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1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2010 
 
 
1.1 Toimintakatsaus 

 
Toimintavuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat 
viestintään liittyvät uudistukset, yleisavustusten jälkikäteismaksatukseen siirtymisen 
valmistelu sekä avustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja hallituksen päätöksenteon 
taustamateriaaliksi laadittujen kyselyiden ja selvityksen tekeminen. Myös ASDO-
asianhallintajärjestelmän täysimääräinen käyttöönotto ja sen myötä tullut sähköinen 
asioiden käsittelyprosessi ovat vaikuttaneet keskeisesti rahaston käytännön työssä. Hallitus 
kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 372 päätöstä, joista 
avustuspäätöksiä oli 328 kappaletta. Avustuksia myönnettiin yhteensä lähes 10 milj. euroa.  
   

Avustuskäytäntöjä uudistettiin 
 
Rahastossa valmisteltiin kertomusvuonna yleisavustusten osalta uudistus, jossa täysin 
ennakollisesta avustuksenmaksatuksesta siirrytään pääosin jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan maksettavaan avustukseen. Uudistus toteutettiin järjestöjen kanssa yhteistyössä. 
Muutos astui voimaan 1.1.2011.    
 
Vuonna 2010 toteutettiin sopimuspalokuntien pienavustusten myöntöperusteiden 
kehittämiseen liittyvä kysely sekä harjoitusaluekysely, joihin molempiin saatiin vastaus 
kaikista pelastuslaitoksista. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin pienavustusten sekä kalusto- ja 
rakennushankeavustusten kehittämisessä sekä niistä tiedottamisessa. Pienavustusten 
myöntöperusteisiin tehtiin tarkennuksia ja harjoitusalueiden tukeminen tuli mahdolliseksi 
lokakuussa 2010 avatussa vuoden 2011 kalusto- ja rakennushankehaussa.  
Kertomusvuoden lopussa sopimuspalokunnille, pelastuslaitoksille ja aluehallintovirastoille 
ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle toimitettiin kirje, jossa tiedotettiin 
pienavustusten myöntöperusteista, avustuksen myöntämisen edellytyksistä sekä 
pienavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä hankinnoista.   
 

Viestintään panostettiin 
 
Palosuojelurahasto on kehittänyt viestintämateriaaliaan aktiivisesti vuodesta 2009 lähtien, 
jolloin tarjouskilpailun voittanut mainostoimisto uudisti rahaston viestinnällisen ilmeen 
yhteistyössä rahaston kanssa. Uusi viestinnällinen ilme otettiin käyttöön vuonna 2010 
sekä painetuissa että sähköisissä materiaaleissa. Rahaston yleisesite painettiin suomen- ja 
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ruotsinkielisenä ja sitä jaettiin laajasti pelastuslaitoksille, aluehallintovirastoille, 
sopimuspalokunnille, järjestöille, hallituksen jäsenille sekä muille yhteistyötahoille. 
Rahaston 1.9.2008 voimaan tulleet yleiset avustuksenhakuohjeet päivitettiin myös uuden 
viestinnällisen ilmeen mukaisiksi ja samalla niihin tehtiin tarvittavia muutoksia ja 
täsmennyksiä. Päivitetyt ohjeet on julkaistu ainoastaan sähköisenä rahaston 
internetsivuilla ja niistä on tiedotettu hakijoita sähköpostitse. Rahaston ensimmäinen 
uutiskirje valmistui vuodenvaihteessa 2010 ja kertomusvuonna ilmestyi vielä kaksi muuta 
julkaisua. Jatkossa sidosryhmille lähetettävä uutiskirje on tarkoitus toimittaa 4 - 6 kertaa 
vuodessa sekä paperi- että verkkoversiona. Palosuojelurahaston uudet verkkosivut 
aukesivat vuoden 2010 alussa, jolloin uusimuotoiset hakulomakkeetkin otettiin käyttöön. 
Rahaston uudet verkkosivut palvelevat täysin ruotsinkielisinä, mikä helpottaa 
ruotsinkielisten hakijoiden tiedonsaantia. Keskeisimmät tiedot rahastosta ja 
palosuojelumaksusta on julkaistu lisäksi englanniksi.  
 
Viestinnällisen ilmeen uudistumisen, tiedotteiden, kyselyiden, ohjeiden sekä muun 
yhteydenpidon uskotaan helpottaneen rahastoon liittyvän tiedon saamista ja lisänneen 
rahaston tunnettuutta. Vuoden 2011 aikana tehdään asiakastyytyväisyyskysely sekä 
aluekierros, jotka osaltaan hyödyttävät rahastoa viestinnän edelleen kehittämistä. 
Tavoitteena on lisäksi jatkaa viestintämateriaalin monipuolistamista ja yhtenäistämistä. 
 

Sähköiseen asiakirjahallintaan siirtyminen 
 

Sähköinen ASDO-asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä otettiin Palosuojelurahastossa 
käyttöön vuoden 2008 aikana. ASDO-järjestelmä korvaa hallintodiaarin ja parantaa siten 
olennaisesti asian käsittelyn seurantaa. ASDO-järjestelmällä on ollut arkistolaitoksen 
sähköisen säilyttämisen lupa 1.8.2010 lähtien. Tämän päivämäärän jälkeen laadituista 
asiakirjoista ei enää tarvitse arkistoida paperikappaletta.  ASDO-järjestelmä on tärkein 
työväline asiakirjojen käsittelyssä, järjestelmässä muun muassa laaditaan asiakirjat ja 
jaetaan tarvittaville tahoille. ASDOn käyttöönotto on näkynyt valmistelijoille erityisesti 
siten, että asiakirjojen jakelu on tapahtunut sähköisesti. Myös tehtävien vastuuttaminen ja 
seuranta on hoidettu sähköisesti.  
 
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 myös mahdollista hakea sähköisesti.  
 

Innovaatiopalkinto 2010  
 
Hallitus avasi vuoden 2010 Innovaatiopalkintohaun kokouksessaan 6.10.2009. Samassa 
kokouksessa hallitus hyväksyi sihteerin esittämät innovaatiopalkinnon uudet säännöt sekä 
hakuilmoituksen. Ilmoitus innovaatiopalkinnosta julkaistiin pelastustoimen ja 
palosuojelurahaston nettisivuilla, Pelastustieto-lehdessä ja Sopimuspalokuntalaisessa sekä 
lähetettiin sähköpostitse yhteistyötahoille. Palosuojelurahaston internetsivuille lisättiin 
vuoden 2010 alussa oma alasivu innovaatiopalkinnosta. Määräaikaan 31.3.2010 mennessä 
palkintoehdotuksia saapui yhdeksän. Innovaatiopalkintoraati, jonka jäsenet valittiin 
rahaston hallituksen kokouksessa 29.4.2010 ajalle 1.5.2010–30.4.2013, teki kokouksessaan 
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25.5.2010 esityksen palkittavasta sekä yhdestä kannustuspalkinnon saajasta. Hallitus päätti 
valintaraadin esityksen mukaisesti, että vuoden 2010 Innovaatiopalkinto annetaan 
Nummelan seudun vapaaehtoinen palokunta Ry:lle ”Henkilöilmoitustaulu” -
innovaatiosta. Palkinto myönnettiin sekä kehitetylle ilmoitustaululle että Nummelan 
VPK:n toimintatavalle, jossa on tunnistettu ongelma, innovoitu siihen toimiva ratkaisu ja 
tuotteistettu aikaansaatu malli. Palkinnon suuruus oli 9 000 euroa. Lisäksi hallitus päätti 
valintaraadin esityksen mukaisesti antaa 1000 euron kannustuspalkinnon 
kehittelykelpoisesta ideasta Kauko Ounatsun palkintoehdotukselle Palo- ja 
häkävaroittimella varustettu matkapuhelin. Vuoden 2011 Innovaatiopalkinto julistettiin 
haettavaksi hallituksen kokouksessa 13.10.2010, hakuaika päättyy maaliskuun lopussa 
2011. Hallitus päätti samassa kokouksessa hyväksyä hakuilmoituksen sekä panostaa 
innovaatiopalkinnon tiedottamiseen. Saatuja kokemuksia laajemmasta tiedottamisesta 
hyödynnetään sekä arvioidaan seuraavan haun yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistiin 
Pelastustieto-lehden ja Palokuntalaisen ohella myös Turvallisuus-lehdessä sekä Tekniikka ja talous -
lehdessä. Edellisvuosien tapaan kilpailusta tiedotettiin laaja-alaisesti. 

 
Vuonna 2010 annetut kannanotot, lausunnot ja tarkastusraportit  

 
Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 24.3.2010 kertomuksen Palosuojelurahaston 
tilintarkastuksesta vuodelta 2009. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätös on 
laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se 
antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä 
taloudellisesta asemasta. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin 
olennaista huomautettavaa. Rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien 
keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti.  
 
