koskevan kannanoton Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitokselle. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos oli kirjeellään ilmoittanut, että
pelastuslaitos ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistelevat tilayhteistyötä, jossa
ensihoitoyksikköjen asemapaikka olisi paloasema. Palosuojelurahastolta pyydettiin
kannanottoa tilayhteistyön vaikutuksista niille kunnille, jotka ovat saaneet
Palosuojelurahaston avustusta paloasemarakennuksiin. Rahasto totesi kannanottonaan,
että tilayhteistyöllä on vaikutusta, mikäli kunta on saanut rakennushankeavustusta
(uudisrakennus, peruskorjaus, laajennus) ja avustuksen saamisesta ei ole kulunut 30
vuotta. Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa
valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Valtionavustus saadaan
valtionavustuslain 13 §:n 1-3 momentin mukaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksen
mukaiseen tarkoitukseen. Palosuojelurahaston päätöskäytännössä
rakennushankeavustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja
öljyntorjuntatiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä.
Rahastolta avustusta saaneita, tilayhteistyöhön siirtyviä kuntia pyydettiin lähettämään
avustuspäätöksen muutosanomus, jossa määritellään ensihoitoyksiköille siirtyvä osuus
paloasemakiinteistöstä sekä kyseiseen kohteeseen saadut kaikki avustukset joissa
omaisuuden käyttöaika ei ole täyttynyt. Takaisin perinnässä otetaan huomioon se osuus
avustuksesta joka vastaa ensihoitoyksiköiden käyttöön siirtyvän tilan osuutta.

Palosuojelurahasto selvitti kertomusvuonna sähköisen asiakirjahaun kehittämistä kalusto- ja
rakennushankehaun osalta ja teki asiasta 3.10.2012 viisi kohtaa sisältävän tiedustelun
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aluehallintovirastoille. Kaikki aluehallintoviranomaiset vastasivat sähköpostikyselyyn.
Vastausten mukaan aluehallintovirastot haluavat kehittää sähköistä hakua sekä asiakirjojen
jakamista ja lähettämistä sähköisesti. Myös avustusten hakijat ovat asiakaskyselyssä
ilmaisseet tyytyväisyyteensä sähköisiin avustuksen hakumahdollisuuksiin. Rahaston
hallitus päätti, että kalusto- ja rakennushankehakuun tarjotaan sähköisen haun
mahdollisuus vuoden 2014 alusta lähtien. Hakemusten lähettäminen paperisena on
edelleen mahdollista. Aihetta on käsitelty myös kohdassa 1.3 "Sähköinen asiakirjahallinta".

Palosuojelurahasto selvitti kertomusvuoden lopulla alv-veron tukikelpoisuutta pelastustoimen
kalusto- ja rakennushankkeissa. Tarkoituksena oli tarkastella sitä, jääkö alv-veron osuus
edelleen pelastustoimen kalusto- ja rakennushankkeissa laitosten ja kuntien lopulliseksi ja
todelliseksi kustannuseräksi - ja siten tukikelpoiseksi osaksi hanketta, joka otetaan
huomioon avustuksen määrää laskettaessa. Asiaan pyydettiin joulukuussa 2012
kannanottoa 2012 Verohallinnosta. Lisäksi tiedustelu asiasta lähetettiin kaikille
pelastustoimen alueille. Pelastuslaitoksista/alueen kunnista 20 vastasi loppuvuodesta 2012
rahaston kyselyyn alv-veron lopullisesta ja todellisesta luonteesta pelastustoimen kalusto-
ja rakennushankkeissa. Laitoksista 8 ilmoitti, että alv-vero jää heidän ja kunnan
lopulliseksi kustannukseksi.  Loput ilmoittivat, että alv-vero ei jää lopulliseksi
kustannukseksi, vaan se saadaan palautusmenettelyssä takaisin. Kertomusvuoden lopulla
12.12.2012 saadussa Verohallinnon vastauksessa todettiin, että kunnalla on AVL 130 §:n
1 momentin perusteella oikeus saada palautuksena kysymyksessä kuvailtua toimintaa
varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero. Verohallinnon toimivalta ei vastauksen
mukaan riittänyt kannan ottamiseen esitetyssä asiassa, koska ongelmana ei ollut pelkästään
arvonlisäverosäännösten soveltaminen. Käsittelyä jatketaan rahaston hallituksen
kokouksessa vuoden 2013 alkupuolella Kuntaliiton sekä Valtiovarainministeriön
lausuntojen pohjalta.

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.



9

* talousarvio 2013

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 10,22 miljoonaa euroa, joista kunnille
noin 4,68 miljoonaa euroa (45,8 %), sopimuspalokunnille 0,65 miljoonaa (6,3 %),
pelastusalan järjestöille yleisavustuksina 2,72 miljoonaa (26,6 %) ja erityisavustuksina 1,02
 miljoonaa (10,0 %) sekä muille saajille 1,15 miljoonaa euroa (11,3 %). Rahastolla on
merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla.

Erityisavustukset pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalusto- ja
rakennushankkeisiin

Vuonna 2012 rahastoon saapui 125 kalusto- ja rakennushankehakemusta, joista
myönteinen avustuspäätös tehtiin 62 hankkeeseen. Rakennusavustus myönnettiin 11
hankkeelle, mikä vastasi 31,4 % haetusta (vuonna 2011 avustettiin 18 rakennushanketta,
mikä oli 48,6 % haetusta). Rakennushankkeet sisälsivät harjoitusalueet. Kalustoavustus
myönnettiin 51 hankkeelle, mikä vastasi 56,6 % haetusta (vuonna 2011 avustettiin 59
kalustohanketta, mikä oli 53,6 % haetusta). Kalustohankkeet sisälsivät pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, väestöhälyttimet ja harjoitusalueen kontit.

Rakennushankeavustuksista kahdeksan myönnettiin paloaseman uudisrakennukselle, yksi
paloaseman peruskorjaukseen ja kaksi harjoitusaluehankkeeseen. Etelä-Suomeen
avustuksista kohdistui neljä, Länsi- ja Sisä-Suomeen kolme, Pohjois-Suomeen kaksi ja
Lounais-Suomeen sekä Itä-Suomeen molempiin yksi. Rakennusavustuksista yhdeksän
myönnettiin kunnalle, yksi sopimuspalokunnalle ja yksi pelastuslaitokselle.

Kunnille myönnetyn rakennusavustuksen keskimääräinen suuruus oli 332 889 euroa.
Suomussalmen kunta, Oulun kaupunki, Lapinlahden kunta, Lappajärven kunta,
Riihimäen kaupunki, Rautjärven kunta ja Helsingin kaupunki saivat rahaston
maksimiavustukset 350 000 euroa, lisäksi Sastamalan kaupungille myönnetty avustus oli
246 000 euroa ja Porin kaupungin saama avustus harjoitusalueen jatkorakentamiseen 300
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000 euroa.  Sopimuspalokunnista Asolan VPK:lle myönnettiin 60 000 euron avustus
ajoneuvohallin rakentamiseen (vuonna 2011 hankkeeseen oli myönnetty 80 000 euroa).
Keski-Suomen pelastuslaitos sai 24 600 euron avustuksen palotalon rakentamiseen.

Siikajoen kunnalle vuonna 2011 myönnetyn 324 080 euron rakennushankeavustuksen
rauettua kertomusvuonna hyväksyttiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston esityksestä
rauenneen avustuksen siirto Kuusamon kaupungille Rukan uuden paloaseman
rakentamiseen.  Hankkeelle myönnetyn 25 920 euron lisäavustuksen kanssa oli
Kuusamon kaupungin saama avustus yhteensä 350 000 euroa.

Kalustohankeavustuksista 23 myönnettiin ajoneuvohankintoihin, yhdeksän
väestöhälyttimiin, kuusi päätelaitteisiin, 12 erityiskalustoon ja yksi harjoitusalueen konttiin.
Etelä-Suomeen avustuksista kohdistui 20, Länsi- ja Sisä-Suomeen 12, Lounais-Suomeen
seitsemän, Lappiin kuusi, Itä-Suomeen viisi ja Ahvenanmaalle yksi. Pohjois-Suomeen ei
myönnetty vuonna 2012 kalustohankeavustuksia, vaan avustukset kohdistettiin
aluehallintoviraston toiveesta rakennushankkeisiin.

Pelastustoimen alueille myönnettiin avustusta 12 kevyen ajoneuvon hankintaan
(miehistöautot ja johtoyksiköt). Keskimääräinen avustus pelastustoimen
ajoneuvohankinnoille oli 19 640 euroa, suurimmat yksittäiset avustukset olivat 26 863
euroa ja ne myönnettiin johtoyksiköiden hankintaan. Kalustohankkeilla on edistetty
pelastustoimen ajoneuvokannan uusiutumista ja pelastustoimen toimintakyvyn
turvaamista. Alueen johtamisvalmiuksia parannettiin johtoyksiköiden hankinnan
tukemisella sekä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin kohdistetuilla
avustuksilla, joita myönnettiin kuudelle pelastuslaitokselle. Kuudelle pelastuslaitokselle
myönnetyt päätelaiteavustukset sisälsivät 58 yksittäisen päätelaitteen tukemisen.
Yhdeksälle pelastuslaitokselle myönnettyjen järjestelmähanke-avustusten
(väestöhälyttimet, suurtehohälyttimet) yhteissumma oli 143 374 euroa.

Sopimuspalokunnille myönnettiin avustusta 11 ajoneuvohankintaan, joista kolme oli
raskasta ajoneuvoja (sammutusautot, pumppuauto) ja kahdeksan kevyitä ajoneuvoja
(miehistöautoja). Keskimääräinen avustus sopimuspalokunnan ajoneuvohankintaan oli 14
382 euroa ja suurin yksittäinen 26 000 euron avustus kohdistui pumppuautoon.
Kalustohankeavustuksilla turvattiin vapaaehtoisten palokuntien toimintaa
sammutussopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Sopimuspalokunnille
myönnettiin lisäksi pienavustuksia 129 laite- ja varustehankintahakemukseen.
Keskimääräinen pienavustus oli suuruudeltaan 2 717 (edellisvuonna 2 687) 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 2012 oli yhteensä noin 2,715 milj. euroa.
Palokuntakoulutuksen tukemisella on ylläpidetty ja parannettu vapaaehtoisen ja
sivutoimisen henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Nuoriso- ja naiskoulutuksella
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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. Työn
seuraavan vaiheena oli valmiiden sähköisten materiaalien vieminen verkkoon. Lisäksi
suunniteltiin sähköisen päiväkirjan käyttöönottoa, jolloin kouluttajien välinen viestintä
kurssijaksojen välillä tehostuu. Lisäksi suunniteltiin käytännön harjoituksia varten erityistä
harjoitusmateriaalia ja välineistöä. 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 2012 aloitettiin nuohoojan ammattitutkintoon ja nuohoojamestarin
erikoisammattitutkintoon valmistavien teoriajaksojen toteuttaminen Kylpylähotelli
Peurungassa.  Käytännön harjoitusten toteuttamiseksi saatiin tarkoituksenmukaisia
harjoituskohteita niin perinteiseen nuohoukseen kuin ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvissä
koulutuskokonaisuuksissa. Käytännön harjoitusten tavoitteena on niveltää teoriassa opitut
asiat käytäntöön opiskeluviikon aikana ja samalla helpottaa asioiden omaksumista ja
jalkauttamista arkityöhön kurssijaksojen jälkeen.

Tiedotusta nuohoojan koulutuksesta lisättiin niin oppisopimustoimistojen kuin TE-
keskusten suuntaan. Tavoitteena oli saada lisää opiskelijoita ja tehdä nuohoustyötä
läpinäkyväksi sekä vaihtoehdoksi ammattiuraa suunnitteleville henkilöille. Liitto on tehnyt
aktiivista tiedottamista myös sosiaalisessa mediassa.

Koulutuksen laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Kouluttajille järjestettiin
koulutustilaisuuksia, joiden tarkoituksen oli parantaa kouluttajien pedagogisia valmiuksia.
Nuohousalan Keskusliitto osallistui Sisäasiainministeriön pelastusosaston,
Palosuojelurahaston, SPEkin, Finanssialan Keskusliiton, Suomen Palopäällystöliiton ja
Pelastuslaitosten kanssa Paloturvallisuusviikon toteuttamiseen. Viikon tarkoituksena oli
kiinnittää ihmisten huomio arjen sujumisen turvallisuuteen erilaisten teemojen avulla.
Kattoturvalaitteisiin liittyvällä koulutuksella tutkintoihin valmistavassa koulutuksessa ja
kuluttajille suunnatulla valitustoiminnalla, vaikutetaan suoraan nuohoojien
työturvallisuuteen. Liiton tekemän kattoturvatutkimuksen tuloksia käsiteltiin liiton
koulutuspäivien aikana ja kyseinen tutkimus on luettavissa myös liiton kotisivuilla. Liiton
neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kautta saavutettiin jäsenistön lisäksi tärkeät
sidosryhmät. Lisäksi valistustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden kautta.

Vuonna 2012 työstettiin hanketta opetusaineiston luomiseksi paloturvallisen asumisen
varmistamiseksi (Palosuojelurahaston eritysavustus), jonka tavoitteena oli luoda
koulutusaineisto ja koulutus, joka takaisi tulijojen ja savuhormien tarkastamisen
yhdenmukaisesti valtakunnallisesti. Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti ja vuonna 2012
saatiin koulutuksessa käytettävä materiaali pilottikurssia varten valmiiksi ja lisäksi
toteutettiin hankkeeseen kaavailtujen kouluttajien koulutus.



12

Suomen Palopäällystöliitto ry
Koulutus: Toimintavuoden aikana liitto ylitti suunnitelman mukaiset määrälliset
tavoitteensa koulutuksessa: tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 45 (suunnitelma 45), niissä oli
osallistujia 2.361 (2.250) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 3.989 (3.900). Em. tunnusluvut
osoittavat, että liiton järjestämälle koulutukselle on tarvetta. Keskitettyjen,
valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjestämisen lisäksi liitto vahvisti alueellisen
koulutuksen mallia, joka otettiin pelastustoimialueilla kiitettävästi vastaan. Alueellisten
koulutustilaisuuksien ajatuksena on tuoda viimeisintä pelastustoiminnan tekniikan ja
taktiikan johtamista 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. Koulutusta on liiton järjestämä
kilpailutoiminta, ja tältä osa-alueelta tärkeimpänä Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut
Jehu-malja. Kilpailujoukkueiden määrä on vakiintunut noin 35 joukkueen tasoille, mutta
kuluneena vuonna joukkueita oli 37. Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi vanhimmista
ammattitaitokilpailuista maassamme myös suurin alan vuotuinen kilpailutapahtuma.