Sisäasiainministeriö antoi 14.6.2010 oman tilinpäätöskannanottonsa rahaston toiminnasta 
vuodelta 2009. Ministeriön mukaan Palosuojelurahaston toimintakertomuksen tiedot ovat 
oikeita, riittäviä ja selkeitä. Palosuojelurahasto on edellisvuosien tapaan onnistunut 
ministeriön mukaan toiminnassaan hyvin. Myös rahaston toiminnallista tehokkuutta 
pidetään hyvänä. Tuottavuuteen ja taloudellisuuteen, tuloksiin ja laadunhallintaan liittyviä 
tunnuslukuja on esitetty taulukkomuodossa, mikä ministeriön mukaan selkeyttää ja 
helpottaa tunnuslukujen seurantaa entisestään. Ministeriö arvioi, että rahasto on 
toiminnassaan ottanut huomioon saamansa palautteen ja kehittänyt toimintojaan sen 
mukaisesti. Ministeriö tukee erityisesti rahaston suunnitelmia edistää pelastustoimen 
palvelujen saatavuuden turvaamista koko maan alueelle, palokuolemien vähentämistä, 
hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä, turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen 
ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumista ja alaa hyödyttävän 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä. Sisäasiainministeriö toteaa, että 
Palosuojelurahasto on uusinut rahaston viestinnällisen ilmeen, minkä tavoitteena on lisätä 
rahaston tunnettuutta. 
 
Sisäasiainministeriön 16.11.2010 antamassa lausunnossa rahaston vuoden 2011 
suunnitteluasiakirjoista todetaan Palosuojelurahaston vuoden 2011 toimintasuunnitelman 
olevan hyvä ja kannatetaan rahaston pyrkimystä pienentää kertynyttä pääomaa.  
Kehittämistyötä on jatkettu muun muassa avustettavan toiminnan laadukkuuden ja 
vaikuttavuuden varmistamiseksi sekä rahaston päätöksenteon edelleen jäntevöittämiseksi. 
Sisäasiainministeriö tukee erityisesti rahaston suunnitelmia kohdentaa avustukset 
olemassa olevien riskien mukaisesti ottaen huomioon pelastustoimen palvelujen sekä 
henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn turvaamisen koko maan alueella. Rahaston 
toimintasuunnitelman todettiin olevan hyvin linjassa pelastustoimen tulossuunnitelman 
2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2012–2015 kanssa.  
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Sisäasiainministeriö kiinnittää Palosuojelurahaston huomiota edelleen erityisesti sisäisen 
turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen sekä pelastustoimen henkilöstön työkykyä 
ylläpitävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Työkykytavoitteen osalta tulisi 
kiinnittää huomiota valtakunnallisesti merkittäviin ja yhteiskunnallisesti vaikuttaviin 
tutkimushankkeisiin. Sisäasiainministeriö pitää erittäin hyvänä sitä, että rahasto ottaa 
yleisavustuksella toteutettavan toiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa huomioon järjestöjen 
toiminnan tavoitteiden liittyminen pelastustoimen valtakunnallisiin tulostavoitteisiin. 
Sisäasiainministeriö esittää, että pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille myönnettävät 
avustukset onnettomuuksien ehkäisytehtäviin näkyisivät alueen pelastustoimen ja 
sopimuspalokuntien erityisavustusten kokonaisuudessa. Pelastuslaitosten ja 
sopimuspalokuntien tekemä onnettomuuksien ehkäisy tulee kehittymään ja 
monipuolistumaan tulevina vuosina.  
 
Palosuojelurahastossa siirrytään vuoden 2011 alusta yleisavustusten maksatuksessa 
pääosin jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen. Sisäasiainministeriö kannattaa 
maksatustavan muutosta ja pitää erittäin hyvänä, että uudistus on valmisteltu hyvässä 
yhteistyössä avustusta saavien järjestöjen kanssa. Sisäasiainministeriö pitää onnistuneena 
sitä, että tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on voitu hakea avustusta vuodesta 2009 
alkaen kaksi kertaa vuodessa. Muutos on mahdollistanut työmäärän jakaantumisen 
aiempaa tasaisemmin ympäri vuoden. Ministeriö pitää kannatettavana rahaston 
näkyvyyden parantamista ja kannattaa myös asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista. 
Ministeriö ilmoittaa osallistuvansa tarvittaessa asiantuntijana työhön, jossa laaditaan 
selvitys paloasemien rakentamisesta, rahoitustarpeesta sekä rahaston avustusten 
vaikuttavuudesta suhteessa muihin paloasemarakennusten rahoitusmuotoihin sekä muihin 
rahastosta myönnettäviin avustuksiin. Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä, että rahastossa 
laadittujen selvitysten tulokset saadaan tarvittaessa laajempaan käyttöön. Ministeriö 
toteaa, että rahaston suunnitteluasiakirjojen mukaan harjoitusalueiden rakentamiseen 
voidaan vuonna 2011 kohdentaa rahaston varoja. Edellisvuoden vastaavassa 
lausunnossaan ministeriö piti tärkeänä harjoitusalueiden rakentamisen käynnistämistä. 
Sisäasiainministeriö pitää edelleen tärkeänä, että Palosuojelurahaston hallintomenojen 
osuus kaikista menoista pysyy mahdollisimman pienenä.  
 

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. 
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 Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 9,86 miljoonaa euroa, joista kunnille 
 noin 3,73 miljoonaa euroa (37,9 %), sopimuspalokunnille 1,09 miljoonaa (11,0 %), 
 pelastusalan järjestöille yleisavustuksina 2,61 miljoonaa (26,5 %) ja erityisavustuksina 1,49 
 miljoonaa (15,1 %) sekä muille saajille 0,94 miljoonaa euroa (9,6 %). Rahastolla on 
merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja 
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla.  
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* talousarvio 2011 
 

Erityisavustukset pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalusto- ja 
rakennushankkeisiin 

 
Palosuojelurahasto avusti yhdeksää (vuonna 2009 kahdeksaa) paloaseman 
uudisrakennushanketta. Avustuksen saivat tähän tarkoitukseen Vantaan, Lahden, 
Pietarsaaren ja Oriveden kaupungit ja Vanhan Käpylän, Tikkurilan sekä Asolan 
vapaaehtoiset palokunnat. Avustusta saivat myös Lielax FBK ja Haukiputaan kunta. 
Vanhan Käpylän VPK:ta avustettiin 200 000 eurolla, Tikkurilan VPK:ta 180 000 eurolla, 
Asolan VPK:ta 80 000 eurolla, Lielax FBK rf:ää 18 192 eurolla ja muita hankkeita 
350 000 eurolla. Asolan VPK:n hankkeessa oli kyse uuden ajoneuvohallin rakentamisesta. 
Rahasto avusti lisäksi kuutta kunnan ja kuutta sopimuskunnan paloaseman (edellisvuonna 
kahtatoista kunnan ja kolmea sopimuspalokunnan) peruskorjaus- tai laajennushanketta. 
Kunnille myönnettyjen rakennusavustusten keskimääräinen suuruus oli 236 777 euroa, 
enimmillään avustus oli 350 000 euroa ja pienin avustussumma oli 16 000 euroa. 
Sopimuspalokunnille myönnettyjen rakennusavustusten keskimääräinen suuruus oli 61 
607 euroa, enimmillään avustus oli 200 000 ja pienin myönnetty avustus oli 9 600 euroa.  
 
Kokonaiskustannuksiltaan suurimmat avustetut asemahankkeet kertomusvuonna olivat 
Vantaan, Lahden, Oriveden ja Pietarsaaren kaupungin sekä Haukiputaan kunnan uudet 
paloasemat sekä Taivassalon ja Varpaisjärven kuntien peruskorjaus- ja laajennushankkeet. 
Näiden seitsemän laajan paloasemahankkeen avustussumma oli yhteensä 2 440 471 euroa. 
Paloasemiin kohdistetut erityisavustukset pyritään suuntaamaan sellaisiin uusiin asemiin, 
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joilla parannetaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta kasvavilla alueilla sekä sellaisiin 
peruskorjauksiin ja laajennuksiin, joilla muun muassa parannetaan henkilöstön 
työturvallisuutta tai lisätään aseman ajoneuvopaikkoja. Palosuojelurahaston avustamia 
rakennushankkeita oli vuonna 2010 kaikkiaan 21, Etelä-Suomeen näistä kohdistui 
seitsemän, Lounais-Suomeen viisi, Länsi- ja Sisä-Suomeen 4, Lappiin kaksi ja Itä-
Suomeen, Pohjois-Suomeen sekä Ahvenanmaalle kuhunkin yksi.  
 
Pelastustoimen alueille myönnettiin kertomusvuonna avustusta 11 kevyen ajoneuvon 
(miehistöautot, johtoautot, johtoyksiköt) hankintaan. Lisäksi avustus myönnettiin 
seitsemään väestöhälytysjärjestelmähankkeeseen sekä neljään erityiskalustohankintaan. 
Keskimääräinen avustus pelastustoimen alueen ajoneuvohankintaan oli 20 761 euroa 
(vuonna 2009 summa oli 19 726 euroa) ja suurin yksittäinen kalustoavustus oli 57 200 
euroa. Hankkeilla on edistetty pelastustoimen ajoneuvokannan uusiutumista ja 
pelastustoimen toimintakyvyn turvaamista. Alueiden johtamisvalmiuksia kehitettiin 
kuuden (vuonna 2009 kahdeksan) johtoyksikön tai johtoauton hankinnan tukemisella 
sekä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin kohdistetulla avustuksella, 
jota myönnettiin hakemusten mukaisesti kolmelletoista pelastuslaitokselle (vuonna 2009 
seitsemälle) yhteensä 253 444 euroa.  
 
Sopimuspalokunnille myönnettiin avustusta kymmenen ajoneuvon hankintaan, joista 
kuusi oli kevyitä ajoneuvoja ja neljä raskaita ajoneuvoja (sammutusautot, säiliöauto). 
Lisäksi tuettiin yhden maastomönkijän hankintaa. Yhden raskaan ajoneuvon avustus 
annettiin tehdaspalokunnalle. Keskimääräinen avustus sopimuspalokunnan 
ajoneuvohankintaan oli 21 121 euroa (vuonna 2009 summa oli 19 146 euroa) ja suurin 
yksittäinen avustus oli 49 288 euroa. Hankinta-avustuksilla turvattiin vapaaehtoisten 
palokuntien toimintaa sammutussopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. 
Sopimuspalokunnille myönnettiin lisäksi pienavustuksia 99 laite- ja 
varustehankintahakemukseen. Keskimääräinen pienavustus oli suuruudeltaan 2 539 
(edellisvuonna 2 257) 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 2010 oli yhteensä 2,6 milj. euroa. 
Palokuntakoulutuksen tukemisella on ylläpidetty ja parannettu vapaaehtoisen ja 
sivutoimisen henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Nuoriso- ja naiskoulutuksella 
tähdätään vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen ja 
kehittämiseen maassamme. Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus on mahdollistanut 
nuohoojien ja palopäällystön ammattipätevyyden parantamisen. Yleisavustuksilla tuetaan 
lisäksi kansalaisille kohdistettua valistusta ja neuvontaa, jolla parannetaan heidän tietojaan 
ja taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja toimintaan hätätilanteissa. 
 
Nuohousalan Keskusliitto ry 
Nuohousalan Keskusliitto ry käynnisti nuohoojan työtä kuvaavan videoprojektinkeväällä 
2010. Siinä kuvataan kuuden erilaisen tulisijan nuohoustyöohjeiden mukainen nuohous. 
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Yhteistyökumppaniksi projektiin valittiin tarjousten perusteella Generator Post Oy. 
Valmis video/valmiit video-osiot laitetaan esille liiton kotisivuille, joista kuluttajat pystyvät 
katsomaan, mitä oikeaoppinen nuohoustyö pitää sisällään. Samaista materiaalia tullaan 
hyödyntämän koulutuksessamme ja tulevissa messutapahtumissa. Projekti saatetaan 
päätökseen alkuvuodesta 2011. Kurssitoiminta toteutettiin suunnitelman mukaisesti. 
Vuoden 2010 aikana toteutettiin yhteensä 2402 koulutettavapäivää, joista nuohoojien 
peruskoulutuksen parissa 1250 ja jatko- ja täydennyskoulutuksen parissa 1152 
koulutettavapäivää. Peruskoulutuskursseilla opiskelijoita oli yhteensä 250 ja koko 
toiminnassa osallistujia oli yhteensä 735. Syyskaudella oli havaittavissa lievää laskua 
opiskelijamäärissä.  
 
Jäsenistölle suunnattua Nuohoojat lehteä julkaistiin suunnitelmien mukaisesti 4 kertaa ja 
muuta valistusta ja neuvontaa on tehty sähköisesti ja esitteiden kautta. Liitto oli mukana 
vuoden 2010 turvallisuusalan messuilla Tampereella pelastusalan järjestöjen yhteisellä 
osastolla. Näkyvin kampanja oli yhdessä pelastusalan järjestöjen kanssa toteutettu 
palovaroitinkampanja. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry 
Suomen Palopäällystön jatko- ja täydennyskoulutusta toteutettiin yleisavustuksen turvin 
vuonna 2010 yhteensä 4390 koulutettavapäivää (suunnitelma 4000 ktpv, toteuma v. 2009: 
3800 ktpv).Koulutustilaisuuksia oli yhteensä 58 ja osallistujia 2869. Suomen 
Palopäällystöliiton vuosi 2010 oli koulutuksen osalta vuosi oli haasteellinen, mutta 
palkitseva. Haasteellinen sen vuoksi, että osallistujamäärät koulutustilaisuutta kohden 
olivat keskimäärin pienentyneet viimeisten vuosien aikana, mutta useampien ja 
täsmällisemmin kohdennettujen tilaisuuksien takia asetetut tavoitteet ylittyivät ja erityisesti 
suoritteet kasvoivat edellisvuoteen verrattuna merkittävästi: osallistujien määrä kasvoi 29 
prosentilla ja koulutettavapäivien lukumäärä yli 15 prosentilla. 

Palopäällystöliitto perehdytti Tampereen aluepelastuslaitoksen 
päällystöä ja alipäällystöä tieliikennepelastamisen viimeisiin tekniikoihin. 
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Palopäällystöliiton asiantuntijarooli on muuttunut perinteisestä lausuntojen antajasta 
aktiiviseksi toimijaksi. Liitolla on useita omia, turvallisuutta edistäviä 
asiantuntijatoimikuntia ja hankkeita, ja näiden lisäksi liitto on nimennyt jäsenistöstään 
edustajansa lukuisiin muihin asiantuntijaelimiin. Turvallisuusviestinnässä liitto panosti 
erityisesti turvallisuusviestintää tekevien valmiuksien parantamiseen ja ”työkalujen” 
luomiseen. Keskeinen yhteistyökumppani tällä saralla oli pelastuslaitosten 
turvallisuusviestintätyöryhmä. Järjestötoiminnassa keskeinen fokus oli palopäällystön 
yhteisöllisyyden edistäminen mahdollistamalla mm. hallinto- ja operatiivisen päällystön 
sekä ammatti- ja vapaaehtoispäällystön kohtaamisia. 
 
Palopäällystöliiton erityisavustushankkeista laajin oli Paloturvallisuusseurannan 
kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja jalkauttaa mittaristo, jolla maamme 
paloturvallisuuden tasoa voidaan arvioida yhtenäisin kriteerein, siis tuottaa säännöllisesti 
päivittyvä ns. paloturvallisuusbarometri. Hanke on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta 
ja palvelee tulipalojen ennaltaehkäisykeinojen kehittämisestä. Erityisavustusten turvin 
Palopäällystöliitto tuotti myös maksuttomasti saatavissa olevat Pelastusajoneuvojen 
yleisoppaan ja Palomestarin perehdyttäminen -oppaan sekä järjesti Tampereella 
eurooppalaisten palopäällystöjärjestöjen federaation FEU:n 15-vuotisjuhlaseminaarin, joka 
osaltaan edisti myös alan kansainvälistä yhteistoimintaa. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Vuonna 2010 SPEKin turvallisuusviestinnän tavoittama kokonaiskontaktimäärä oli noin 
40 miljoonaa. Näistä valtaosa saavutettiin PSR:n yleisavustuksella toteutetuilla 
radiokampanjoilla ja erityisavustuksella toteutetulla Piippaako Sinulla? -TV-kampanjalla. 
11.-päivän radiokampanja tavoitti 3 157 000 yli viisitoistavuotiasta kuulijaa, ja 
kokonaiskontaktimäärä oli 30 299 000. Kesäkampanjan vastaavat luvut olivat 2 606 000 ja 
15 159 000. 11.-päivän kampanjan kuulijatutkimuksen perusteella 62 % spotin kuulleista 
tarkasti palovaroittimen toiminnan. Yleisavustuksella tuotettiin kodin pelastautumisesite 
ja tehtiin maahanmuuttajille suunnitellun esitteen ja ohjaajanoppaan graafinen toteutus. 
Tiedotteita lähti 40 ja mediahaastatteluja SPEKin asiantuntijat antoivat yli 70. Viidessä 
messutapahtumassa tavoitettiin yhteensä noin 10 000 ihmistä. Vuodenvaihteen 
bussikampanja tavoitti kolmisen miljoonaa kontaktia. Kertomusvuosi oli kolmivuotisen 
Piippaako Sinulla? -kampanja viimeinen vuosi. Infoa palovaroittimien määrästä 25–54-
vuotiaat suomalaiset saivat TV:n välityksellä 6 109 000 kontaktin verran MTV3- ja Sub-
kanavilla. Uutena turvallisuusviestinnän muotona kokeiltiin ohjelmayhteistyötä Big 
Brotherin kanssa. PSR:n erityisavustuksella toteutettavan Nou Hätä! -kampanjan voimin 
opetettiin paloturvallisuustietoja ja taitoja noin 36 000 kahdeksasluokkalaiselle 420 
koulussa. SPEK osallistui myös perusopetuksen turvallisuusopetusta kehittävään 
työryhmään. 
 