Turvallisuusviestintä: Palopäällystöliitto toimi aktiivisesti pelastuslaitosten
turvallisuusviestintätyöryhmässä järjestäen ja koordinoiden niin työryhmän tapaamisia
kuin tilaisuuksiakin järjestäen. Turvallisuusviestinnän yksi keskeisimmistä
aikaansaannoksista oli niin liiton kuin koko pelastustoimenkin vieminen ja
valmentaminen sosiaalisen median maailmaan. Liitto ja pelastustoimi kokonaisuudessaan
ovat saavuttaneet laajan ”tykkääjäjoukon”, ja parhaimmillaan akuutin ja ajankohtaisen
turvallisuusviestisanoman ovat saaneet sadattuhannet ihmiset.

Liitto oli jälleen aloitteellinen ja toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa kesän ja joulun
ajan toiminnalliset tiedotustilaisuudet medialle. Liitto osallistui alan messutapahtumiin
sekä mm. TerveSos- ja Educa-messuille. Osana turvallisuusviestintää liitto panosti
edelleen erityisesti pelastustoimen arvojen jalkauttamiseen paitsi sisäisille myös ulkoisille
kohderyhmille. Liiton turvallisuusviestintätoimintojen ansiosta pelastustoimen
henkilöstön valmius ja kynnys osallistua laajemmin turvallisuusviestintään lisääntyi.

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta: 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 aktiivisesti eri asiantuntijatyöryhmien käytössä.

Lausuntoja annettiin edellisvuosia enemmän, joskin on todettava, että liiton
asiantuntijatoiminta kulminoituu entistä enemmän hanketyöskentelyyn ja
asiantuntijatyöryhmätyöskentelyyn sekä neuvonnan antamiseen. Liiton aloitteellisuutta ja
asiantuntijatoiminnan vaikuttavuutta osoittaa mm. valtakunnalliset ja alueelliset
vesisukellusharjoitukset, joiden avulla pelastuslaitosten vesisukellustoimintaa on voitu
merkittävästi. Liitto käynnisti uutena hankkeena valtakunnallisen pelastustoimen
psykososiaalisen tuen asiantuntijatyöryhmän perustamisen. Paloturvallisuusseurannan
kehittäminen -hanke eteni suunnitelman mukaisesti jalkauttamisvaihe pääroolissa. Tälle
hankkeelle on PSR:n erityisavustus.
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Kansainvälinen toiminta: Kansainvälistä toimintaa toteutettiin hyviksi havaituin
menetelmin. Pohjoismaisessa yhteistyössä kiinnostavin oli nyt kolmannen kerran
toteutettu pohjoismainen opintoviikko, jolle osallistui kolme päällystöviranhaltijaa
Suomesta. Tanskassa järjestetyn opintoviikon pääpaino oli onnettomuuksien ehkäisyssä.
FEU-toiminnassa jatkettiin yhteiseurooppalaisen palopäällystöstrategian valmistelua.
Palopäällystöliitto sai vetovastuulleen työturvallisuuden osa-alueen (Fire Fighters` Safety).
Tehtävä tukee liiton strategista linjausta, jonka mukaan liitto toimii ja vahvistaa rooliaan
pelastustoimen työhyvinvoinnin edistämisessä.

Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta: Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä meni jälleen
askeleen eteenpäin. Liiton tilaisuuksiin osallistui entistä enemmän osallistujia eri
palopäällystöryhmistä ja palokuntamuodoista. Erityisen ilahduttavaa oli paitsi nuoremman
päällystösukupolven myös vapaaehtoishenkilöstön osallistumisen lisääntyminen
Palopäällystöpäiville. Alan järjestöjen välinen yhteistyö lisääntyi, ja mm. SPEKin kanssa
allekirjoitettiin yhteistyötä kehittävä ja lisäävä 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 Keskusjärjestö ry on saavuttanut alustavien tietojen mukaan
toiminnalliset tavoitteensa hyvin. Suunnitelman mukaisesti vuoden 2012
keskusjärjestöpalveluiden toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä painotettiin
varautumista ja väestönsuojelua, pelastusalan vapaaehtoispalvelujen järjestö- ja
koulutustoimintaa, tutkimustoimintaa sekä kansainvälistä toimintaa. Onnettomuuksia
ehkäisevässä toiminnassa toiminnallinen painopiste oli asumisen paloturvallisuuden
edistämisessä. Tämän lisäksi järjestö näkyi kansallisena turvallisuusviestijänä
valtakunnallisissa kampanjoissa. Esimerkiksi marraskuussa SPEK oli mukana
toteuttamassa valtakunnan suurinta yleisö- ja viestintätapahtumaa, Paloturvallisuusviikkoa.
Myös Nou Hätä -turvallisuustaitokilpailu toteutettiin menestyksekkäästi ja tapahtuma
saavutti osallistujissa tavoitteensa. Pelastusalan järjestö- ja vapaaehtoispalveluissa
painopiste oli toimintavuonna keskusjärjestöpalvelujen ja alueellisten pelastusliittojen
toiminnan kehittämisessä sekä palokuntien ja alan yhdistysten toiminnan ja kehittämisen
tukemisessa. Järjestö toteutti valtakunnallisesti pelastustoimintaan osallistuvan
vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutuksen kehitystyötä, koulutti kurssinjohtajia ja
valmisteli SPEK hallitukselle esityksen järjestelmän kehittämiseksi. Tutkimustoiminnassa
saatettiin päätökseen kaksivuotinen Pelastustoimen tilinpäätös –tutkimushanke. Hanke
toteutettiin laajassa yhteistyössä pelastusalan toimijoiden kanssa. Tulokset julkaistaan
vuonna 2013 kahtena erillisenä kirjana.

Järjestö on vakiinnuttanut asemansa kansallisena turvallisuuspoliittisena asiantuntijana,
vaikuttajana ja keskustelijana muun muassa sisäisen turvallisuuden III ohjelman
valmistelussa sekä kansallisen varautumisen kehittäjänä. Vuonna 2012 palattiin alustavien
tietojen mukaan 80 palokuoleman (SPEK mediaseuranta) myötä taaksepäin vuoden 2011
historiallisen matalan 67 palokuolleen myötä, viiden vuoden seurantakeskiarvon
osoittaessa lievää laskua. Vuoden toiminnan haasteena oli voimavarojen näkökulmasta
suunnitellun toiminnan säilyttäminen valtuuston vahvistamalla tasolla ja samalla toteuttaa
kahden aikaisemman alijäämäisen vuoden jälkeen tavoitella nollatulosta yleisestä
tiukentuneesta taloudesta huolimatta.
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Onnettomuuksien ehkäisy
Paloturvallisuusviestintä: Turvallisuusviestintä sai kaikkiaan lähes 100 miljoonaa
kokonaiskontaktia. Näistä puolet tavoitettiin multimediakampanjalla. Radiokampanjoilla
tavoitetuista 49 % ilmoitti toimineensa kampanjan viestin mukaisesti. Vuonna 2012 SPEK
antoi 35 tiedotetta. Palokuolematiedotteet lähtivät kuukausittain. Vuoden 2012
palokuolemaluku on 80, kun se edellisenä vuonna oli 67. Tiedotteissa nostettiin esille
erityisesti yli 65 -vuotiaiden osuus palokuolleista, joka oli huomattavasti suurempi, kuin
heidän osuutensa väestöstä. Asiantuntijat antoivat lukuisia lausuntoja eri tiedotusvälineille
tiedotteiden myötä. Tiedotteet aihepiireineen kytkettiin myös sosiaaliseen mediaan
SPEKin Facebook-kanavissa. Osallistuttiin kolmeen eri messutapahtumaan, joilla
tavoitettiin noin 6000 henkilöä. Päämessutapahtuma oli Tampereen turvallisuusmessut
oheistapahtumineen. Paloturvallisuusviikko toteutettiin ensimmäisen kerran marras-
joulukuun vaiheessa (24.11. –1.12.2012). Viikko alkoi Päivä paloasemalla -tapahtumalla,
jatkui Joka kodin palontorjuntatalkoilla ja päättyi yhteispohjoismaiseen
Palovaroitinpäivään. Kampanjat toteutuivat suunnitellusti. Paloturvallisuusviikko eri
teemoineen oli hyvin esillä julkisuudessa ja SPEKin asiantuntijoita haastateltiin useisiin eri
tiedotusvälineisiin. Paloturvallisuusviikon kokonaisuuteen kuuluva Päivä Paloasemalla -
tapahtuma keräsi 231 paloasemalle yhteensä 64 697 ihmistä. Joka kodin
palontorjuntatalkoiden pääasialliset viestintäkanavat olivat kaupalliset radioasemat,
TVkanava SUB sekä internet. Radion ja netin kokonaiskontaktimäärä oli yli 47 miljoonaa.
Nou Hätä! -kampanjaan osallistui 407 koulua ja yli 36 000 yläkoululaista. Kilpailun voitto
meni Minna Canthin kouluun Kuopioon.

Asiantuntijapalvelut: Asumisen paloturvallisuuden parantamishankkeessa laadittuja
työkaluja jalkautettiin. Erityinen painopiste oli uuden asuntosprinkleri-oppaan esittely ja
sen liitteenä olevan sprinkleri-videon tutuksi tekeminen. Näiden avulla pyritään
vaikuttamaan ihmisten ennakkoasenteisiin sammutuslaitteistoista ja heidän
suhtautumiseensa myötämielisemmin tähän turvallisuusteknologiaan. Tampereen
asuntomessujen yhteydessä järjestettiin asumisen turvallisuusseminaari, jossa käsiteltiin
mm. muistisairaiden henkilöiden turvallisuutta. Havaittiin, että itse asiassa jokainen asunto
on potentiaalinen muistisairaan asunto. Paloturvallisuustoimikunnassa suunniteltiin
Suomen Palosuojeluyhdistyksen 90-juhlavuotisseminaaria. Seminaarista muodostui
onnistunut kokonaisuus, jossa asiantuntevien luennoitsijoiden lisäksi oli esillä
palosuojelun historiaa 90 vuoden varrelta.
Paloturvallisuustoimikunta valmisteli linjaukset SPEKin hallitukselle keskusjärjestön
kannaksi asuntojen varustamiseksi automaattisilla sammutuslaitteistoilla. Keskitettiin
Työpaikan paloturvallisuus-, Asumisen paloturvallisuus- ja Erityisryhmien
turvallisuusaineistoa paloturvallisuus.info-sivuille kaikkien käyttöön
(www.paloturvallisuus.info). Kansainvälisiä oppaita käännettiin suomeksi alan käyttöön.
Toimintavuonna osallistuttiin kansainväliseen toimintaan entistä aktiivisemmin. SPEKillä
on puheenjohtajuus CFPA-E Ohjeisto (Guideline) komissiossa ja CTIF:n Tulipalojen
ehkäisyn (Fire Prevention) komissiossa.

Turvallisuuskoulutus 2012
SPEKin tuottama turvallisuuskoulutus: Paloilmoittimen hoitajakursseilla oli paljon
osallistujia. Ilmeisesti tieto toistuvien virhehälytysten maksullisuudesta lisäsi yritysten
halukkuutta kouluttaa henkilökuntaansa. Toisaalta turvallisuusjohdon ja -henkilöstön
turvallisuuskursseista osa jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän takia
markkinointiponnisteluista huolimatta. Toimintavuonna pidettiin 49 kurssia, kolme
yhteistyöseminaaria sidosryhmien kanssa ja yksi tutkinto. Koulutustilaisuuksiin osallistui
1081 henkilöä, yhteensä 1314 koulutettavapäivää. SPEKin asiantuntijat pitivät yksitoista
(11) työpaikkakohtaista koulutusta ja kaksi (2) poistumisharjoitusta. Näihin osallistui yli



15

500 henkilöä. Paloturvallisuus.info –sivuilta voi hakea koulutusta ja koulutusmateriaalia,
syventää tietoutta tulityöstä ja ladata omaan käyttöön Työpaikan paloturvallisuus –
perehdytysaineiston ja siihen liittyvän kouluttajan oppaan. Sivustolla on toteutettu
kaksikielinen paloturvallisuuden perehdytysaineisto.

Turvallisuuskorttikoulutukset: Patentti- ja rekisterihallitus myönsi SPEKille oikeuden
Tulityökortti -tavaramerkkiin. Kesäkuussa ilmestyi SFS standardi 5991 ”Katto- ja
vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus” ja sen sisällön mukainen uudistettu
suomenkielinen oppikirja ”Ryhdyttäessä kattotulityöhön”. Myös
kattotulityökoulutusaineisto, kokeet ja koulutusohjeet päivitettiin yhteistyössä
tulityötoimikunnan kanssa. Tulityökurssien havainnointeja jatkettiin ja SPEKin auditoijat
kävivät seuraamassa yhdeksää (9) kurssia. Tulityökurssien osallistujamäärät kasvoivat
edellisvuodesta, kurssilaisina oli aikaisempaa enemmän tulityöluvan myöntäjiä. Sosiaali- ja
terveydenhuollon turvakorttia, matkailualan turvallisuuspasseja ja alkusammutuskorttia
markkinoitiin Tampereen turvallisuusmessuilla, TerveSos –messuilla ja
Kuntamarkkinoilla. Näitä turvakortteja suoritettiin toimintavuonna aikaisempaa
enemmän. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksen (EKL) palveluja jatkettiin
Trafin ja SPEKin yhteistyösopimuksella. Myös tieturvakoulutuksessa otettiin käyttöön
uusittu Tieturva 1 -oppimateriaali (oppikirja ja powerpoint-aineisto) kesäkuussa. Kurssien
laadun havainnointia jatkettiin ja viisi kurssia käytiin seuraamassa. Kurssilaisten määrä
kasvoi edelleenkin ja ylitti 27 000. Koulutusmäärän huomattava nousu johtuu siitä, että
Tieturva 1 - kurssi on hyväksytty kuorma- ja linja-autonkuljettajien
ammattipätevyyskoulutuksen vaihtoehdoksi ja tässä koulutuksessa on paljon kysyntää.
Vuoden aikana koulutettiin 125 619 turvallisuuskorttien haltijaa ja rekisteröitiin 9181
kurssin tiedot. Asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ylitettiin.