Palonehkäisyn asiantuntijapalvelut tuottivat oppaiden muodossa yhtenäistäviä 
valtakunnallisia tulkintoja liittyen palovaroittimiin, paloilmoittimiin ja maatilojen 
eläinsuojarakennusten paloturvallisuuteen. Asiantuntijatoiminnassa osallistuttiin 
aktiivisesti mm. pelastuslain valmisteluun erityisesti sen onnettomuuksien ennalta 
ehkäisyä käsitteleviin kohtiin. Asumisen paloturvallisuuden kehittämisprojektin puitteissa 
tehtiin maahanmuuttajille tarkoitettu Paloturvallisuutta kotona -esite ja ohjaajan opas. 
Aineisto liitetään myös osaksi sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston tuottamaa, 
maahanmuuttajille tarkoitettua verkkoaineistoa. Erityisryhmien asumisturvallisuuden 
koulutusaineistoa on esitelty myös kansainvälisissä yhteyksissä ja se on herättänyt 
myönteistä huomiota ja kiinnostusta. Turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen 
vastaanottokeskuksiin ja maahanmuuttajille -projekti käynnistyi vastaanottokeskusten 
paloturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoituksella. Samalla selvitettiin myös 
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rakennusten rakenteellinen ja tekninen paloturvallisuus sekä henkilökunnan osaamisen ja 
tietämyksen taso. Palotarus 2010 suurleirillä annettiin jokaiselle leiriläiselle tietoisku 
asuntosprinklauksesta teemalla ”miksi sprinkleri pelastaa”. Alueellisia asumisen 
paloturvallisuuden parantamisseminaareja järjestettiin eri puolella Suomea. 
 
Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan puolella vuoden 2010 suurin voimainponnistus oli 
palokuntanuorten suurleiri Palotarus 2010. Leirille osallistui yhteensä lähes 3700 henkilöä. 
Leirin tavoitteena oli mm. kasvattaa nuorista vastuullisia, yhteistyökykyisiä ja 
auttamishaluisia aikuisia. Teemana olivat mm. yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus sekä 
ystävyyssuhteet. Vuoden aikana aloitettiin palokuntaveteraanitoiminnan kehittäminen 
toiminnan järjestäytymisen myötä. Kasvava palokuntaveteraanitoiminta tähtää omalta 
osaltaan turvallisemman ympäristön luomiseen. Perinteiset palokuntakilpailut mm. SM-
pilkki, paloautovedon SM-kilpailut, Hakatikkaan ensimmäiset SM-kilpailut, Veikon-malja 
-kilpailu, palokuntanaisten SM-Iines ja Sankoruiskun SM-kilpailut ylläpitivät ja kehittivät 
omalta osaltaan palokuntakulttuuria Suomessa. Palokuntanaisille suunnattu Paloposti 
Leidi ja palokuntanuorille suunnattu Paloposti junior -lehdet ilmestyivät kumpikin 4 
kertaa (painosmäärä 1.700 kpl). Aineistotuotannon saralla tuotettiin palokuntanaisten 
peruskurssin päivitys ja palokuntatoiminnan mahdollisuudet -esite.  
 
Palokuntakoulutuksen tavoitteena on kehittää kouluttajien ja kurssinjohtajien pedagogisia 
tietoja ja taitoja, jotta koulutus olisi valtakunnallisesti yhtenäistä, laadukasta ja kouluttajia 
ja kurssinjohtajia olisi riittävästi. Vuoden aikana päivitettiin kurssinjohtajan ja kouluttajan 
substanssitietoja, erityisesti antamalla valmiudet käyttää uudistuneita/päivitettyjä 
opetusaineistoja. Kurssinjohtajien opintopäiviä järjestettiin yhteensä 8 kertaa. 
Kouluttajien pedagogisia taitoja kehitettiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun 
kanssa kahden eri koulutusohjelman myötä. eSPEK – verkko-osaaja koulutuksen aloitti 
täysi 12 henkilön ryhmä, joka työstää nykyisiä oppisisältöjä verkkomaailmaan soveltuviksi. 
Tätä tarkoitusta varten hankittiin oma edu.spek.fi -verkko-oppimisalusta. 
Opetusaineistoista valmistui uusi CBRN–kurssi sekä ensivasteopasvihko. Niin ikään 
vaarallisten aineiden opetusaineisto saatiin lähes valmiiksi. Palotaus -kurssikeskusta 
käytettiin 51 eri tilaisuudessa (yhteensä 5.430 henkilöä). 
 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämis-, valistus- ja neuvontahankkeisiin 
 
Kertomusvuonna avustusta myönnettiin 45 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa 
edistävään tutkimus- ja kehittämishankkeeseen yhteensä 2,78 miljoonaa euroa. 
Hakemuksia ratkaistaessa huomioitiin erityisesti hankkeet, jotka kohdistuvat 
pelastustoimen tutkimusohjelman mukaisiin teemoihin ja hakijoiden huomiota pyrittiin 
kiinnittämään hankkeiden vaikuttavuuteen jo hakuvaiheessa. Kertomusvuonna 
myönnetyissä erityisavustuksissa painottuivat kertomusvuonna mm. asumisen ja erityisesti 
maahanmuuttajien asumisen paloturvallisuuden parantaminen, työpaikkojen 
paloturvallisuus, sopimuspalokuntien sopimusjärjestelmien kehittäminen, alaan liittyvien 
prosessien ja järjestelmien, kustannuslaskennan ja jo toteutettujen toimien analysointi ja 
arviointi, paloturvallisuuteen liittyvät korkeakoulujen tutkimushankkeet, pelastuslaitosten 
kehittämishankkeet, palokuolemien ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet, 
turvallisuusohjeiden ja -oppaiden laatiminen, suurelle yleisölle suunnatut palovalistukseen 
liittyvät mediakampanjat, nuorille suunnatut toiminnalliset valistushankkeet sekä 
ennaltaehkäisytoimet. Lisäksi tuettiin alan oppimateriaalin kehittämistä ja tuottamista sekä 
suomeksi että ruotsiksi. 
 
Rahaston hallituksen vuonna 2010 aikana tekemät avustuspäätökset on esitetty 
toimintakertomuksen liitteessä 1. 
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta 

 
Vuoden 2010 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 372 päätöstä. Näistä päätöksistä 
avustuspäätöksistä oli 328, muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 12, hallinnollisia päätöksiä 11, 
takaisinperintäpäätöksiä 2, oikaisupäätöksiä 1 ja muita päätöksiä 18. Rahastossa 
käsiteltävien tilitysten määrä on noussut edellisvuodesta, johtuen pääosin 
sopimuspalokuntien pienavustusten maksatusten käsittelytavan muutoksesta.  
 
Rahaston toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukuja on 
laskettu oheiseen taulukkoon (Toiminnallisuuden tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus). 
Taloudellisuus 1 on taulukossa laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman 
mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten kokonaismäärällä ja 
taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. 
Tuottavuus 1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten määrä sihteeristön 
henkilötyövuosilla ja tuottavuus 2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen 
asioiden määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.   
 
Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 2,92 henkilötyövuoden työpanos. 
Sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen 
verrattuna, sillä pienavustusten osalta on siirrytty aiemmista paperilla allekirjoitetuista 
maksatuslistoista erillisiin sähköisesti ASDOssa laadittaviin ja Rondo-järjestelmässä 
käsiteltäviin maksatuspyyntöihin. Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien 
henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma henkilöstö. Vuonna 2008 työpanosta on 
ostettu osaltaan myös ministeriön ulkopuolelta. 

 
Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden määrä on pysynyt edellisvuoden 
tasolla, samaan aikaan kuitenkin sihteeristön käsittelevien asioiden määrä on kasvanut 
maksatuskäytännön muutoksen vuoksi. ASDO-asianhallintajärjestelmään siirtyminen on 
vaatinut myös paljon sellaista valmistelutyötä, lomakepohjien laadintaa, prosessien ja 
käytäntöjen muutoksia, jotka eivät suoranaisesti näy näissä tehokkuuslaskelmissa. Lisäksi 
vuonna 2010 on laadittu useita selvityksiä ja kyselyitä päätöksenteon ja kehittämistyön 
taustaksi, jotka eivät näy laskelmissa. Myöskään kehittämistoimenpiteet eivät näy 
tehokkuuslaskelmissa. Vuonna 2010 suurimmat rahaston kehittämistoimet liittyivät 
viestintään, yleisavustusten maksatustavan muutokseen, sopimuspalokuntien 
pienavustuksiin ja harjoitusaluehankkeiden rahoitukseen sekä työjärjestyksen laadintaan.   
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Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus 
 

Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus     
Toiminnan volyymi 2010 2009 2008 
Hallituksen kokoukset, kpl 6 6 6 
Hallituksen puhelinkokoukset, kpl 0 0 2 
Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 2 
Sihteeristön henkilötyövuodet 2,92 2,69 2,38 
    
Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 372 374 333 

avustuspäätökset, kpl 328 328 298 
muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 12 14 10 

takaisinperintäpäätökset, kpl 2 4 2 
hallinnolliset päätökset, kpl 11 6 6 

oikaisupäätökset, kpl 1 9 5 
muut päätökset, kpl 18 13 12 

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 227 164 126 
Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 599 538 459 
Myönteiset avustuspäätökset, kpl 215 215 232 
    
Rahaston talous 2010 2009 2008 
Toiminnan kulut, euroa 254 514 243 638 203 466 
Siirtotalouden menot, euroa 9 156 350 9 811 984 8 844 229 
Palosuojelumaksukertymä, euroa 8 968 411 8 845 394 8 349 458 
Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 9 855 213 11 023 879 9 756 261 
Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa 9 876 000 9 950 000 10 560 000 
Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 10 114 512 11 252 790 9 959 727 
    
Tunnusluvut 2010 2009 2008 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus saapuneista hakemuksista, % 65,5 % 65,5 % 77,9 % 
Myönteisen avustuspäätösten keskiarvo, euroa 45 838,20 51 273,86 42 052,85 
Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 62 62 56 
Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/päätökset, euroa 684 651 611 
Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/käsiteltävät asiat, euroa 425 453 443 
Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 127,4 139,0 139,9 
Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 205,1 200,0 192,9 
Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 49,9 44,8 38,3 
Tehokkuus 1:  
Avustushakemuksista käsitelty 3 kk:n sisällä saapumisesta, % 93,9 % 91,8 % 89,9 % 
Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 93,8 % 97,6 % 99,2 % 
Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää 96 148 109 
Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 2,78 % 2,48 % 2,30 % 
Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 2,84 % 2,75 % 2,44 % 
Toiminnan suunnitelmallisuus:  
varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 102,4 % 113,1 % 94,3 % 
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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, noin 94 prosenttiin hakemuksista 
tehtiin päätös kolmen kuukauden tavoiteajan sisällä. Tavoiteajan ylittäneistä 20 
hakemuksesta, 17 on sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia, joiden käsittelyaika on 
ollut enimmillään 3,5 kuukautta johtuen hallituksen kokousrytmistä (kesäajan ja 
vuodenvaihteen pitkät kokousvälit). Pienavustushakemusten laatu on tiedottamisen ja 
systemaattisemman ohjeistuksen seurauksena parantunut ja lisäselvityksistä johtuvat 
viivytykset hakemusten käsittelyssä ovat vähentyneet. Loput kolme hakemusta, joiden 
käsittely kesti yli 3 kuukautta, olivat erityisavustushakemuksia tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin, jotka jätettiin hallituksen kokouksessa pöydälle lisäselvityksiä 
varten ja päätettäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa. Näiden kolmen hakemuksen 
osalta käsittelyaika oli 4 - 4,5 kuukautta.  
 
Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan. Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat 
tilityshakemukset kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksista 93,8 % 
(214 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa, näistä 73 % alle kuukaudessa. Tavoiteajan ylitys oli 
lopuissa 13 tilityksessäkin keskimäärin vain 12 työpäivää ja näissä hakemuksissa on 
odotettu pääsääntöisesti avustuksensaajalta lisäselvityksiä tilityksen käsittelemiseksi.  

 
Käsittelyajat rahastossa 2010 2009 2008 
Avustushakemukset kpl % kpl % kpl % 

0-3kk 308 93,9 % 301 91,8 % 268 90 % 
3-5 kk 20 6,1 % 27 8,2 % 30 10 % 

yli 6 kk 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl % 

0-2 kk 214 93,8 % 160 97,6 % 125 99 % 
2-6 kk 13 6,2 % 3 1,8 % 1 1 % 

yli 6 kk 0 0,0 % 1 0,6 % 0 0 % 
 
 
 
Hallituksen tekemät avustuspäätökset vuonna 2010 

 
Rahaston hallituksessa vuonna 2010 tehtyjen avustuspäätösten määrä (328 kpl) ja 
myönteisten päätösten määrä (215 kpl) pysyi edellisvuoden tasolla. Yhteensä rahastosta 
haettiin avustusta 23,2 miljoonaa euroa (vuonna 2009: 24,3 milj. euroa) ja myönnettiin 
9,87 miljoonaa euroa (vuonna 2008: 11,03 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli 42,5 
% suhteessa haettuun avustukseen (vuonna 2009 45,4 %). 
 
Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa, joita on kuusi 
vuodessa. 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.  
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Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2010   2009   2008   

  
Kpl Avustus- 

määrä 
Kpl Avustus-

määrä 
Kpl Avustus 

-määrä 
Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja 
haettu avustus 328 23 231 153 328 24 301 437 298 18 641 350 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 215 9 855 213 215 11 023 879 232 9 756 261 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 65,5 % 42,4 % 65,5 % 45,4 % 77,9 % 52,3 % 
Yleisavustushakemukset (30.11.2010)  
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 4 3 206 200 5 3 290 928 4 2 820 900 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 4 2 607 600 4 2 657 300 4 2 427 346 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 100 % 81,3 % 80,0 % 80,7 % 100 % 86,0 % 
Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, oppimateriaali, apurahat (4.3.2010, 29.4.2010, 31.8.2010 ja 13.10.2010) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 81 5 293 721 91 6 347 307 82 4 592 195 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 45 2 781 856 50 3 118 179 48 2 692 003 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 55,6 % 52,6 % 54,9 % 49,1 % 58,5 % 58,6 % 
Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (29.4.2010) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 112 2 418 704 91 3 825 757 111 2 983 910 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 46 993 812 41 1 207 686 97 1 928 861 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 41,1 % 41,1 % 45,1 % 31,6 % 87,4 % 64,6 % 
Rakennushankkeet (29.4.2010)  
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 32 12 033 520 41 10 579 045 32 8 071 814 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 

21 3 220 626 23 3 825 202 18 2 571 614 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

65,6 % 26,8 % 56,1 % 36,2 % 56,3 % 31,9 % 

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki kokoukset) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 99 279 008 100 258 400 69 172 531 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä 
(euroa) 

99 251 319 97 215 512 65 136 437 

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%) 

100 % 90,1 % 97,0 % 83,4 % 94,2 % 79,1 % 

 
 
 
 
 
 
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. 
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Hakemusten laadukkuutta pyritään varmistamaan mm. siten, että sopimuspalokuntien 
pienavustusten osalta hakijaa vaaditaan toimittamaan hakemuksen liitteenä 
pelastustoimen lomakemuotoinen lausunto. Lausuntolomake on myös ladattavissa 
rahaston internet-sivuilta. Kuntien rakennushankkeiden ja sopimuspalokuntien kalusto- ja 
rakennushankkeiden osalta tulee hakemuksen liitteenä toimittaa myös pelastustoimen 
lausuntolomake. Kalusto- ja rakennushankkeet tarkastaa ja asettaa 
kiireellisyysjärjestykseen aluehallintovirasto. Tämän jälkeen kalusto- ja 
rakennushankehakemukset toimitetaan rahastoon päätöksenteon valmistelua varten. 
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 seikkaperäiset 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 näin varmistamaan riittävä 
tiedonsaanti puolin ja toisin. Vuoden 2011 alusta alkaen yleisavustukset maksetaan 
avustuksen saajille pääosin jälkikäteen tositteellista määrämuotoista tilitystä vastaan. 
Tilitykseen ja lomakkeisiin liittyvät ohjeistukset on käyty vuoden 2010 aikana hakijoiden 
kanssa läpi ja ne löytyvät rahaston internetsivuilta yleisavustusten kohdalta.   
 

Hallitustyöskentelyn laadukkuus 
 
Rahasto on panostanut hallitustyöskentelyn laadukkuuteen. Hallitus kokoontuu kuusi 
kertaa vuodessa ja seuraavan vuoden työsuunnitelman käsittelyn yhteydessä käsitellään 
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 31.8.2010, seminaarin aiheina olivat 
pelastustoimen omistajaohjaus ja pelastuslaitosten keskinäisen yhteistoiminnan 
kehittäminen (Markku Haiko), pelastustoimen harjoitusaluehankkeet (Paavo Tiitta ja 
Johanna Herrala) sekä kunnallisten kiinteistöyhtiöiden mahdollisuus saada 
rakennushankeavustusta (sihteeristön muistio).   
 