SPEK-ryhmän alueellinen toiminta: Alueellisella tasolla tapahtumat, kurssien määrät ja
muu toiminta sekä niiden osallistujamäärät moninkertaistuvat pelastusliittojen ja sen
jäsenistön kautta. SPEK-ryhmä koostu pelastusliitoista joilla on varsin erilainen
toimintaympäristö. Yhteistä kaikille oli kuitenkin se, että paloturvallisuusviestintää
toteutettiin varsin samansuuntaisin keinoin. Se missä toinen pelastusliitto järjesti
turvallisuusviestintää erilaisten suurtapahtumien ja messujen yhteydessä, keskittyi toinen
pelastusliitto tekemään sitä enemmän tiedotteiden, kirjeiden, sähköisen- ja printtimedian
kautta. Lähes kaikille oli yhteistä tiivis yhteistyö pelastuslaitosten kanssa. Hyviä tuloksia
saatiin suunnittelemalla toimintaa yhdessä myös sopimuspalokuntien kanssa.
Kampanjoiden ja markkinointiviestinnän tulisi tulevaisuudessa palvella paremmin
alueellisia erikoispiirteitä. Pelastusliitojen omien jäsenten edelleen aktivoiminen
turvallisuusviestintään vaatii jatkossa myös keskusjärjestön tukea. Nou Hätä, Päivä
paloasemalla ja 112-kampanjoita toteutettiin kaikkien pelastusliittojen alueella. Liittojen
toimiston panostus kampanjoiden onnistumisiin vaihtelivat resurssien mukaan.
Kodinturvatalkoisiin osallistuttiin kaikkien pelastusliittojen osalta lähinnä mainostamalla
niitä jäsenistöille. Osa pelastusliitoista on ottanut Facebookin yhdeksi tavaksi viestiä ja sitä
kautta kampanjoiden näkyvyyttä saatiin hyvin lisättyä. Asiantuntijapalveluissa pelastusliitot
tarjosivat asiantuntijuutta omien reservissä olevien asiantuntijoidensa avulla sekä käyttivät
hyväkseen keskusjärjestön asiantuntijapalveluita. SPEK-ryhmän turvallisuuskoulutus
Suomessa oli laaja-alaista. Yrityksille ja laitoksille tarjottiin erilaisia räätälöityjä koulutuksia.
Päänvaivaa aiheutti kuitenkin markkinointi ja riittävän laaja kouluttajaverkosto sekä
yhtenäiset koulutuspaketit. Laadukkaan, yhtenäisen ja valtakunnallisen
turvallisuuskoulutuksen takaamiseksi tarvitaan SPEK-ryhmän sisäistä koulutusjärjestelmän
kehittämistä.
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Pelastusalan järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
Koulutus: HAKA-koulutus palokuntalaisille toteutettiin Pohjois-Suomen / Oulun
alueella 21.5.2012, oppilaita 7 ja Kuopiossa Pohjois-Savossa, oppilaita 10 yhteistyössä
keskusjärjestön kanssa. Palokuntanaistyöjohtajien opintopäivät (4.-5.2.2012, osallistujia
17), Pääemäntäpäivät (14.–15.4.2012, osallistujia 20) ja palokuntanuorten
ohjaajakoulutuksen kehittämispäivät (osallistujia 28), järjestettiin Padasjoella. Saksan
palokuntanuorisotyön kanssa toteutettiin nuorisokouluttajien kouluttajavaihto Bremenissä
(osallistujia 9). Palokuntanuorten leirikierroksen aikana järjestettiin kuudella leirillä luento
palokuntanuorisotyön koulutusjärjestelmästä (osallistujia 209). Yli Hyvä Juttu -
toimintamallin juurruttaminen palokuntanuoriso-osastoihin aloitettiin Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) vetämänä koulutustilaisuutena SPEK Pohjanmaan
järjestämänä Seinäjoella VPK:laisille ja viranomaisille (osallistujia 18 + 15).
Kurssinjohtajien opintopäivät toteutuivat suunnitellusti: pintapelastuskurssin opintopäivät
(21.– 22.3.2012,osallistujia 26), vaarallisten aineiden torjuntakurssin opintopäivät (17.–
18.4.2012,osallistujia 13), vauriotuhopuiden raivauskurssin kurssinjohtajien opintopäivät
(9.-10.5.2012,osallistujia 15), EA- ja ensivastekurssien kurssinjohtajien opintopäivät (20.–
21.11.2012, osallistujia 24) ja sammutustyökurssin kurssinjohtajien opintopäivät (28.–
29.11.2012,osallistujia 40). Sammutustyökurssin opintopäiville osallistui suunniteltua
enemmän kurssinjohtajia. Puolustusvoimien kanssa järjestettiin yhteistyössä Korkealla
työskentelyn kouluttajien koulutus 21.-25.5.2012, osallistujia 12.
Turvallisuusviestintäkurssin opintopäiville haki vain 3 henkilöä, joten opintopäivät
peruttiin. HAMKin kanssa järjestettiin yhteistyössä kouluttajavalmennus (10 op), joka
päättyi 31.5.2012 (oppilaita 17) sekä eSPEK verkko-osaajan koulutus (10 op), joka alkoi
6.9.2012 (oppilaita 13). Koulutuksesta on saatu erittäin hyvää palautetta kurssilaisilta.

Materiaalituotanto: Tuotettiin uudet palokuntatoiminnasta kertovat kuvat markkinointi
ja muuhun materiaalikäyttöön. Päivitettiin palokuntanuorten koulutusjärjestelmää ja
aloitettiin kurssimateriaalin ylläpitäminen palokuntakoulutuksen mukaisesti KIPINÄ -
palokuntanuorten käsikirjan toimituskunta aloitti työnsä käsikirjan päivittämiseksi.
Leirikouluttajan opas julkaistiin.

Pintapelastuskurssin materiaali uudistettiin. Vaarallisten aineiden kurssi päivitettiin.
Sammutustyökurssia pidettiin ajan tasalla, päivittämällä sitä useampaan otteeseen vuoden
aikana. Yksikönjohtajakurssin aineisto muokattiin sähköiseen muotoon, lähes kokonaan.
Päivitetyt, uusimmat versiot on Hakassa kurssinjohtajien käytettävänä. Koulutusaineistot
Hakan käytöstä eri käyttäjätunnuksilla ja kurssihallinnoinnista valmistuivat.
Palokuntanaisten hälytysmuonituskurssin ja palokuntanaistyön peruskurssin
koulutusaineistot päivitettiin.

Sähköiset palvelut: HAKA-palokuntarekisterin ruotsinkielinen versio päivitettiin
kieliasun osalta, kurssinhallintaa kehitettiin ja muutamia ominaisuuksia lisättiin. Hakan
käyttäjätunnusten määrä ylitti jakson loppuun mennessä 5400 käyttäjän rajan. Hakan
päivittäisten käyttäjien määrä on kasvanut edelleen. Hakassa kävi keskimäärin 380
henkilöä päivässä, kun vuonna 2011 kävijöitä oli 320 ja vuonna 2010 keskimäärin 300.
Hakassa oli vuoden aikana yhteensä 110 378 käyntiä ja keskimääräinen käyttöaika oli 7
minuuttia. Tämä tarkoittaa, että Hakaa käytettiin yhteensä 8 henkilötyövuoden verran.
Hakaa esiteltiin mm. Satakunnan pelastuslaitoksen johtoryhmälle, jonka seurauksena
pelastuslaitokselle on pilottina luotu useita aluepelastuslaitoskäyttäjätunnuksia. Edu.spek.fi
–verkko-oppimisalustaa käytettiin mm. osasana eSPEK koulutusta. Palvelua käyttivät 35
oppilasta ja 15 opettajaa. Vuoden aikana on ylläpidetty seuraavia internet-sivustoja:
vuodenpalomies.fi (668 kävijää), palomuseot.fi, palokuntaan.fi (8 123 kävijää) ja 24365.fi
(685 kävijää). Tämän lisäksi on ylläpidetty sosiaalisen median palokuntaan -Facebook
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ryhmää, jonka kautta tavoitetaan tällä hetkellä yli 1700 palokuntalaista ja palokunnasta
kiinnostunutta. Sähköisiä kokousjärjestelyitä ja aineistojen jakamista on otettu käyttöön
niin työryhmien kuin järjestötoimikunnan osalta.

Tapahtumat: Palokuntanais- ja nuorisotyön 60-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin
Tampereella (307 osallistujaa). Onnistunut seminaari oli erinomainen esimerkki
yhteistyöstä SPEK-ryhmän yhdessä toteuttamana tapahtumana. Pelastusalan
vapaaehtoisjärjestöjen (SSPL, SPPL, Järjestötoimikunta) yhteisseminaarissa 5.5.2012
valmisteltiin mm. Palokunta Suomessa 175-juhlavuoden sisältöä. Pelastusliittojen kanssa
järjestettiin pelastusalan vapaaehtoistoiminnan tulosalueen yhteistyöseminaari Padasjoella
(24 osallistujaa). Niin ikään pelastusliittojen nuoiso- ja naistyön toimijoiden kanssa
järjestettiin kaksi foorumia. Palokuntakoulutusta käsitteleviä seminaareja järjestettiin koko
alan toimijoille 17.1.2012 (osallistujia 45) ja pelastusliitoille 21.-22.8.2012 (osallistujia 25).
Leiriseminaari järjestettiin 14.-15.4.2012 Padasjoella, (27 osallistujaa). Veikon Malja -
palokuntanuorten suomenmestaruuskilpailut pidettiin Sodankylässä 21.4.2012, (26
joukkuetta/156 nuorta). Palokuntanuorten tietokilpailun Suomenmestaruus järjestettiin
niin ikään Sodankylässä 21.4.2012, (12 joukkuetta/ 36 nuorta). Tulta Päin –
soittokuntatapahtuma järjestettiin Rovaniemellä, 45 soittajan voimin. Palokuntien
SMpilkki järjestettiin Naantalissa (järjestäjä Turun VPK), osallistujia 106, 18 eri VPK:sta.

Päivä Paloasemalla -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa osana valtakunnallista
Paloturvallisuusviikkoa. Tapahtuman järjesti 231 paloasemaa, joilla vieraili 64 697 henkilöä
(noin 280 per paloasema). Tapahtumaa oli järjestämässä yhteensä 3 438 henkilöä (noin 15
henkilöä per paloasema). Yhteensä tapahtuman järjestämiseen paloasemilla käytettiin
yhteensä 16 069 henkilötyötuntia (noin 70 per paloasema). Tapahtuman kävijämäärän
keskiarvo nousi edellisvuoden 214:sta 280:een (+31 %). Tosin tapahtuman järjestäneiden
paloasemien määrä laski edellisvuoden 314:stä tämän vuoden 231:een (-26,5 %), mikä
johtui todennäköisesti tapahtuman rahoituksen muutoksesta (omarahoitusosuutena
kerättiin 100 € / paloasema). Hankkeen tiimoilta toteutettiin valtakunnallinen
mediakampanja (sis. radio-, printti-, ja Facebookmainonta), tapahtumajulisteet ja
lehdistötilaisuus (Paloturvallisuusviikko). Kampanjan kotisivuilla oli tapahtumaviikolla
käyntejä 30 678, yksilöityjä kävijöitä 26 809 ja sivujen katseluita 79 737. Tapahtuman
Facebook -sivuilla oli yhteensä 10 453 fania (tilanne 14.12. klo 13.30).

Sisäasiainministeri Räsänen julkista Vuoden Palomiehen 2012 pelastuspäällikkö Tuomo
Halmeslahden Turvallisuusmessujen avajaisten yhteydessä. Vuoden
palokuntanuorisotyöntekijäksi valittu Jaana Rantanen julkistettiin palokuntanuoriso- ja
naistyön valtakunnallisen toiminnan 60 –vuotisjuhlaseminaarin
yhteydessä.Järjestötoimikunnan perustamat työryhmät: pelastusalan vapaaehtoistoiminnan
turvaaminen ja pelastusalan vapaaehtoistoiminnan johtosääntöjen ja sääntöjen
päivittäminen aloittivat työnsä. Työskentely tapahtui etäyhteyksin verkossa. Ilmatäytteiset
toimintaradat olivat ahkerassa käytössä. Vuoden aikana varauksia kertyi yhteensä 69.
Pelastusalan ajokoulutusta kehitettiin Tapaturva Oy:n koordinoivan hankkeen avulla. Niin
ikään palokuntakoulutusuudistusta kehitettiin sitä valmistelevan työryhmän kanssa.
Alueellisen toiminnan vahvistamista tuettiin mm. pelastusliittokierroksen avulla,
seuraavien pelastusliittojen alueilla: Itä-Suomi - Kuopio 25.1. (7 osallistujaa), Etelä-Suomi
- Vantaa 18.4. (8 osallistujaa), Länsi-Suomi - Raisio 18.4. (9 osallistujaa), Keski-Suomi -
Tampere 11.6.2012 (8 osallistujaa) ja Pohjois-Suomi - Oulu 21.5.2012 (4 osallistujaa).

SPEK-ryhmän alueellinen toiminta: Pelastusliitot järjestivät tasaisesti
toimintasuunnitelmiensa mukaan järjestötyön tapahtumia ja koulutuksia
palokuntanuorille, palokuntanaisille, palokuntaveteraaneille, palokuntakouluttajille ja
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kurssinjohtajille. Palokuntakoulutuksien osallistujamäärät laskivat osassa pelastusliittoja,
mutta järjestötoiminnan puolella tavoitteisiin päästiin lähes kaikissa pelastusliitoissa.
Perinteensä mukaan kaikki liitot järjestivät kesällä palokuntanuorisoleirit. Yhteensä leirejä
järjestettiin yhdeksän. Paikkakunnat olivat Vahto, Kouvola, Syndalen, Mikkeli, Haapajärvi,
Pylkönmäki ja Vähäkyrö. Padasjoella pidettiin kesän leireistä kaksi. Osa liitoista järjesti
leirit yhdessä. Pelastuslaitosten tuki järjestötoiminnalle ja kesän leireihin vaihtelivat.
Pelastuslaitosten suhtautuminen järjestötoimintaan vaihtelee Suomessa paljon. Jotkut
näkevät järjestötoiminnan kuuluvan yksin järjestöille. Toiset pelastuslaitokset haluavat
panostaa myös osaltaan järjestötyöhön ja näkevät sen pelastustoimen jatkuvuuden
kannalta tärkeäksi. SPEK-ryhmän meneillään oleva pelastustoimintaan osallistuvan
vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusuudistus on tarpeen. Kuluneena vuonna
pelastusliitot osallistuivat koulutusjärjestelmän kehittämistyöhön varsin kiitettävästi.
Viikkoharjoitusten kehittäminen ja koulutusmateriaalin tuottaminen koettiin
keskusjärjestön tehtävälistalla myös yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä. Järjestökoulutuksissa
toteutettiin perinteisiä koulutuksia mutta lähes kaikissa pelastusliitoissa oli myös omaa
koulutustarjontaa. Palokuntayhdistyksille suunnattua koulutusta oli kuitenkin suhteellisen
vähän. Kehittämistä on siinä miten keskusjärjestö voisi paremmin tukea pelastusliittoja
kun ne palvelevat jäsenyhdistyksiään.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto sai vuodelle 2012 Palosuojelurahastolta yleisavustusta
40 000 euroa. Toimintaamme on vuoden aikana haitannut merkittävästi resurssien puute.
Palosuojelurahaston päätöksen 24.11.2011 jälkeen piti liiton toiminta suunnitella
uudelleen. Vuoden 2012 toiminta on toteutettu tämän suunnitelman mukaisesti.
Toiminnassa on vuoden 2012 aikana korostunut

Toiminnassa on vuoden aikana korostunut liiton asiantuntijatoiminta sopimuspalokunta-
ja vapaaehtoisessa palokuntatoiminnassa. Olemme olleet vuoden aikana mukana
kolmessatoista eri työ-, ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, neuvottelukunnassa tai
valintaraadissa.