Pelastuslaitosten keskinäisen yhteistoiminnan kehittämisen lähtökohtana on omistajien 
keskinäisen yhteistyön onnistuminen sekä sitoutuminen yhteistyöhön, yhteisiin 
tavoitteisiin sekä siihen tukeen jota tarvitaan. Omistajaohjauksen kannalta haastetta on 
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siinä, miten omistajat muodostavat yhteisen tahtotilan. Palosuojelurahaston avustama 
pelastuslaitosten kumppanuushanke loi pohjan laitosten yhteistoiminnan kehittämiselle. 
Lähitulevaisuudessa on ratkaistava se, miten yhteistoiminta saadaan pysyvälle tasolle. 
Harjoitusalueiden osalta sihteeristö oli selvittänyt mahdollisuutta tukea näitä hankkeita 
kalusto- ja rakennushankehaun kautta. Harjoitusalueen käyttäjiä tulee olla tarpeeksi, jotta 
käyttöaste saadaan riittävän suureksi. On myös tärkeä hyödyntää alueella jo olevia 
harjoituskohteita, joita esimerkiksi muut viranomaistahot tai yhteistyökumppanit 
ylläpitävät. Kunnallisten kiinteistöyhtiöiden osalta on esillä ollut aika ajoin se, voidaanko 
näitä tahoja tukea rahaston kautta. Palosuojelurahastolain 14 §:n mukaan rahaston 
avustuksia voidaan myöntää vain kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. 
Sihteeristö pyysi asiasta lausuntoa Sisäasiainministeriön pelastusosastolta, joka pyysi 
kannanottoa asiaan myös valtiovarainministeriöltä. Lausuntojen mukaan kunnan 
määritelmää ei voida ulottaa kiinteistöyhtiöön eikä kunnallinen kiinteistöyhtiö voi siten 
olla kalusto- ja rakennushankeavustuksen saaja. Asian todettiin vaativan jatkoselvittelyä.  
 

Viestinnän tehokkuus 
 
Palosuojelurahaston uudet verkkosivut (www.psr.fi) otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. 
Verkkosivuilta löytyvät kaikki keskeiset rahastoa koskevat materiaalit kuten hakemukset, 
lomakkeet, haku- ja tilitysohjeet, lainsäädäntö, päätöstiedotteet, pöytäkirjat, tilinpäätös- ja 
suunnitteluasiakirjat, yhteystiedot sekä viestintätuotteet kuten uutiskirjeet ja 
yleisesittelykalvot. Verkkosivut palvelevat myös täysin ruotsinkielisinä, mikä helpottaa 
ruotsinkielisten hakijoiden tiedonsaantia. Keskeisimmät tiedot rahastosta ja 
palosuojelumaksusta on julkaistu lisäksi englanniksi. Viestintä- ja tiedotustoimien 
uskotaan helpottaneen rahastoon liittyvän tiedon saamista ja lisänneen rahaston 
tunnettuutta. Viestinnän tehokkuutta ilmentää esimerkiksi se, että hallituksen kokouksissa 
tehdyistä avustuspäätöksistä julkaistaan päätöstiedote rahaston internetsivuilla jo saman 
päivän aikana ja päätökset postitetaan hakijoille yleensä viimeistään kokousta seuraavana 
päivänä.  
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1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

 
 
Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano kertomusvuoden aikana oli seuraava: 

Puheenjohtaja 

Kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen 

Jäsenet 

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

Johtava asiantuntija Veli Matti Ojala –31.12.2010, Finanssialan Keskusliitto 
Johtava asiantuntija Petri Mero (kuvassa) 1.1.2011-, Finanssialan Keskusliitto 
Varajäsen Johtava vakuutusasiantuntija Pia Santavirta -31.12.2010 

Kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto 
Varajäsen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu 

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt 
Varajäsen Koulutussuunnittelija Brita Somerkoski 

Kansanedustaja Oiva Kaltiokumpu 
Varajäsen Kansanedustaja Elsi Katainen 

Kansanedustaja Jari Larikka 
Varajäsen Kansanedustaja Lenita Toivakka 

Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo 
Varajäsen Pelastusjohtaja Anssi Parviainen 
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Hallituksen varapuheenjohtajana toimi yli-insinööri Kirsi Rajaniemi. Hallitus kokoontui 
kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus on sisäasiainministeriön asettama ja 
nykyinen hallitus on nimetty kaudeksi 1.3.2008–28.2.2011. Palosuojelurahaston 
hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat tehtävissään sivutoimisia, oman työnantajansa 
tehtävään esittämiä.  
 
Palosuojelurahaston nykyisen hallituksen toimikausi päättyy helmikuun lopussa 2011. 
Ministeriö on ryhtynyt toimenpiteisiin uuden hallituksen nimeämiseksi. Ministeriö nimeää 
hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden 
toimikaudeksi. 
 
Rahaston sihteeristö on sisäasiainministeriön palveluksessa. Rahaston sihteeristössä on 
kolme vakituista virkaa. Mikko Nygård toimii rahaston pääsihteerinä, Hanna 
Paakkolanvaara ylitarkastajana ja Ulla Mönkkönen tarkastajana. Kertomusvuonna Mikko 
Nygård on ollut virkavapaalla pääsihteerin tehtävästään. Hanna Paakkolanvaara on 
toiminut kertomusvuonna rahaston pääsihteerinä ja ollut ylitarkastajan virastaan 
virkavapaalla. Johanna Herrala on toiminut rahaston ylitarkastajan viransijaisena. 
Rahaston viroista pääsihteerin ja ylitarkastajan virkoihin kelpoisuusvaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto, tarkastajan virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Rahaston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään vuosittain toimenkuvissa sekä 
seuraavan vuoden työsuunnitelmassa, joka käsitellään vuoden viimeisessä hallituksen 
kokouksessa. Pääsihteeri toimii rahaston esimiehenä ja käy tulos- ja kehityskeskustelut 
rahaston sihteeristön muiden virkamiesten kanssa. Rahasto kuuluu henkilöhallinnollisesti 
sisäasiainministeriön pelastusosaston hallinto- ja kehittämisyksikköön ja pääsihteeri käy 
oman tulos- ja kehityskeskustelunsa kyseisen yksikön päällikön kanssa 

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

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahaston 
tulot vuonna 2010 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2009 (8 968 410,50 €). 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 2010 tilinpäätöksessä (8 968 410,50) on noin 1,0 % 
suurempi kuin vuonna 2009 (8 845 394,28 euroa), missä kasvua vuodesta 2008 oli jo 5,9 
%. Palosuojelumaksukertymän muutokset johtuvat palovakuutusten maksutulokertymän 
suuruudesta, mihin vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä 
vakuutusmaksujen kehitys. Talouden toimeliaisuuden muutos ei ole toistaiseksi 
vaikuttanut vakuutusmaksukertymään alentavasti. Vuoden 2011 kertymän arvioidaan 
olevan 8,6 miljoonan euron tasolla.  

 
 

Palosuojelumaksukertymä suhteessa 
myönnettyihin avustuksiin 1996-2011*
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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 3.12.2009 talousarvion ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2010. 
Tulojen arvioitiin olevan noin 8,0 miljoonaa euroa, toteuma 8,97 miljoonaa euroa ylitti 
roimasti talousarvion. Aiemmin annettuja päätöksiä arvioitiin vuoden 2010 aikana 
maksettavan n. 5,6 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 9,62 miljoonalla eurolla. 
Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä kalustohankkeisiin ja pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitehankintoihin kohdistettaisiin 1,25 miljoonaa euroa, 
rakennushankkeisiin 2,7 miljoonaa euroa, järjestöjen yleisavustuksiin 2,6 miljoonaa euroa, 
tutkimus- ja kehityshankkeisiin 2,85 miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien 
pienavustuksiin 0,22 miljoonaa euroa. Rahaston hallintomenoihin varattiin vuodelle 2010 
yhteensä 256 000 euroa ja toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 254 514 euroa eli 
suunnitelma toteutui 99,4 prosenttisesti.  
 
Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja oheisen kaaviokuvan (Talousarvion toteutumisvertailu 
vuonna 2010) luvut sisältävät kertomusvuoden aikana myönnetyt avustukset. Luvut 
eroavat tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmassa esitetyistä siirtotalouden kuluista, jotka 
kuvaavat maksettuja avustuksia ja maksusitoumuksien muutosta. Myönnetyt avustukset 
maksetaan myöntämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista myönnetyistä 
avustuksista vuoden lopussa maksamatta oleva osuus (sitoumukset) esitetään 
kirjanpidossa rahaston lyhytaikaisissa veloissa. 
 

Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2010
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 Käyttösuunnitelma kokonaisuudessaan ylittyi 226 518 eurolla (n. 2,3 %). 
Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina päätetyistä alitoteutuneista 
hankkeista sekä toteutumatta jääneistä hankkeista oli yhteensä 581 312 euroa (v. 2008: 
1, 09 milj. euroa ja vuonna 2009 1,25 milj €). Tämä alitoteuma otettiin osaltaan huomioon 
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uusia avustuspäätöksiä tehtäessä ja vuoden 2011 talousarviota laadittaessa. Taloudellisen 
taantuman vuoksi vuonna 2010 rahoitusta suunnattiin paloasemien rakennushankkeisiin 
18,5 % alkuperäistä suunnitelmaa (2,7 milj. €) enemmän eli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. 
Vastaavasti kalusto- ja järjestelmähankkeisiin myönnettiin 244 194 euroa vähemmän kuin 
käyttösuunnitelmassa oli arvioitu. Sopimuspalokuntien pienavustuksia haettiin rahastosta 
aiempia vuosia enemmän ja niiden osalta käyttösuunnitelma (220 000 €) ylittyi 14,2 
prosentilla. Pienavustuksia myönnettiin yhteensä 251 319 euron edestä. Vuoden 2011 
varojen käyttösuunnitelmassa pienavustushakemusten lisääntynyt määrä on huomioitu ja 
pienavustuksiin on varattu yhteensä 250 000 euroa.  
 