Keskeiset tulokset ovat sopimuspalokunta- ja vapaaehtoispalokuntatoiminnan
asiantuntijatyö, jolla on autettu viranomaisia, sekä palokuntia toiminnan edistämiseksi;
erilaisissa työryhmissä on tuotu esiin sopimuspalokuntatoiminnan merkitys ja vaikutus
erilaisia asioita kehitettäessä; kehittämishankkeiden yhteydessä olemme työtä edistäneet
liiton asiantuntijalausunnoin; vapaaehtoista palokuntatoimintaa on edistetty liiton
alueellisella koulutuksella – koulutuksen perustana on ollut sopimuspalokunta 2020
strategian määrittämät perusteet, samassa yhteydessä on koulutettu myös liiton tekemän
tiedotusmateriaalin käyttöä; Työterveyslaitoksen asiantuntijan avustaminen
sopimuspalokuntien työterveyshuolto-ohjeen laadinnassa; liitto on osallistunut
pelastusalan erilaisiin seminaareihin pyydetyin asiantuntijaesityksin; yhdessä SPPL:n ja
SPEK:in kanssa valmistellut pelastusalan päällystön ajankohtaispäivät

Palotutkimusraati ry
Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n 21. toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.
Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen kehittämisorganisaation
toimintaa. Raadin asiamiestehtävistä on huolehtinut sopimuksen perusteella
Pelastusopisto. Jäsenyhteisöjä Palotutkimusraadilla oli vuoden 2012 lopussa yhdeksän.
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Palotutkimusraati osallistui Aalto-yliopiston paloturvallisuustekniikan professuurin
toteutumisen seuraamiseen ja ohjaamiseen. Professuurin perustaminen Aalto yliopistolle
käynnistettiin kevään 2012 aikana. Hakuaika professorin virkaan päättyi 16. lokakuuta
2012. Hakemuksia professuuriin tuli ilmoitettuun määräaikaan mennessä kymmenen.
Hakua on kuitenkin jatkettu 17. helmikuuta 2013 saakka, koska yliopisto oli todennut, että
edellisessä haussa ei ollut ollut riittävästi hyviä hakijoita

Asuntosprinklausdemonstraatiohanke päättyi alkuvuodesta 2012 ja hankkeen videotuotos
on ladattavissa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n ja pelastuslaitosten verkkosivuilla.
Yleisestä julkistamisesta huolehtii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, mutta raadin
jäsenorganisaatiot vievät myös omilla tahoillaan tuloksia tiedoksi.

Palotutkimusraati tiedotti toiminnastaan jäsenistölleen johtokunnan välityksellä. Lisäksi
raati tiedotti toiminnastaan www-sivujen kautta. Raadin verkkosivujen kehittäminen on
ollut myöhässä, koska sen aloittaminen on jouduttu mukauttamaan Pelastusopiston
verkkosivujen uudistamisen aikatauluun.

Palotutkimusraati piti vuoden 2012 aikana kaksi sääntömääräistä kokousta. Raadin
johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi tutkimus- ja
kehittämispäällikkö Teija Mankkinen. Raadin toiminnassa korostui Paloturvallisuuden
kehitysohjelman painotusalueille kuuluvan tutkimustoiminnan ja palotutkimuksen tulosten
hyödyntämisen edistäminen. Raati tiedotti kehitysohjelmastaan ja teki esityksiä sen
mukaisten hankkeiden toteuttamisesta.

Palotutkimusraati järjesti 3.–4. huhtikuuta 2012 Padasjoella Ideointiseminaarin, jonka
ohjelmaan liittyen arvioitiin Raadin historiaa, nykytilaa ja kehittämistarpeita. Seminaarin
yhteydessä päätettiin johtokunnan kokousten yhteydessä pidettävistä asiantuntija-
alustuksista, joilla haluttiin tehostaa jäsenistölle suunnattua tiedonvälistystä. Seminaarin
yhteydessä päivitettiin myös raadin ylläpitämä Paloturvallisuuden kehitysohjelma 2013–
2016.

Palotutkimusraati toteutti yhdessä Pelastustoimen tulevaisuusluotausraadin kanssa
tulevaisuusseminaarin 17. huhtikuuta 2012 Helsingissä. Seminaarin teema oli
tulevaisuuden teknologiat ja turvallisuus.

Palotutkimusraati järjesti toiminnastaan tiedottamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi
Ideointi-iltapäivän Espoossa 19. marraskuuta 2011. Ideointi-iltapäivän aiheet olivat:
paloturvallisuustekniikan professuuri ja palotutkimuksen tulevaisuus,
yhdyskuntasuunnittelu ja riskienhallinta, asumisen paloturvallisuus, omatoiminen
varautuminen sekä uudet tuotteet, materiaalit, menetelmät ja palvelut – tärkeimpien
kehittämiskohteiden valinta.

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
32 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään tutkimus- ja
kehittämishankkeeseen yhteensä n. 2,57 miljoonaa euroa. Myönnetyissä
erityisavustuksissa painottuivat mm. pelastuslaitosten yhteiset kehittämishankkeet,
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sosiaali- ja terveyspuolen kanssa toteutettavat alaa koskevat hankkeet, pelastusalaan
liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen, yliopistojen pelastusalaan liittyvät
tutkimushankkeet, suurelle yleisölle suunnatut palovalistukseen liittyvät mediakampanjat
sekä erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut osallistavat valistushankkeet ja kampanjat.

Rahaston hallituksen vuonna 2012 aikana tekemät avustuspäätökset on esitetty
toimintakertomuksen liitteessä 1.

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta

Vuoden 2012 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 360 päätöstä. Näistä päätöksistä
avustuspäätöksistä oli 313, muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 27, hallinnollisia päätöksiä 9 ja
muita päätöksiä 11.

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 3,46 henkilötyövuoden työpanos. Tämä
on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (2,82). Rahastossa toimi kesällä kolme
kuukautta viestinnän korkeakouluharjoittelija ja 1.9.2012 alkaen rahaston sihteeristö
täydentyi määräaikaisella osastosihteerillä. Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien
henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma henkilöstö.

Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden määrä on hieman laskenut
edellisvuodesta, mutta sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä on hieman noussut
edellisvuoteen verrattuna.  Vuonna 2012 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 2012 2011 2010
Hallituksen kokoukset, kpl 7 6 6
Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 3
Teetetyt ulkopuoliset selvitykset 1 0 0
Julkaisut 2 0 0
Uutiskirjeet 4 6 4
Sihteeristön henkilötyövuodet 3,46 2,82 2,92

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 360 402 372
avustuspäätökset, kpl 313 321 328

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 27 36 12
takaisinperintäpäätökset, kpl 0 0 2

hallinnolliset päätökset, kpl 9 23 11
oikaisupäätökset, kpl 0 2 1
muut päätökset, kpl 11 20 18

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 306 289 227
Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 666 691 599
Myönteiset avustuspäätökset, kpl 229 229 215

Rahaston talous 2012* 2011 2010
Toiminnan kulut, euroa* 351 255 250 954 254 514
Siirtotalouden menot, euroa 9 266 800 9 801 049 9 156 350
Palosuojelumaksukertymä, euroa 9 565 934 9 199 371 8 975 362
Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 10 219 790 10 560 306 9 855 213
Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa 9 815 000 9 768 000 9 876 000
Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 10 566 045 10 703 866 10 114 512

Tunnusluvut 2012 2011 2010
Hyväksyttyjen hakemusten osuus saapuneista hakemuksista, % 73,2 % 71,3 % 65,5 %
Myönteisen avustuspäätösten keskiarvo, euroa 44 627,90 46 114,87 45 838,20
Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 51 67 62
Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/päätökset, euroa 976 624 684
Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/käsiteltävät asiat, euroa 527 363 425
Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 104,0 142,6 127,4
Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 192,5 245,0 205,1
Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 55,5 57,6 49,9
Tehokkuus 1: Avustushakemuksista käsitelty 3 kk:n sisällä saapumisesta, % 95,2 % 92,1 % 93,9 %
Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 93,8 % 97,6 % 94,3 %
Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää n. 130 90 96
Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,79 % 2,56 % 2,78 %
Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 3,67 % 2,73 % 2,84 %
Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 107,7 % 109,6 % 102,4 %
* Vuoden 2012 toiminnan kulut sisältävät yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin kustannukset 50 100 €.
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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, 95,2 prosenttiin hakemuksista tehtiin
päätös kolmen kuukauden tavoiteajan sisällä. Tavoiteajan ylittäneistä 15 hakemuksesta 13
oli sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia, joiden käsittelyaika on ollut
pääsääntöisesti 3,5 kuukautta johtuen hallituksen kokousrytmistä (kesäajan ja
vuodenvaihteen pitkät kokousvälit). Yhden hakemuksen käsittelyaika oli yli 6 kuukautta
johtuen lisäselvitystarpeista. Pienavustushakemusten laatu on tiedottamisen ja
systemaattisemman ohjeistuksen seurauksena parantunut ja lisäselvityksistä johtuvat
viivytykset hakemusten käsittelyssä ovat edelleen vähentyneet. Näiden lisäksi yksi
erityisavustushakemus ja yksi rakennushanke jätettiin hallituksen kokouksessa pöydälle
lisäselvityksiä varten ja päätettäväksi seuraavassa kokouksessa. Näiden osalta käsittelyaika
oli 3,5-5 kuukautta.

Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan. Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat
tilityshakemukset kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksista 93,8 %
(287 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa.

Hallituksen tekemät avustuspäätökset vuonna 2012

Rahaston hallituksessa vuonna 2012 tehtyjen avustuspäätösten määrä (313 kpl) oli hieman
vähemmän kuin edellisvuonna (321 kpl), mutta myönteisten päätösten määrä (229 kpl)
pysyi samana kuin edellisvuonna. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 30,74 miljoonaa
euroa (vuonna 2011: 30,0 milj. euroa) ja myönnettiin 10,22 miljoonaa euroa (vuonna
2011: 10,56 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli 33,2 % suhteessa haettuun
avustukseen (vuonna 2011: 35,2 %).

Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa, joita oli seitsemän
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 2012 2011 2010

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %
0-3kk 298 95,2 % 302 94,1 % 308 93,9 %

3-6 kk 14 4,5 % 19 5,9 % 20 6,1 %
yli 6 kk 1 0 % 0 0 % 0 0 %

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl %
0-2 kk 287 93,8 % 282 97,6 % 214 94,3 %
2-6 kk 19 6,2 % 7 2,4 % 13 5,7 %

yli 6 kk 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
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Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2012 2011 2010

Kpl
Avustus-
määrä

Kpl Avustus-
määrä

Kpl Avustus-
määrä

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu
avustus 313 30 737 638 321 30 013 307 328 23 231 153
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 229 10 219 790 229 10 560 306 215 9 855 213
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty
avustus suhteessa haettuun (%) 73,2 % 33,2 % 71,3 % 35,2 % 65,5 % 42,4 %
Yleisavustushakemukset (22.11.2012)
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 3 173 128 5 3 213 888 4 3 206 200
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 5 2 720 000 5 2 715 000 4 2 607 600
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty
avustus suhteessa haettuun (%) 100 % 85,7 % 100 % 84,5 % 100 % 81,3 %

Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, oppimateriaali, apurahat (14.3.2011 ja 31.8.2012)
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 54 4 703 317 61 5 487 733 81 5 293 721
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 32 2 574 897 38 2 922 390 45 2 781 856
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty
avustus suhteessa haettuun (%) 59,3 % 54,7 % 62,3 % 53,3 % 55,6 % 52,6 %

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (3.5.2012)
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 90 2 195 762 110 2 685 052 112 2 418 704
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 51 1 063 776 59 1 436 310 46 993 812
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty
avustus suhteessa haettuun (%) 56,7 % 48,4 % 53,6 % 53,5 % 41,1 % 41,1 %
Rakennushankkeet (3.5.2012)
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä

35 20 291 145 35 18 305 957 32
12 033

520
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 12 3 510 600 18 3 193 700 21 3 220 626
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty
avustus suhteessa haettuun (%) 34,3 % 17,3 % 51,4 % 17,4 % 65,6 % 26,8 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki kokoukset)
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 129 374 286 110 320 677 99 279 008
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 129 350 517 109 292 906 99 251 319
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty
avustus suhteessa haettuun (%) 100 % 93,6 % 99 % 91,3 % 100 % 90,1 %

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
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rakennushankehakemukset toimitetaan rahastoon päätöksenteon valmistelua varten.
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 seitsemän
kertaa vuoden 2012 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 31.8.2012 hallituksen päätöskokouksen
jälkeen Suomen pelastusalan Keskusjärjestön tiloissa Helsingin Pasilassa. Seminaarin
aiheina olivat rahaston strategia, yleisavustusten vaikuttavuusarviointi ja Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestön toimintaan tutustuminen.

Viestinnän tehokkuus

Palosuojelurahasto jatkoi kertomusvuonna viestinnän kehittämistä täydentämällä
verkkosivujaan sekä kehittämällä hakulomakkeita sekä avustuspäätöksiä
asiakastyytyväisyyskyselystä saatujen kehitysehdotusten pohjalta. Rahaston uutiskirjeitä
julkaistiin neljä kappaletta, näistä kaksi nelisivuisena. Uutiskirjeen postituslistaa
laajennettiin. Uutiskirje valmistetaan paperiversiona ja se on luettavissa myös rahaston
www-sivuilla. Yksi uutiskirjeistä julkaistiin sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Rahastossa
työskenteli kesällä 2012 kolmen kuukauden ajan korkeakouluharjoittelija, joka päivitti
ruotsinkielistä rahaston viestintämateriaalia. Palosuojelurahaston verkkosivuilta
(www.psr.fi) löytyvät kaikki keskeiset rahastoa koskevat materiaalit kuten hakemukset,
lomakkeet, haku- ja tilitysohjeet, lainsäädäntö, päätöstiedotteet, pöytäkirjat, tilinpäätös- ja
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suunnitteluasiakirjat, yhteystiedot sekä viestintätuotteet kuten uutiskirjeet ja
yleisesittelykalvot.

Palosuojelurahasto juhli kertomusvuonna 70-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi
järjestettiin juhlaseminaari 10.4.2012 Säätytalolla. Juhlaseminaariin osallistui noin 200
henkilöä. Juhlatilaisuuden avasi ja päätti rahaston puheenjohtaja Kari Hannus ja
tilaisuudessa puhuivat pelastusylijohtaja Pentti Partanen, pelastusjohtaja Simo Tarvainen,
toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, rehtori Mervi Parviainen ja toimitusjohtaja Pauli
Aalto-Setälä. Juhlassa julkistettiin rahaston Innovaatiopalkinto, joka juhlavuoden
kunniaksi oli 30 000 euroa. Vieraita Säätytalolla oli viihdyttämässä Retuperän WPK:n
soittokunta. Lisäksi juhlaseminaarissa oli esillä valokuvista, videoista sekä julkaisuista
koostunut Palosuojelurahasto ennen ja nyt -näyttely, joka myöhemmin oli esillä myös
sisäasiainministeriön tiloissa.

Juhlavuoden kunniaksi Palosuojelurahasto julkaisi 10.10.2012 päivätyn 75-sivuisen
juhlajulkaisun Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi.
Palosuojelurahaston 70-vuotinen taival. Julkaisu ilmestyi sekä kirjana että e-julkaisuna rahaston
verkkosivuilla. Juhlajulkaisuun pyydettiin asiantuntija-artikkeleita sekä kommenttipuheen-
vuoroja pelastusalan vaikuttajilta. Mukana on myös kaksi rakennusavustuksen saaneen
tahon tapauskertomusta.

Rahasto julkaisi kertomusvuonna sopimuspalokuntien pienavustusilmoituksen sekä
Innovaatiopalkintoilmoituksen pelastusalan lehdissä, Innovaatiopalkinnosta tiedotettiin
myös Turvallisuus ja Riskienhallinta -lehdessä. Tavoitteena on ollut hakumahdollisuuksien
laaja-alainen tiedottaminen ja rahaston tunnettuuden lisääminen ja sitä kautta uusien sekä
entistä laadukkaampien hakemusten saaminen rahastoon. Rahasto oli kertomusvuoden
aikana yhteydessä avustuksenhakijatahoihin myös kirjeitse. Esimerkiksi kaikkiin
sopimuspalokuntiin lähetettiin pienavustuksista kertova hakukirje, jossa selvitettiin
hakemisen periaatteita ja käytäntöjä.

Sähköiseen asiakirjahallinta ja asiointi

Sähköinen ASDO-asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmällä 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.

Asdon jatkokehitys aloitettiin vuonna 2012. Vaiheet 1 – 2 toteutetaan vuonna 2013, esim.
Asdon käyttöliittymä tulee muuttumaan kokonaan. Vuonna 2012 aloitettiin hallinnon alan
yhteisten prosessien kartoitus ja ensimmäisenä on aloitettu lausuntoprosessin
yhtenäistäminen.
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Palosuojelurahasto selvitti loppuvuodesta 2012 sähköisen asioinnin kehittämistä kalusto-
ja rakennushankehaun osalta. Asiasta lähetettiin kysely kaikkiin aluehallintovirastoihin.
Tällä hetkellä hakuasiakirjat lähetetään postitse aluehallintovirastoon, josta ne edelleen
lähetetään postitse Palosuojelurahastoon.  Vastausten mukaan kaikki AVIt haluavat
kehittää sähköisiä hakumahdollisuuksia. Kyselyn mukaan pelastuslaitoksilla ja kunnilla on
pääosin hyvät edellytykset sähköiseen hakuun. Osalla sopimuspalokunnista ei sen sijaan
ole sähköiseen hakuun tarvittavia valmiuksia. Puutteita ilmeni myös aluehallintoviraston ja
rahaston välisessä sähköisessä asiakirjalähetyksessä. Rahastolla ja aluehallintovirastoilla on
erilaiset asianhallintajärjestelmät, joiden välillä asiakirjojen jakaminen ei tällä hetkellä ole
mahdollista. Kalusto- ja rakennushankehakuun päätettiin 22.11.2012 kokouksessa tarjota
sähköisen haun mahdollisuus vuodesta 2014 lähtien. Hakuasiakirjojen vastaanottaminen
ja lähettäminen tapahtuu virallisesta sähköpostista siihen saakka, kunnes asiakirjojen jako
muulla tavoin on mahdollista.

Rahaston näkökulmasta sähköiseen asiointiin siirtymisessä ei ole ongelmia. Rahastossa on
turvattu asianmukaisin menettelytavoin asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin
sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu. Sähköinen haku helpottaa ja nopeuttaa rahaston
asiakirjojen vastaanottoa sekä tallentamista asianhallintajärjestelmään sekä lisää usein
myös asioinnin sujuvuutta ja nopeutta hakijoiden kannalta. Tällä hetkellä yleisavustukset
sekä erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haetaan sähköisesti.
Sopimuspalokuntien pienavustukset on ollut mahdollista lähettää sähköisesti vuodesta
2012. Sähköisinä sopimuspalokuntien pienavustuksista on vuoden kokemuksen
perusteella tullut 10 - 15 %. Innovaatiopalkintoehdotukset voi lähettää rahastoon
vuodesta 2013 lähtien sekä kirjallisesti että sähköisesti.

Yleisavustusten vaikuttavuusarviointi

Palosuojelurahasto on yhdessä sisäasiainministeriön hankinta-asiain ryhmän kanssa ja
Hanselin puitejärjestelyn kevennetyn kilpailutuksen perusteella valinnut Ramboll
Managment Consulting Oy:n toteuttamaan Pelastusalan järjestöjen yleisavustusten
vaikuttavuusarvioinnin. Hankinnan tavoitteena oli Palosuojelurahaston yleisavustusta
saavien pelastusalan järjestöjen ja alueliittojen vaikuttavuuden arviointi ja yleisavustuksella
aikaansaadun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi. Palosuojelurahastoon saapui
kolme tarjousta, joista Rambollin tarjous oli tarjouspyynnössä määriteltyjen
vertailuperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin.

Arviointi toteutettiin neljän yleisavustuksella tuettavan toimintojaon mukaisesti
(koulutustoiminta, valistus- ja neuvonta, järjestötoiminnan kehittäminen ja muu avustusta
saava toiminta). Arvioinnissa tarkasteltiin järjestöjen toimintatavan tehokkuutta,
taloudellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta, työnjaon toimivuutta sekä toiminnan
päällekkäisyyksiä, toiminnan toteutumista sekä alueellista ja valtakunnallista
vaikuttavuutta.

Arvioinnissa tutustuttiin kattavasti keskusjärjestöjen ja alueliittojen/ yksiköiden
toimintaan. Arviointi toteutettiin toukokuun – marraskuun 2012 välisenä aikana ja
arvioitsijat vierailivat myös kaikissa alueliitoissa/-yksiköissä sekä haastattelivat kaikki
pelastusjohtajat. Arvioitsijat esittelivät arvioinnin tuloksia väliraportin osalta 31.8.2012
hallituksen kehittämispäivän yhteydessä ja loppuraportin osalta 22.11.2012 kokouksessa.
Vaikuttavuusarvioinnin purkutilaisuus yleisavustusta saavien järjestöille ja heidän
alueliitoilleen ja yksiköilleen järjestettiin 29.1.2013 sisäasiainministeriössä.
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1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–31.12.2012 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 1.1.2012–30.6.2012
Kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen, Suomen Kuntaliitto 1.7.2012-
Varajäsen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt
Varajäsen Erikoistutkija Brita Somerkoski

Kansanedustaja Elsi Katainen 1.1.–30.4.2012
Kansanedustaja Ari Torniainen 1.5.2012–
Varajäsen Rikoskomisario Oiva Kaltiokumpu

Kansanedustaja Leena Harkimo
Varajäsen Paloesimies Jari Larikka

Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo
Varajäsen Pelastusjohtaja Simo Tarvainen
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Ministeriö on nimennyt Palosuojelurahaston hallituksen toimikaudelle 1.3.2011–
28.2.2014. Ministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet
kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi
hallitusneuvos Mika Kättö. Hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa.
Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat tehtävissään sivutoimisia,
oman työnantajansa tehtävään esittämiä.

Rahaston sihteeristö on sisäasiainministeriön palveluksessa. Rahaston sihteeristössä on
kolme vakituista virkaa ja yksi määräaikainen virka. Rahaston viroista pääsihteerin ja
ylitarkastajan virkoihin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto,
tarkastajan virkaan ja osastosihteerin virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Rahaston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään vuosittain toimenkuvissa sekä
seuraavan vuoden työsuunnitelmassa, joka käsitellään vuosittain hallituksen kokouksessa.
Pääsihteeri toimii rahaston esimiehenä ja käy tulos- ja kehityskeskustelut rahaston
sihteeristön muiden virkamiesten kanssa. Rahasto kuuluu henkilöhallinnollisesti
sisäasiainministeriön pelastusosastolle ja pääsihteeri käy oman tulos- ja
kehityskeskustelunsa pelastusylijohtajan 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.
Pääsihteerin koulutusmenot hyväksyy pelastusylijohtaja ja muun sihteeristön
koulutusmenot pääsihteeri tai rahaston varapuheenjohtaja.
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1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahaston
tulot vuonna 2012 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä
palosuojelumaksuista vuodelta 2011 (9 565 934,57 €). 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 2012 tilinpäätöksessä (9 565 934,57 euroa) on noin
3,98 % suurempi kuin vuonna 2011 (9 199 371,22 euroa). Palosuojelumaksukertymän
muutokset johtuvat palovakuutusten maksutulokertymän suuruudesta, mihin vaikuttaa
osaltaan yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys. Talouden
toimeliaisuuden muutosten ei arvioida toistaiseksi vaikuttavan vakuutusmaksukertymään
alentavasti. Vuoden 2013 kertymän arvioidaan olevan 9,74 miljoonan euron tasolla.

* Taloussuunnitelma 2013–2015
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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 24.11.2011 talousarvion ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2012.
Vuonna 2012 tilitettävien tulojen arvioitiin tuolloin olevan noin 9,3 miljoonaa euroa,
tuloarviota kuitenkin korotettiin hallituksen kokouksessa 3.5.2012 9,5 miljoonaan euroon,
toteuma 9,57 miljoonaa euroa ylitti hieman tarkennetunkin talousarvion. 24.11.2012
hyväksytyssä talousarviossa arvioitiin aiemmin annettuja päätöksiä maksettavan vuoden
2012 aikana n. 5,24 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 9,815 miljoonalla
eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä kalustohankkeisiin ja
pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitehankintoihin kohdistettaisiin 1,15
miljoonaa euroa, rakennushankkeisiin 3,0 miljoonaa euroa, järjestöjen yleisavustuksiin
2,715 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehityshankkeisiin 2,65 miljoonaa euroa ja
sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,3 miljoonaa euroa.

Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2012
yhteensä 300 000 euroa, taloussuunnitelmaa tarkastettiin kuitenkin ylöspäin 340 000
euroon hallituksen kokouksessa 3.5.2012. Hallintomenojen kasvuun vaikuttivat
yleisavustusten vaikuttavuusarvion kustannukset, jotka ovat 20 000 euroa odotettua
korkeammat, lisäksi osastosihteerin palkkakulut neljän kuukauden osalta eivät olleet
mukana alkuperäisessä budjetissa. Rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarin kulut olivat hieman
budjetoitua korkeammat. Vaikuttavuusarvioinnin kustannusten (50 100 euroa)
sisältyminen hallintokuluihin antaa virheellisen vaikutelman hallintokulujen kovasta
noususta. Kyseessä on kuitenkin ensimmäistä kertaa toteutettu ja ulkopuoliselta tilattu
vaikuttavuusarviointi. Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 351 255 euroa eli
tarkistettu suunnitelma toteutui 103,3 prosenttisesti.

Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2012
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Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja oheisen kaaviokuvan (Talousarvion toteutumisvertailu
vuonna 2012) 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.

Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina päätetyistä alitoteutuneista
hankkeista sekä toteutumatta jääneistä hankkeista oli yhteensä 897 990 euroa (vuonna
2011: 644 171 euroa ja vuonna 2010: 581 312 euroa). Alitoteuman suuruuteen vaikutti
viiden kalusto- tai rakennushankkeen toteutumatta jääminen. Lisäksi 38 hanketta
toteutettiin alle päätöksen mukaisen budjetin. Tämä alitoteuma otettiin osaltaan
huomioon uusia avustuspäätöksiä tehtäessä ja vuoden 2013 talousarviota laadittaessa.
Sopimuspalokuntien pienavustuksia haettiin rahastosta jälleen aiempia vuosia enemmän ja
niiden osalta käyttösuunnitelma (300 000 €) ylittyi 16,8 prosentilla. Pienavustuksia
myönnettiin yhteensä 350 517 euron edestä. Vuoden 2013 varojen käyttösuunnitelmassa
pienavustushakemusten lisääntynyt määrä on huomioitu ja pienavustuksiin on varattu
yhteensä 330 000 euroa.

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2012 luvut ja vuoden 2011
vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2012 koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiöiden
tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2011 (9 565 934,57 euroa). Mahdollisesti
tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %).

Toiminnan kulut nousivat edellisvuodesta 100 300 euroa, mikä johtuu yleisavustusten
ulkopuolisesta vaikuttavuusarvioinnista (50 100 €), rahaston 70-vuotisjuhlavuoden
kustannuksista sekä osastosihteerin neljän kuukauden palkkakustannuksista. Tuotto- ja
kululaskelman henkilöstökulut sisältävät ainoastaan hallituksen palkkiot. Sihteeristön
palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin.