 
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

 
Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2010 luvut ja vuoden 2009 
vertailuluvut. 
 
Palosuojelurahaston tulot vuonna 2010 koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiöiden 
tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2009 (8 968 410,50 euroa). Mahdollisesti 
tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %). 
Rahoitustuotoissa näkyy lisäksi 298,68 euron erä, joka on takaisinperittävälle avustukselle 
(SMDno/2010/1643) lasketun koron osuus takaisinmaksusta. 
 
Toiminnan kulut kasvoivat edellisvuodesta 10 875,67 euroa (n. 4,5 %), mikä selittyy lähes 
yksinomaan palveluiden ostojen kasvulla. Toiminnan kulujen kasvu oli kuitenkin täysin 
ennakoitu jo vuoden 2010 varojen käyttösuunnitelmassa: toteutuneet kulut 254 514 €, 
käyttösuunnitelma 256 000 €. Tuotto- ja kululaskelman henkilöstökulut sisältävät 
ainoastaan hallituksen palkkiot. Sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin.  
 
Palveluiden ostot olivat vuonna 2010 yhteensä 220 433,22 euroa ja vuonna 2009 ostot 
olivat 206 480,27 (kasvua n. 6,8 %). Palveluiden ostojen kasvusta suuriosa selittyy tilin 
43950 (palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta) kustannusten kasvulla. Tili 
sisältää kolmehenkisen sihteeristön palkkakustannukset sekä Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sopimuslaskutukset. Tilin kustannukset olivat 
kertomusvuonna 196 936,55 euroa ja vuonna 2009 kustannukset olivat 186 652,81 euroa. 
Vuonna 2010 sihteeristön palkkakulut olivat yhteensä 173 434,55 euroa; palkkakulut 
olivat 15,2 prosenttia edellisvuotta suuremmat (vuonna 2009; 150 549,82 euroa). 
Kustannusten nousu selittyy henkilöstön määrän muutoksella. Sihteeristössä maksettiin 
palkkaa kertomusvuonna kolmelle täysiaikaiselle (työtehollisesti 2,92 htv) työntekijälle, 
kun vuonna 2009 palkkaa maksettiin 2,69 henkilötyövuoden mukaan. Vuodelle 2011 ei 
ole odotettavissa palkkakustannusten eikä sihteeristön henkilötyövuosien kasvua. 
Rahaston toiminnan volyymi edellyttää kolmehenkistä sihteeristöä.  
 
Tilillä 43950 olevat palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon sopimuslaskutukset 
(yhteensä 23 502 €) olivat vuonna 2010 noin 13 % pienemmät kuin vuonna 2009 (27 056, 
99 euroa). Palvelukeskuksen kanssa on vuosien 2008–2009 aikana saavutettu hyvät ja 
vakiintuneet toimintamallit kuukausittaisissa tilien ja sitoumusten täsmäytyksissä sekä 
avustusten maksatuspyyntöjen käsittelyssä ja tämä näkyy osaltaan vuoden 2010 alemmissa 
kustannuksissa. Vuodelle 2011 on kuitenkin luvassa palvelusopimukseen huomattava 
hinnankorotus palveluiden kallistuessa (sopimuksen hinta-arvio on 28 926 €).  
 
Muut toiminnan kulut (tavaroiden ostot, henkilöstökulut, vuokrat ja muut kulut) eivät ole 
muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta. Tavaroiden ostot ja muut kulut ovat jopa 
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edellisvuotta hieman alemmalla tasolla. Palosuojelumaksukertymään ja siirtotalouden 
menojen tasoon verrattuna hallintomenojen osuus on hyvin alhainen, noin 2,84 % 
palosuojelumaksukertymästä (vuonna 2009: 2,75 %) ja 2,78 % siirtotalouden menoista 
(vuonna 2009: 2,48 %). 
 
Siirtotalouden kulut yht. 9,2 miljoonaa euroa laskivat ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun 
vuonna 2005 siirryttiin sitoumusperusteiseen menojen kirjaamiseen, missä aiempiin 
päätöksiin perustuvien maksamattomien sitoumusten lisäys kasvattaa siirtotalouden 
kuluja. Siirtotalouden kulujen lasku liittyy suurelta osin uusien avustuspäätösten määrän 
pienenemisestä suhteessa vuoteen 2009, jolloin käyttösuunnitelma ylitettiin tarkoituksella.  
 

 
 

1.5.4 Tase 
 
Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden alussa 16 
379 969,98 euroa ja lopussa 16 392 559,06 euroa. Rahaston saataville valtiolta ei makseta 
korkoa. Toisaalta rahastolla ei ole tulojen perintään ja tilintarkastukseen liittyviä, valtion 
maksamia kuluja. 
 
Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 10 229 650,87 miljoonaa 
euroa, josta lyhytaikaisia ostovelkoja oli 1,27 miljoonaa euroa (edellisen vuoden lopussa 
0,87 milj €) ja Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia 
sitoumuksia 8 958 201 euroa (edellisen vuoden lopussa 8 894 806 euroa). Nämä 
sitoumukset näkyvät rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. Palosuojelurahaston avoimet 
sitoumukset 31.12.2010 tilanteessa on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 16. 
 
Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta maksuvelvollisilta vuodelta 
2010 arvioidaan olevan noin 8,6 milj. euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin 
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 %:n palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden taseissa 
31.12.2010 velkana valtiolle, ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. 
Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa 
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2011. Nämä eivät esiinny saamisina 
Palosuojelurahaston kirjanpidossa. 
 
Vuoden 2011 yleisavustuspäätökset (2 607 600 €) tehtiin hallituksen kokouksessa 
30.11.2010. Yleisavustukset tullaan maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa. Kullekin jaksolle voidaan myöntää 
ennakkoa hakemuksesta. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 2010 taseen 
lyhytaikaisissa siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2011 sitoumuksiksi ja ne on lisätty 
1.1.2011 uusina päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin (tili 82500) ja lyhytaikaisiin 
siirtovelkoihin (tili 26190).  
 
Tilikaudelta jäi 447 849 euron alijäämä. Alijäämän kattamisen jälkeen omaa pääomaa jää 
6 162 908,19 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 (2008–2010) ajalta. 
Oman toiminnan rahavirta oli n. 1,3 % suurempi kuin vuonna 2009. Siirtotalouden 
bruttomenot vuonna 2010 (9,16 milj. €) olivat edellisvuotta (9,81 milj. €.) pienemmät. 
Rahoituksen rahavirta oli 0,46 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli -0,90 miljoonaa 
euroa. Rahaston likvidit varat (16 392 559,06 €) pysyivät suunnilleen edellisvuoden (16 
379 969,98 €) tasolla; kasvua edellisvuodesta on 12 589,08 euroa.  
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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) selkeyttää sisäisen valvonnan vastuun jakoa entisestään. 
 
Rahaston sitoumusseuranta on muutettu vuosittaisesta kuukausittain tehtäväksi vuoden 
2008 aikana. Muutos antaa reaaliaikaisen kuvan rahaston varallisuuden kehityksestä ja on 
mahdollistanut tarkemman taloussuunnittelun. Kuukausittainen sitoumusseuranta 
toteutetaan sihteeristön ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
yhteistyönä. Vuosina 2009–2010 kuukausittaista sitoumusseurantaa on pystytty 
hyödyntämään rahaston hallituksessa mm. neljännesvuosittaisessa talousseurannassa sekä 
tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa. Sitoumusseuranta on myös mahdollistanut 
alitoteutuneiden hankkeiden toteutumattoman avustusosuuden välittömän 
huomioonottamisen ja hyödyntämisen uusia avustuksia jaettaessa.   
 
Vuoden 2011 aikana tullaan valmistelemaan Kieku-järjestelmän käyttöönotto 
Palosuojelurahaston osalta. Kieku-järjestelmän odotetaan osaltaan tuovan lisää tarkkuutta 
ja helpotusta mm. toiminnan volyymin, tehokkuuden ja tuloksellisuuden seurantaan sekä 
raportointiin. 
 
Palosuojelurahasto on toiminnallisesti pieni yksikkö, jolla on kolmen hengen sihteeristö. 
Rahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja laadun arvioinnissa ei ole 
käytetty alan kansainvälisten organisaatioiden suosittelemia standardeja tai malleja. 
Käytössä olevilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyillä saadaan kohtuullinen 
varmuus talouden ja toiminnan lainmukaisuudesta ja tuloksellisuuden varmistamisesta, 
rahaston varojen turvaamisesta sekä oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta rahaston 
taloutta ja tuloksellisuutta koskien. Palosuojelurahaston hallitus on arvioinnissaan 
16.2.2011 todennut, että rahaston valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttävät 
talousarvioasetuksen 69 §:ssä 1 momentissa säädetyt vaatimukset.  
 