Palveluiden ostot olivat vuonna 2012 yhteensä 319 635,40 euroa ja vuonna 2011 yhteensä
217 289,36 euroa.  Palveluiden ostojen osalta muut asiantuntijapalvelut (tili 43929) sisältää
yleisavustuksen vaikuttavuusarvioinnin oston kustannukset.  Palveluiden ostot valtion
virastoilta ja laitoksilta -tili (43950) sisältää nelihenkisen sihteeristön palkkakustannukset
sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sopimuslaskutukset. Tilin
kustannukset olivat kertomusvuonna 226 194,81 euroa ja vuonna 2011 kustannukset
olivat 193 495,97 euroa. Tilin kustannusten nousu johtuu lähinnä henkilömäärän
kasvusta. Tilillä 43950 olevat palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon
sopimuslaskutukset (yhteensä 20 943,50 euroa) olivat vuonna 2012 noin 0,5 prosenttia
suuremmat kuin vuonna 2011 (20 840 euroa).

Kertomusvuonna sihteeristön palkkakustannukset olivat yhteensä 205 251,31 euroa ja
vuonna 2011 sihteeristön palkkakulut olivat yhteensä 172 655,97 euroa; palkkakulut olivat
huomattavasti edellisvuotta suuremmat, koska sihteeristön toteutuneet henkilötyövuodet
nousivat edellisvuoden 2,82 henkilötyövuodesta kertomusvuoden 3,46
henkilötyövuoteen. Myös yleiskorotus nosti hieman palkkakustannuksia. Vastaavasti
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myös palkan sivukulut kasvoivat samassa suhteessa. Tavaroiden ostot, henkilöstökulut
eivätkä muut kulut ole muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta.

Palosuojelumaksukertymään ja siirtotalouden menojen tasoon verrattuna hallintomenojen
osuus on edelleen hyvin alhainen, noin 3,67 % palosuojelumaksukertymästä (vuonna
2011: 2,73 %) ja 3,79 % siirtotalouden menoista (vuonna 2011: 2,56 %).

1.5.4 Tase

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden alussa
15 097 532,64 euroa ja lopussa 15 669 217,28 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 2012 sopimuslaskutuksiin liittyvä
hyvityslasku (4 229 euroa).

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 10 450 867,17 euroa, joista
lyhytaikaisia ostovelkoja oli 634 554, 19 euroa (edellisen vuoden lopussa 346 439,99 €) ja
Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia sitoumuksia
9 814 530 euroa (edellisen vuoden lopussa 9 454 190 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät
rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. Palosuojelurahaston avoimet sitoumukset
31.12.2012 tilanteessa on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 16.

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta maksuvelvollisilta vuodelta
2012 arvioidaan olevan noin 9,74 milj. euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden
taseissa 31.12.2012 velkana valtiolle, ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta.
Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2013. Nämä eivät esiinny saamisina
Palosuojelurahaston kirjanpidossa.

Vuoden 2013 yleisavustuspäätökset (2 720 000 €) tehtiin hallituksen kokouksessa
22.11.2012. Yleisavustukset tullaan maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2013 aikana. Kullekin jaksolle
voidaan myöntää ennakkoa hakemuksesta. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden
2012 taseen lyhytaikaisissa siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2013 sitoumuksiksi ja
ne on lisätty 1.1.2013 uusina päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin (tili 82500) ja
lyhytaikaisiin siirtovelkoihin (tili 26190).

Tilikaudelta jäi 72 640,63 euron alijäämä. Alijäämän kattamisen jälkeen omaa pääomaa jää
5 222 579,11 euroa. Edellä selostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja
taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäljempänä tästä
tilinpäätösasiakirjasta.
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1.5.5 Rahoituslaskelma

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toiminnan rahavirta,
siirtotalouden rahavirta sekä rahoituksen rahavirta kolmen vuoden (2010–2012) ajalta.
Oman toiminnan rahavirta 9,17 miljoonaa euroa oli n. 2,5 % suurempi kuin vuonna 2011
(8.95 milj. €). Siirtotalouden bruttomenot vuonna 2012 (9,27 milj. €) olivat 5,6 prosenttia
edellisvuotta (9,82 milj. €) pienemmät. Rahoituksen rahavirta oli 0,65 miljoonaa euroa,
kun se edellisvuonna oli -0,43 miljoonaa euroa. Rahaston likvidit varat (15 652 926,22 €)
kasvoivat edellisvuoteen (15 097 532,64 €) verrattuna; kasvua edellisvuodesta on
555 393,58 euroa (3,7 %).
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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 2009–2012 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.

Vuosien 2011-2012 aikana on valmisteltu Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän
käyttöönottoa sisäasiainministeriön ja Palosuojelurahaston osalta. Palosuojelurahasto
tulee ottamaan Kieku-järjestelmän käyttöön sisäasiainministeriön kanssa samassa
aikataulussa 1.4.2013 alkaen. KIEKUn odotetaan osaltaan tuovan lisää tarkkuutta ja
helpotusta mm. toiminnan volyymin, tehokkuuden ja tuloksellisuuden seurantaan sekä
raportointiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut Palosuojelurahaston vuoden 2011
tilintarkastuksesta 21.3.2012 päivätyn tilintarkastajan väliraportin sekä 27.3.2012 päivätyn
tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. Väliraportin tarkoituksena on tuoda tarkastuskohteen
johdon tietoon tarkastuksen tilanne ja tarkastuksen johtopäätökset tarpeellisten korjaavien
toimenpiteiden aloittamiseksi ja valvomiseksi. Vuosiyhteenvedossa käsitellään kootusti
suoritettua tarkastusta ja siinä esiin tulleita keskeisiä asioita ja johtopäätöksiä sekä
tarkennetaan kertomuksessa esitettäviä lausumia ja selvennetään niiden perusteita.
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Tilintarkastajan väliraportissa Palosuojelurahaston kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen
tarkastuksesta todetaan, että vuoden 2011 tilintarkastus kohdistui rahaston
yleisavustuksina myöntämiin harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvään sisäiseen
tarkastukseen. Esimerkkitapauksina on tarkastettu Suomen Nuohousalan Keskusliitto
ry:lle, Suomen Palopäällystöliitto ry:lle ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:lle
myönnetyt valtionavustukset. Raportin mukaan avustusten käsittelymenettelyssä ei tullut
esiin olennaista huomautettavaa yleisavustusta saaneiden pelastusalan järjestöjen osalta.
Tilintarkastus kohdistui lisäksi Palosuojelurahaston toimintakertomukseen ja
tilinpäätöslaskelmiin liitteineen sekä niissä esitettyjen tietojen perustana olevaan
kirjanpitoon sekä rahastosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviota
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen tavoitteena on myös ollut
varmistua rahaston tilinpäätöslaskelmien, kirjanpidon, rahastokohtaisten liitteiden ja tase-
erittelyiden oikeellisuudesta sekä siitä, että toimintakertomuksessa on esitetty olennaisilta
osin oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta vuodelta 2011.
Kyseisten seikkojen osalta ei väliraportissa nostettu esille mitään olennaista
huomautettavaa. Matkakorvauksista mainittiin, että rahaston hallitusten jäsenten
matkakorvausasiassa tulee soveltaa voimassa olevaa valtion matkustussääntöä, ministeriön
taloussääntöä ja matkustusohjetta.

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan edelleen, että tilintarkastus 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 rahaston tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osalta ei
ole olennaista huomautettavaa. Toimintakertomus sisältää tarkastuksen mukaan laajan ja
täsmällisen vuoden 2012 tulosten ja tuloksellisuuden kuvauksen. Toiminnallista
tehokkuutta koskevia tietoja pidetään rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä.
Toiminnan tuottavuus on parantunut mitattuna käsitellyillä avustushakemuksilla
henkilötyövuotta kohden ja toiminnan taloudellisuus on kohentunut mitattuna tehtyihin
päätöksiin. Myös taloudellisuus on parantunut käsiteltäviä asioita kohden mitattuna.
Toimintakertomuksen tilinpäätösanalyysin osalta ei ole olennaista huomautettavaa.
Myöskään kirjanpidossa ei ole ilmennyt olennaista huomautettavaa. Sisäiseen valvonnan
arviointi- ja vahvistuslausuman osalta eikä takaisinperintää koskevien
toimintakertomuksen tietojen osalta ole ollut huomautettavaa. Tilintarkastuksessa ei tullut
esille rahaston varoihin liittyviä virheitä tai väärinkäytöksiä. Tilintarkastuksessa oli
käytettävissä tammi-joulukuun 2011 kirjanpitoaineisto. Rahaston hallintoa ja toimintaa on
hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rahaston tosiasiallinen
taloudellinen asema on säilynyt tilintarkastajan vuosiyhteenvedon mukaan hyvänä.
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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:

Lisäksi Tampereen yliopisto palautti 29.10.2012 oma-aloitteisesti OPTUKE-verkoston
Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia -hankkeelle SMDno/2012/1207 maksetun
avustusennakon 23 700 euroa hankehallinnoijan muutoksen vuoksi. Hankkeen
hallinnoijana toimii 1.1.2013 alkaen Turun yliopisto.

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 2012 kulujäämä (alijäämä
72 640,63 euroa) katetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen omaa pääomaa
jää 5 222 579,11 euroa.

Päätös-
kokous

Avustuksen saaja Summa € Huomautus

14.3.2012 Hattulan VPK ry  16 818 Valtionavustuslain 30 §:n mukainen
kuittaus myönnetystä erityisavustuksesta
(miehistöauton hankinta,
SMDno/2006/2972). Peritään takaisin
22.3.2002 myönnetyn ja 12.12.2006
edelleen myönnetyn avustuksen
suhteellinen palautusosuus sen jälkeen,
kun uuden ajoneuvon hankinnasta ja
vanhan myynnistä koskevat tositteet
saadaan rahastoon.

14.11.2003 Mikkelin VPK ry 20 930 Peritään takaisin 14.11.2003 myönnetystä
avustuksesta (SM-2003-789/Tu-3943)  4
186 euroa (20 % avustuksen määrästä),
koska omaisuus on myyty syyskuussa
2011, kaksi vuotta ennen omaisuuden
käyttöajan täyttymistä.



37

Toimintakertomuksen liite 1: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2012

Erityisavustus

TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2012
 (14.3.2012, 31.8.2012 ja 30.10.2012 kokoukset)

Hakija Hanke Päätöspäivämäärä Hankkeen
kokonais-
kustannukset

Myönnetty
avustus

Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö

Joka kodin
palontorjuntatalkoot 2012 14.3.2012 295 000 295 000

Suomen Palopäällystöliitto ry

VAARA-tiedotteiden
kehittäminen pelastuslaitosten
kokemusten perusteella 14.3.2012 20 000 20 000

Sisäasianministeriö SM,
Pelastuslaitosten palontutkinta
2014 -työryhmä

Simuloinnin käyttö
palontutkinnassa 14.3.2012 27 500 27 500

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Maailman tiejärjestön
tietunneleita käsittelevän
komitean ja työtyhmän
jäsenyys 14.3.2012 16 400 16 400

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Onnettomuuksien
ehkäisytyössä tarvittavan
osaamisen kehittäminen 14.3.2012 121 680 121 680

Tapaturva Oy
Palo- ja pelastusalan
ajokoulutus - jatkohanke 14.3.2012 126 584 126 584

TI-TI Tuotanto Oy
TI-TI Nalle - Turvallista
elämää 14.3.2012 68 000 68 000

Suomen Sopimuspalokuntien
Liitto ry

Hyvinvoiva
sopimuspalokunta 14.3.2012 66 000 33 000

Kustannus Oy Pieni Karhu
Ransun pelastuskoulu -
jatkohanke 14.3.2012 59 600 59 600

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Yli Hyvä Juttu -
toimintamallin juurruttaminen
käytäntöön ja jatkoarviointi 14.3.2012 112 966 112 966

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos STEP-hanke 14.3.2012 75 283 75 283
Suomen Sopimuspalokuntien
Liitto ry

Palokuntayhdistys toimii -
oppaan väivitys 14.3.2012 20 500 20 500

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Palokuntien 2012 SM-
kilpailujen (JEHU-malja)
järjestäminen 14.3.2012 31 450 31 450

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Turvallisuus- ja
Puolustusmessut 2012 14.3.2012 33 000 33 000

Pelastusopisto

Stipendit amk-
insinööritutkinnon
suorittaneille 31.8.2012 2 000 2 000

Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö

Nou Hätä! Pelastustietoa 8. -
luokkalaisille 31.8.2012 250 000 250 000

Pelastusopisto
Pelastusopiston tietovaranto
ja järjestelmät (VARANTO) 31.8.2012 355 313 177 700

Pelastusopisto

Vakioitu Operatiivinen
Työasemainfrastruktuuri
(VOTI) 31.8.2012 80 080 80 000
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tulipalojen aiheuttamien
terveyshaittojen kustannukset
II 31.8.2012 145 851 125 734

Tampereen
aluepelastuslaitos/Valtteri
Väyrynen

Tulikettu-
turvallisuuskoulutuksen
uudistus 31.8.2012 6 500 6 500

Suomen Palopäällystöliitto ry

Pelastustoimen
henkilöjohtamisen
kehittämisohjelma PEHKO 31.8.2012 59 600 40 000

Nuohousalan Keskusliitto ry

Opetusaineisto paloturvallisen
tulisija-savuhormiyhdistelmän
varmistamiseksi,
asentamiseksi ja käyttämiseksi 31.8.2012 77 000 77 000

Ilmatieteenlaitos

Vaarallisten aineiden
seurausanalyysimallin
ESCAPE kehittäminen
pelastustoimen tarpeisiin
soveltuvaksi 31.8.2012 84 000 84 000

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Onnettomuusvahingot
pelastustoimen
toimintavalmiuden
suunnittelussa 31.8.2012 65 000 65 000

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Toimintavalmiuden
vaikuttavuus asuntopaloissa 31.8.2012 50 000 50 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Erehdykset ja unohdukset
salliva asuinympäristö -
maakunnallinen toimintamalli
-jatkohanke 31.8.2012 81 414 77 000

Työterveyslaitos

FireFit IV-Pelastajien fyysisen
toimintakyvyn
arviointijärjestelmän
käytettävyys ja FireFit-
indeksin kehittäm. 31.8.2012 84 186 84 000

Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö Päivä Paloasemalla 2013 31.8.2012 160 000 157 000
Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry/CTIF CTIF 2013 31.8.2012 130 000 127 000
Turun yliopisto Oikeustieteellinen
tiedekunta

Tahallisesti sytytetyt tulipalot
vuonna 2012 31.8.2012 48 910 48 000

Tampereen
yliopisto/Kasvatustieteiden
yksikkö

Opettajista
turvallisuuspedagogiikan
osaajia- Opettajankoulutuksen
turvallisuuskasvatuksen
tutkimus- ja kehittämishanke 31.8.2012 80 893 79 000

Brita Somerkoski

Palomestari Karhu -
valistusmateriaali
palomuseoille ja
perinnehuoneille 31.8.2012 4 000 4 000

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ 2 838 710 2 574 897
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Erityisavustus
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2012 (3.5.2012 kokous)

Hakija Avustuksen tarkoitus

Haetut
kokonais-
kustannukset,
euroa

Myönnetty
avustus,

euroa
Kauvatsan WPK ry pumppuauto 65 000 26 000
Lauritsalan VPK ry sammutusauto 24 550 9 820
Vuosaaren VPK ry sammutusauto 15 000 6 000
Lapin pelastuslaitos miehistö/ensivasteauto 38 376 15 350
Lapin pelastuslaitos miehistö/ensivasteauto 38 376 15 350
Etelä-Savon pelastuslaitos miehistöauto 38 376 15 350
Jomala kommun paineauton peruskorjaus 55 104 22 041
Keski-Suomen pelastuslaitos johtoyksikkö 123 000 26 863
Helsingin pelastuslaitos johtoyksikkö 130 000 26 863
Kymenlaakson pelastuslaitos johtoyksikkö 104 550 26 863
Helsingin pelastuslaitos johtoyksikkö 130 000 26 863
Kymenlaakson pelastuslaitos miehistöauto 55 350 15 350
Kymenlaakson pelastuslaitos miehistö/ensivasteauto 55 350 15 350
Helsingin pelastuslaitos huoltoauto 36 700 14 680
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos miehistöauto 36 900 14 760
Karungin VPK ry miehistö/ensivasteauto 60 000 15 350
Lehmon VPK ry miehistönkuljetusauto 22 319 8 927
Suodenniemen VPK ry miehistöauto 55 000 15 350
Kuusiston VPK ry miehistöauto 62 950 15 350
Huhtamon VPK ry miehistöauto 47 000 15 350
Ahlaisten VPK ry miehistöauto 53 150 15 350
Harjunalustan VPK ry miehistöauto 42 010 15 350
Hyvinkään Konepajan VTPK miehistöauto 62 463 15 350
Lapin pelastuslaitos kemikaalitorjuntakontti 90 000 36 000
Lapin pelastuslaitos vesisäiliökontti 65 000 26 000
Lapin pelastuslaitos suuronnettomuuskontti 84 500 33 800
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos pelastusvälinekontin kalusto 81 497 32 598
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos letkunhuoltolaitteisto 61 500 24 600
Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueenpelastus-
laitos kanttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet 54 900 21 960
Keski-Suomen pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet 18 300 7 320
Keski-Suomen pelastuslaitos henkilöstön hakulaitteet 49 200 19 680
Pohjanmaan pelastuslaitos Virve- ja Peke –päätelaiteet 126 575 99 655
Pohjanmaan pelastuslaitos paineilmalaitteisto lisäpulloineen 60 000 24 000
Satakunnan pelastuslaitos suurteho sammutusvesipumppu 55 000 22 000
Satakunnan pelastuslaitos tulvantorjuntakontti 60 000 24 000
Satakunnan pelastuslaitos tunnelionnettomuuskontti 100 000 40 000
Kanta-Hämeen pelastuslaitos hyökkäyskontti 61 500 24 600
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos suurteho savutuuletin 123 000 49 200
Etelä-Karjalan pelastuslaitos päätelaiteet ja Virve päätelaitteet 30 155 8 062
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos päätelaitteet ja Virve päätelaitteet 128 100 51 240
Helsingin pelastuslaitos päätelaitteet ja Virve päätelaitteet 62 000 24 400
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos savutuuletin 43 000 17 200
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Etelä-Savon pelastuslaitos väestöhälyttimet 40 590 16 236
Etelä-Savon pelastuslaitos suurtehohälyttimet 41 337 16 534
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet 44 280 17 712
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos väestöhälyttimet 56 580 22 632
Pohjanmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet 27 500 11 000
Etelä-Karjalan pelastuslaitos väestöhälytinjärjestelmä 19 000 7 600
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet 49 200 19 680
Kanta-Hämeen pelastuslaitos väestöhälyttimet 30 750 12 300
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kaksi suurteho väestöhälytintä 49 200 19 680
Kalusto yhteensä 3 075 012 1 063 776

Erityisavustus
RAKENNUSHANKKEET 2012 (3.5.2012 kokous)

Palosuojelurahaston hallituksen jätti 3.5.2012 kokouksessaan pöydälle Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston alueen Kuusamon kaupungin Rukan paloasemaa koskevan avustushakemuksen.
Edellytyksenä Rukan uuden paloaseman 350 000 euron avustukselle oli Siikajoen kunnalle 11.5.2011
myönnetyn avustuksen raukeaminen. Ilmoitus 324 080 euron avustuspäätöksen raukeamisesta saatiin
Siikajoen kunnalta 26.5.2012. Rukan paloaseman avustuspäätös tehtiin kokouksessa 30.5.2012.
Avustuksen kustannusvaikutus vuodelle 2012 oli 25 920 euroa.

Palosuojelurahasto myönsi 29.4.2010 Asolan VPK:lle yhteensä 80 000 euron avustuksen
kokonaiskustannusten 200 000 euroa perusteella. Hankkeeseen tehtiin 3.5.2012 uusi, 140 000 euron
avustuspäätös kokonaiskustannusten 350 000 euroa perusteella. Avustuksen kustannusvaikutus
vuodelle 2012 oli 60 000 euroa.

Hakija Avustuksen tarkoitus

Haetut
kokonais-
kustannukset,
euroa

Myönnetty
avustus,

euroa
Suomussalmen kunta Paloaseman kalustohalli 1 655 580 350 000
Oulun kaupunki/Liikelaitos Oulu
Tilakeskus Ruskoselän paloasema 2 906 740 350 000
Lapinlahden kunta Paloaseman uudisrakennus 2 616 210 350 000
Lappajärven kunta Paloaseman uudisrakennus 1 700 000 350 000
Sastamalan kaupunki Sammaljoen paloasema 615 000 246 000
Riihimäen kaupunki Paloaseman rakentaminen 7 000 000 350 000
Rautjärven kunta Simpeleen paloasema 1 981 555 350 000
Kuusamon kaupunki Rukan paloasema 1 162 000 350 000
Asolan VPK ry Ajoneuvohallin rakentaminen 350 000 140 000
Helsingin kaupungin pelastuslaitos Erottajan pelastusaseman peruskorjaus 12 200 000 350 000
Keski-Suomen pelastuslaitos paineilmalaitteet varasäiliöineen 61 500 24 600
Porin kaupunki pelastusharjoitusalue 750 000 300 000
Rakennushankkeet yhteensä 31 047 309 3 510 600
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Yleisavustus
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2013
(22.11.2012 kokous)

Hakija Avustuksen tarkoitus
Haettu
avustus, euroa

Myönnetty
avustus,
euroa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja
pelastustoiminnan edistäminen 2 362 917   2 163 000

Nuohousalan Keskusliitto ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja
pelastustoiminnan edistäminen 259 711 180 000

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja
pelastustoiminnan edistäminen 182 500        45 000

Suomen Palopäällystöliitto ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja
pelastustoiminnan edistäminen 330 000 320 000

Palotutkimusraati ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja
pelastustoiminnan edistäminen 38 000 12 000

Yleisavustukset yhteensä 3 173 128 2 720 000

Erityisavustus
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET 2012
(kaikki kokoukset)
Sopimuspalokunta Hankinta pvm Haettu

avustus,
euroa

Hyväksyttäv
ät kust., €

Myönnetty,
€

Asolan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     3 992,46       3 992,46 1 596,00
Euran VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     7 192,72       7 192,72 2 877,00
Haagan VPK ry Palo- ja pelastuskalusto 26.1.2012     6 597,03       6 597,03 2 638,00
Helsingin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     1 114,17       1 114,17 445,00
Hinnerjoen VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     5 333,59       5 333,59 2 133,00

Houtskärs FBK rf
Mönkijä, peräkärry ja
palovarusteet 26.1.2012     9 900,00       9 900,00 3 960,00

Kaarinan VPK ry Pienkalusto 26.1.2012     1 370,00       1 370,00 548,00
Karleby FBK rf Pienkalusto 26.1.2012     7 454,23       1 754,23 701,00
Kauvatsan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012   11 217,48      11 217,48 4 486,00
Kemijärven VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     3 614,43       3 614,43 1 445,00
Kiukaisten VPK ry Palovarusteet 26.1.2012     9 919,00       9 919,00 3 967,00
Koskenkorvan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     4 746,15       4 746,15 1 898,00

Kuhmalahden VPK ry
Henkilöilmoitustaulu ja
muunnin 26.1.2012     1 612,77       1 612,77 645,00

Lappfjärds FBK rf Palokalusto 26.1.2012     6 439,45       6 439,45 2 575,00
Laukkosken VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     4 721,05       4 721,05 1 888,00
Lauritsalan VPK ry Palokalusto 26.1.2012     2 139,74       2 139,74 855,00
Lempäälän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012   12 350,25      12 088,75 4 835,00
Panelian VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     7 131,00       6 339,00 2 535,00
Pomarkun VPK ry Palovarusteet 26.1.2012     7 392,33       4 137,53 1 655,00
Pornaisten VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     9 986,32       9 986,32 3 994,00
Punkaharjun VPK ry Palovarusteet 26.1.2012     2 468,33       2 468,33 987,00
Rajakylän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     1 502,21       1 502,21 600,00
Rauman VPK ry Palovarusteet 26.1.2012     4 729,84       4 729,84 1 891,00
Siikaisten VPK ry Palovarusteet 26.1.2012     4 938,01       4 938,01 1 975,00
Sääksjärven-Kuljun VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012   16 043,10      16 043,10     6 417,00
Tainionkosken VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     9 773,90       9 773,90 3 909,00
Tammisalon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.1.2012     3 794,26       3 400,66 1 360,00
Tarvasjoen VPK ry Pintapelastuspuvut ja 26.1.2012     1 749,05       1 749,05 699,00
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paukkuliivit

Vihtarin VPK ry
Autotallin ovien
korottaminen/leventäminen 26.1.2012     9 933,32       4 869,10 1 947,00

Västanfjärds FBK rf
Suojavarusteet nuoriso-
osastolle 26.1.2012     4 624,80       4 624,80 1 849,00

Ahtialan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     9 116,16       9 116,16 3 646,00
Hattulan VPK ry Virve-hakulaitteet 14.3.2012     3 351,75       3 351,75 1 340,00
Hyvinkään VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012   18 458,98      18 246,55 7 298,00

Iitin VPK ry
Nuoriso-osastolle
suojavarusteet 14.3.2012     3 857,28       3 857,28 1 542,00

Kaasmarkun VPK ry
Palovarusteet ja PEKE
tietokone autoon 14.3.2012     8 736,88       8 736,88 3 494,00

Keminmaan VPK ry Hands-free sarjat 14.3.2012     1 422,05       1 422,05 568,00
Kokemäen VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012   26 140,39      26 140,39   10 456,00
Kukonharjan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     7 791,95       6 811,95 2 724,00
Kuuman VPk ry Palovarusteet 14.3.2012     2 093,40       2 093,40 837,00
Köyliön VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     4 636,38       4 410,38 1 764,00
Leppävaaran VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012   18 361,92      18 129,42 7 251,00
Luvian VPK ry Palovarusteet 14.3.2012   12 016,91      11 274,62 4 509,00
Långvik FBK rf Pintapelastusvarusteet 14.3.2012     2 522,47       2 522,47 1 008,00
Nakkilan VPK ry Palovarusteet ja pienkalusto 14.3.2012     6 078,17       5 709,17 2 283,00
Nurmijärven Keskus VPK
ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012   15 851,24      15 851,24 6 340,00

Parkanon VPK ry
Nuoriso-osaston
suojavarusteet 14.3.2012     3 029,50       3 029,50 1 211,00

Pennalan VPK ry Palovarusteet 14.3.2012     3 929,62       3 873,04 1 549,00
Perttulan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     9 572,42       4 836,92 1 934,00
Preiviikin VPK ry Palovarusteet 14.3.2012     4 740,81       4 740,81 1 896,00
Pyhärannan VPK ry Mönkijä ja peräkärry 14.3.2012   10 518,98      10 518,98 4 207,00

Pyhäsalmen VPK ry
Nuoriso-osaston
suojavarusteet 14.3.2012     1 291,78          673,38 269,00

Rautpohjan VPK ry Lämpökamera varsuteineen 14.3.2012     6 451,35       6 451,35 2 580,00

Rekolan VPK ry
Miehistönkuljetusauto ja
valaisimet 14.3.2012   11 153,12      11 153,12 4 461,00

Reposaaren VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     4 182,24       3 695,90 1 478,00
Saarenkylän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     1 640,05       1 640,05 656,00
Sälinkään VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     4 255,02       4 255,02 1 702,00
Teuron-Kuuslammin VPK
ry Pelastus- ja ensivastetarvikkeita 14.3.2012       753,52             514,51 205,00
Ulvilan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012   20 270,64      20 270,64 8 108,00
Uuraisten VPK ry Mönkijän telat 14.3.2012     2 500,00       2 500,00 1 000,00
Vehmaan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 14.3.2012     3 627,86       3 627,86 1 451,00
Dragnäsbäck FBK rf Palovarusteet 3.5.2012     3 424,45       3 424,45 1 369,00

Inkeroisten VPK ry
Letkutornin peruskorjaus ja
letkuhissi 3.5.2012   18 433,70      18 433,70     7 373,00

Jokioisten VPK ry Palovarusteet 3.5.2012     1 671,37       1 671,37 668,00
Jäkärlän VPK ry Palo- ja pelastusvarusteet 3.5.2012     3 385,23       3 385,23 1 354,00
Karungin VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012     4 573,08       3 295,52 1 318,00
Kauttuan Tehtaiden VPK ry Palo- ja pelastusvarusteet 3.5.2012     9 763,45       9 763,45 3 905,00
Korson VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012     3 868,25       3 868,25     1 547,00
Kuusiston VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012     5 607,26       5 607,26 2 242,00
Lappeenrannan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012   15 829,34      15 829,34 6 331,00

Oulunkylän VPK ry
Pelastus-/sammutusauton vm.
1989 korin peruskunnostus 3.5.2012     6 016,39       6 016,39 2 406,00

Ovako Imatra Oy Ab
tehdaspalok. Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012     7 909,22       2 331,01 932,00
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Padasjoen VPK ry Raivauskalustoa 3.5.2012       849,93             849,93 339,00
Saarenkylän VPK ry Mönkijä varusteineen 3.5.2012     9 978,50       9 978,50 3 991,00
Saariselän VPK ry Pelastusauton varustelu 3.5.2012     5 115,67       4 615,67 1 846,00
Sammatin VPK ry Mönkijän peräkärry 3.5.2012     2 040,00       2 040,00 816,00
Uudenkoiviston VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012     2 174,09       2 174,09 869,00
Vaasan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 3.5.2012   17 896,60      15 869,90 6 347,00
Villähteen VPK ry Palovarusteet 3.5.2012     5 815,46       5 815,46 2 326,00

Västra Saltviks FBK rf
Rakennettu ajoneuvon lavalle
koppi/suojus 3.5.2012     9 228,79       9 228,79 3 691,00

Västra Saltviks FBK rf Hydrauliset pelastusvälineet 3.5.2012     5 403,11       5 403,11 2 161,00

Askaisten VPK ry
Nuoriso-osaston
suojavarusteet 31.5.2012     1 770,93       1 770,93 708,00

Hauhon VPK ry Huoltoperävaunu ja tarvikkeet 31.5.2012     3 188,33       3 188,33 1 275,00
Hinthaaran-Boen VPK ry Varusteet ja kalusto 31.5.2012     2 587,55       2 587,55 1 035,00
Jakobstads FBK rf Palo- ja pelastusvälineet 31.5.2012     5 171,28       5 171,28 2 068,00

Kullaan VPK ry
Palovarusteet ja mönkijä
lisävarusteineen 31.5.2012   16 798,26      16 798,26 6 719,00

Nurmijärven Keskus VPK
ry Palovarusteet ja kalusto 31.5.2012     4 868,30       4 868,30 1 947,00
Punkaharjun VPK ry Mönkijä ja peräkärry 31.5.2012     8 420,00       5 920,00 2 368,00
Soinin Palomieskerho ry Palovarusteet 31.5.2012     2 736,77       2 736,77 1 094,00
Turun VPK ry Palokalusto 31.5.2012     7 429,20       2 755,20 1 102,00
Vaaralan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 31.5.2012     6 224,20       6 224,20 2 489,00
Borgå FBK rf Pienkalusto 31.8.2012     9 252,92       7 098,54 2 839,00
Honkajoen VPK ry Palovarusteet 31.8.2012     3 382,75       3 382,75 1 353,00
Idänpään ja ympäristön
VPK ry Aggregaatti 31.8.2012     1 110,70       1 110,70 444,00

Jomala FBK rf
Miehistöauto käytetty ja
korjaus 31.8.2012   10 884,23      10 884,23     4 353,00

Kalvolan VPK ry
Ajoneuvotietokone
varusteineen 31.8.2012     2 649,42       2 649,42 1 059,00

Kuurolan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 31.8.2012     7 132,01       6 852,01 2 740,00
Lappfjärds FBK rf Pienkalusto 31.8.2012     4 166,26       4 166,26 1 666,00
Noormarkun VPK ry Palovarusteet 31.8.2012     1 700,66       1 700,66 680,00
Pirkkalan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 31.8.2012     7 668,29       6 184,69 2 473,00
Pitäjänmäen VPK ry Nosto-ovien uusiminen 31.8.2012     8 147,52       8 147,52 3 259,00

Tammisalon VPK ry
Nostolava-auton irtokalusto ja
varusteet 31.8.2012   18 831,52      18 831,52 7 532,00

Vanda FBK rf Palovarusteet ja -kalusto 31.8.2012   12 096,73      12 096,73 4 838,00
Vesikansan VPK ry Palovarusteet 31.8.2012     4 699,82       4 699,82 1 879,00
Ahtialan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 30.10.2012     4 064,74       2 220,15 888,00
Hakosilta-Nostava VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 30.10.2012   13 716,74      13 716,74 5 486,00
Harjunalustan VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 30.10.2012   10 593,80      10 593,80 4 237,00
Honkajoen VPK ry Hakulaitteet oheistarvikkeineen 30.10.2012     7 015,30       7 015,30 2 806,00
Järvenpään VPP ry Palovarusteet ja -kalusto 30.10.2012   16 518,82      16 518,82 6 607,00

Kaarinan VPK ry
Pienkalusto ja pressukatos
miehistöautolle 30.10.2012     4 610,61       4 610,61 1 844,00

Kemin VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 30.10.2012     4 791,28       4 791,28 1 916,00
Köyliön Vuorenmaan VPK
ry Palosaappaat ja haalarikaapisto 30.10.2012       810,00             550,00       220,00
Lahden VPK ry Palovarusteet 30.10.2012   16 327,26      16 327,26 6 530,00
Lempäälän VPK ry Varusteet ja kalusto 30.10.2012   21 520,65      21 520,65 8 608,00
Leppävaaran VPK ry Palovarusteet ja -kalusto 30.10.2012   15 415,73      15 415,73 6 166,00

Levannon VPK ry
Henkilökohtaiset
suojavarusteet 30.10.2012     1 923,00       1 923,00 769,00

Nokian VPK ry Pelastuskalusto 30.10.2012   13 426,67      12 903,92 5 161,00
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Pelkosenniemen VPK ry Palovarusteet 30.10.2012     8 321,31       3 358,53 1 343,00
Pihlavan VPK ry Kalusto ja varusteet 30.10.2012   12 668,11       9 816,48 3 926,00

Pitkäjärven VPK ry
Palovarusteet ja vesikaton
peruskorjaus 30.10.2012   14 635,24      13 830,59 5 532,00

Skatila FBK rf Rakennettu venetraileri 30.10.2012     2 940,07       2 940,07 1 176,00
Västanfjärds FBK rf Varusteet ja kalusto 30.10.2012   10 541,00      10 541,00 4 216,00
Bosund FBK rf Varusteet ja kalusto 22.11.2012     8 499,88       8 499,88 3 399,00
Jokelan VPK ry Varusteet ja kalusto 22.11.2012     6 355,39       3 239,42 1 295,00

Lempäälän VPK ry
Mönkijän kuljetusperävaunu ja
perävaunu 22.11.2012     5 303,00       5 303,00 2 121,00

Nurmijärven Keskus VPK
ry Varusteet ja kalusto 22.11.2012     6 552,84       6 483,84 2 593,00
Savonlinnan VPK ry Pelastuskalusto 22.11.2012     7 959,50       7 959,50     3 183,00
Skatila FBK rf Palovarusteet nuorio-osastolle 22.11.2012       902,33             902,33 360,00
Vanhankylän Seudun VPK
ry Varusteet ja kalusto 22.11.2012   11 835,08      11 835,08 4 734,00
Wörå FBK rf Moottoriruisku 22.11.2012     6 432,90       6 432,90 2 573,00
Laitteet ja varusteet 935 716,62 876 446,63 350 517,00
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2. PALOSUOJELURAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA

001.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011

TOIMINNAN TUOTOT
Muut toiminnan tuotot

TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -835,48 -1 129,03
Henkilöstökulut -23 689,55 -24 080,13
Vuokrat -182,93 0,00
Palvelujen ostot -319 635,40 -217 289,36
Muut kulut -6 911,39 -351 254,75 -8 456,00 -250 954,52

JÄÄMÄ I -351 254,75 -250 954,52

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot 0,00 50,98
Rahoituskulut -0,39 -0,39 0,00 50,98

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

JÄÄMÄ II -351 255,14 -250 903,54

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
Kulut

Kunnille -4 186 004,00 -3 929 276,00
Elinkeinoelämälle -259 116,00 -82 278,00
Voittoa tavoitt. yhteisöille -4 791 680,00 -5 796 547,85
Kotitalouksille -30 000,00 -10 633,00
Siirtotal.kulujen palautuk. 0,00 -9 266 800,00 1 682,00 -9 817 052,85

JÄÄMÄ III -9 618 055,14 -10 067 956,39

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Verot ja veronluonteiset maksut 9 565 934,57 9 206 322,83
Suoritetut arvonlisäverot -20 520,06 9 545 414,51 -6 054,89 9 200 267,94

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -72 640,63 -867 688,45
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3. PALOSUOJELURAHASTON TASE

31.12.2012 31.12.2011

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  4 229,00 4229,00 3 457,00 3457,00

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT
LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Yhdystilisaatava valtiolta 15 669 217,28 15 669 217,28 15 094 075,64 15 094 075,64
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 15 673 446,28 15 097 532,64

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 673 446,28 15 097 532,64

31.12.2012 31.12.2011
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Rahaston pääoma 6 575 274,74 6 575 274,74
Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 280 055,00 -412 366,55
Talousarviosiirrot 0,00 0,00
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -72 640,63 5 222 579,11 -867 688,45 5 295 219,74

VARAUKSET
ARVOSTUSERÄT
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LYHYTAIKAINEN

Ostovelat 634 554,19 346 439,99
Edelleen tilitettävät erät  1 782,98  1 682,91
Siirtovelat 9 814 530,00 10 450 867,17 9 454 190,00 9 802 312,90

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 450 867,17 9 802 312,90

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 673 446,28 15 097 532,64
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4. PALOSUOJELURAHASTOSTON RAHOITUSLASKELMA 2012

1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
OMA TOIMINTA
Palosuojelumaksut 9 545 414,51 9 206 322,83 8 968 410,50
Palvelujen myynti, vuokrat,
käyttökorvaukset ja muut toiminnan
tulot 0,00 0,00 0,00
Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 50,98 298,68
Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -320 470,88 -218 418,39 -223 051,32
Henkilöstömenot -23 689,55 -24 080,13 -25 351,94
Muut menot -27 614,77 -14 510,89 -11 804,92
OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 9 173 639,31 8 949 364,40 8 708 501,00

SIIRTOTALOUS
Siirtotalouden tulot 0,00 1 682,00 11 393,00
Tulonsiirrot kunnille -4 186 004,00 -3 929 276,00 -3 648 359,00
Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -259 116,00 -82 278,00 -12 200,00
Tulonsiirrot kotitalouksille -30 000,00 -10 633,00 4 997,00
Muut tulonsiirrot kotimaahan -4 791 680,00 -5 796 547,85 -5 512 181,00
SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -9 266 800,00 -9 817 052,85 -9 156 350,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00
Velan muutos 648 554,27 -427 337,97 460 438,08
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 648 554,27 -427 337,97 460 438,08

 = LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS 555 393,58 -1 295 026,42 12 589,08

LIKVIDIT VARAT 1.1. 15 097 532,64 16 392 559,06 16 379 969,98
LIKVIDIT VARAT 31.12. 15 652 926,22 15 097 532,64 16 392 559,06
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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 sivukuluineen olivat kertomusvuonna
 yhteensä 205 251,31 euroa ja vuonna 2011 yhteensä 172.655,97 euroa.

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin

Vuoden 2012 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa.



49

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma

*Vuoden 2012 rakennushankkeiden todellinen kustannusvaikutus 3 106 520 euroa
** 3.5.3012 tarkennettu budjetti

2012 2011 2010
- luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut

1. Yleisavustukset pelastusalan
järjestöille

2 715 000 2 715 000 2 600 000 2 607 600 2 600 000 2 600 391

2. Erityisavustukset
rakennushankkeisiin*

3 000 000 3 510 600 3 000 000 3 193 700 2 700 000 3 220 626

3. Erityisavustukset
kalustohankintoihin

1 150 000 910 932 1 000 000 1 218 160 1 250 000 740 368

4. Muut erityisavustukset 2 650 000 2 574 897 2 650 000 2 922 390 2 850 000 2 781 856
4.1. Oppimateriaali n/a 325 084 n/a 145 411 n/a 155 950
4.2. Tietojenkäsittely n/a 257 700 n/a 336 980 n/a 0
4.3. Tutkimus ja kehitys n/a 1 026 563 n/a 1 267556 n/a 1 397 109
4.4. Valistus ja neuvonta n/a 836 550 n/a 477 450 n/a 1 019 990
4.5. Muut hankkeet n/a 127 000 n/a 693 993 n/a 165 824
4.6. Standardisointi n/a 0 n/a 0 n/a 0
4.7. Apurahat ja stipendit n/a 2 000 n/a 1 000 n/a 42 983
5. Sopimuspalokuntien
pienkalustohankinnat

300 000 350 517 250 000 292 906 220 000 251 319

6. Pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmän
päätelaitteet

sis. kohtaan
3.

152 844 sis. kohtaan
3.

218 155 sis. kohtaan
3.

253 444

7. Hallintomenot** 340 000 351 255 260 000 250 955 256 000 254 514
Yhteensä 10 155 000 10 566 045 9 760 000 10 703 866 9 876 000 10 102 518
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Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely

2012 2011

Henkilöstökulut 19 514,00 19 879,00
    Palkat ja palkkiot 19 514,00 19 879,00

Henkilösivukulut 4 175,55 4 201,13
     Eläkekulut 3 688,47 3 701,50
     Muut henkilösivukulut 487,08 499,63
Yhteensä 23 689,55 24 080,13

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
2012 2011 2012-2011

Korot euromääräisistä saamisista 0,00 50,98 -50,98

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 0,00 50,98 -50,98

Rahoituskulut Muutos
2012 2011 2012-2011

Korot euromääräisistä veloista 0,39 0,00 0,39

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 0,39 0,00 0,39

Netto -0,39 50,98 -51,37
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2012 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 11. maaliskuuta 2013.

Palosuojelurahaston hallitus

Kari Hannus, puheenjohtaja Mika Kättö, varapuheenjohtaja

Leena Harkimo, jäsen Petri Mero, jäsen

Piia Vähäsalo, jäsen Jussi Rahikainen, jäsen

Jari Hyvärinen, jäsen Ari Torniainen, jäsen

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen, joka on laadittu
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu
kertomus.

Helsingissä         päivänä            kuuta 2013.

Ylitarkastaja Reijo Luomala