 26 

Palosuojelurahastolla ei ole ollut aiemmin voimassa olevaa työjärjestystä. Asian tärkeys on 
tiedostettu Palosuojelurahastossa jo pitemmän aikaa, rahaston toiminnan luonne ja 
laajuus ovat edellyttäneet oman työjärjestyksen laatimista. Hallituksen tehtävät on kirjattu 
lakiin, mutta sihteeristön tehtävät, työnjako ja asioiden valmistelu ja esittely tuli saada 
kirjattua työjärjestyksen muotoon. Työjärjestyskysymys eteni alkuvuonna 2010 siten, että 
sisäasiainministeriön ensimmäinen luonnos rahaston työjärjestyksestä saatiin käsiteltäväksi 
hallituksen 4.3.2010 pitämään kokoukseen. Pelastusosasto pyysi asetusluonnoksesta 
lausuntoa Palosuojelurahaston lisäksi valtiovarainministeriöltä, Valtiontalouden 
tarkastusvirastolta, sisäasiainministeriön hallintoyksiköltä, sisäasiainministeriön 
oikeusyksiköltä, sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen yksiköltä ja 
sisäasiainministeriön talousyksiköltä. Rahaston hallitus esitti lausunnossaan joitakin 
muutoksia työjärjestykseen. Hallitus piti asiaa käsiteltäessä tärkeänä, että työjärjestys 
laaditaan ja nykyiset hallituksen hyväksymät toimintatavat kirjataan asetuksen muotoon. 
Kokouksessaan 13.10.2010 rahaston hallitus totesi, että työjärjestyksessä on riittäviltä osin 
huomioitu Palosuojelurahaston antama lausunto. Sisäasiainministeriön asetus 
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä, joka on annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta, 
astui voimaan 1.1.2011. Työjärjestys on myös julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 22.2.2010 ja 16.3.2010 päivätyt 
Tilintarkastajan väliraportit Palosuojelurahaston vuoden 2009 tilintarkastuksesta sekä 
24.3.2010 päivätyn vuosiyhteenvedon. Valtiontalouden tarkastusviraston 24.3.2010 
päiväämä tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 on lyhennelmä tilintarkastajan 
vuosiyhteenvedosta. Tilintarkastajan väliraportissa 16.3.2010 todetaan, että 
Palosuojelurahaston kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastuksessa ei tullut esille 
olennaisia virheitä tai puutteita taikka merkittävää huomautettavaa. Palosuojelurahasto on 
asianmukaisesti laatinut tilinpäätöksen, joka on hyväksytty hallituksen kokouksessa ja 
allekirjoitettu 4.3.2010. Rahaston taloudellinen asema on säilynyt hyvänä ja rahasto on 
edelleen vakavarainen. Tarkastuksen tavoitteena on ollut varmistua rahaston 
tilinpäätöslaskelmien, kirjanpidon, rahastokohtaisten liitteiden ja tase-erittelyiden 
oikeellisuudesta. Tarkastuksessa ei ole tullut esille virheitä tai väärinkäytöksiä. 
Tilintarkastajan väliraportissa 16.3.2010 ei ole olennaista sisällöllistä eroa tai rahastoa 
koskevia huomautuksia vuosiyhteenvetoon nähden. Tilintarkastajan 19.2.2010 päivätyssä 
väliraportissa todettiin että Palosuojelurahastolta puuttuu voimassa oleva työjärjestys. 
Tämä hanke saatiin kuitenkin eteenpäin keväällä 2010 ja työjärjestys valmistui vuoden 
2010 lopussa.  
 
Tilintarkastajan 24.3.2010 päivätyssä vuosiyhteenvedossa todetaan, että tarkastus on 
kohdistunut Palosuojelurahaston toimintakertomukseen ja tilinpäätöslaskelmiin liitteineen 
sekä niissä esitettyjen tietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Palosuojelurahastosta annetun lain ja 
asetuksen ja valtion talousarviota koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 
Vuosiyhteenvedon mukaan tilinpäätöslaskelmissa ja niiden liitetiedoissa ei ole olennaista 
huomautettavaa. Tilinpäätöslaskelmat on johdettu oikein kirjanpidosta ja taseeseen liittyy 
asianmukaiset tase-erittelyt. Toimintakertomuksen todetaan kokonaisuutena sisältävän 
laajan ja täsmällisen vuoden 2009 tulosten ja tuloksellisuuden kuvauksen. Toiminnallista 
tehokkuutta koskevien tietojen sisältöä ja esittämistapaa ja niiden perustana olevaa 
laskentatointa on tarkasteltu riittävässä laajuudessa ja tietoja voidaan pitää 
Palosuojelurahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. Tuotosta ja laadunhallintaa 
koskevien tietojen osalta on tarkastettu onko suoritteiden määrästä ja julkishyödykkeistä 
sekä palvelukyvystä esitetty olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot. Tarkastuksen 
mukaan esitettyjä tietoja voidaan pitää rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä.  
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Vuosiyhteenvedossa todetaan, että Palosuojelurahaston toimintakertomuksen 
tilinpäätösanalyysin osalta ei ole olennaista huomautettavaa. Kirjanpitoa ja tositeaineistoa 
tarkasteltiin atk-avusteisesti ja pistokokeellisesti sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksen 
yhteydessä. Rahaston sihteeristön toiminta Palkeen tukemana näyttää tarkastuksen 
mukaan tuottavan tilinpäätöksen ohella muut rahaston ulkoisessa ohjauksessa tarvittavat 
olennaiset tiedot.  Vaikuttavuuden raportoinnin edellytyksiä on parannettu. Sisäisen 
valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman osalta ei ollut huomautettavaa. 
Palosuojelurahaston myöntämän avustuksen osalta tarkastuksessa ei tullut esille erityistä 
huomautettavaa. Tarkastuksessa ei tullut esille virheitä tai väärinkäytöksiä. Tarkastuksen 
mukaan rahaston tuloksen käsittely on asianmukainen eikä sitä vastaan ole 
huomautettavaa. 
 

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 takaisinperintäpäätökset: 
 

Päivämäärä Avustuksen saaja Summa € Huomautus 
26.5.2010 Suomen 

Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

11 104 € Vuoden 2009 yleisavustuksella 
toteutettavaan alueelliseen 
koulutustoimintaan liikaa maksettu 
avustus huomioidaan vähennyksenä 
vuoden 2011 yleisavustuksesta. 

26.5.2010/ 
30.11.2010 

Palotutkimusraati ry 7 600 € Vuoden 2009 Brandforsk-jäsenmaksuun , 
jota ei raati ei maksanut vuonna 2009,  
myönnetty avustus siirretään vuoden 
2011 jäsenmaksuun käytettäväksi.  
Mikäli raati ei maksa jäsenmaksua 
vuonna 2011, tulee avustus palauttaa 
Palosuojelurahastolle. 

31.8.2010 Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos 

Uuden miehistöajoneuvon 
osto siirtyy alkuvuoteen 
2011 tavaratoimituksen 
viivästymisen johdosta 

Kuitataan myönnetystä 
erityisavustuksesta, miehistöauton vaihto 
(SMDno/2010/1353) 
Summa: Peritään takaisin 26.4.2005 
myönnetyn avustuksen suhteellinen 
palautusosuus sen jälkeen, kun uuden 
ajoneuvon hankinnasta ja vanhan 
myynnistä koskevat tositteen saadaan 
rahastoon.  

31.8.2010 Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos 

Uuden miehistöajoneuvon 
osto siirtyy alkuvuoteen 
2011 tavaratoimituksen 
viivästymisen johdosta 

Kuitataan myönnetystä 
erityisavustuksesta, miehistöauton vaihto 
(SMDno/2010/1616) 
Summa: Peritään takaisin 26.4.2005 
myönnetyn avustuksen suhteellinen 
palautusosuus sen jälkeen, kun uuden 
ajoneuvon hankinnasta ja vanhan 
myynnistä koskevat tositteen saadaan 
rahastoon.  

13.10.2010 Tirilän VPK ry 1448,68 euroa 
 

Takaisinperintä, takaisinperittävä määrä 
on 50 % avustuksen kohteena olevan 
omaisuuden käyvästä arvosta (2 300 
euroa). Takaisin perittävälle summalle on 
laskettu korkoa yhteensä 298,68 euroa ja 
takaisinperittävä summa on siten 1448,68 
euroa (SMDno/2010/1643). 
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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 2010 kulujäämä (alijäämä  
447 849,00 euroa) katetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen omaa 
pääomaa jää 6 162 908,19 euroa. 
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Toimintakertomuksen liite 1: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2010 
Erityisavustus       
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2010  

(4.3.2010,  29.4.2010, 30.8.2010 ja 13.10.2010 kokoukset)     

Hakija 
Avustuksen tarkoitus /  
Avustettava hanke 

Hankkeen 
kokonais-
kustannukset, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, 
euroa 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta II 236 799 177 600 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -
liikelaitos Paloasemien tarpeet ja sijainti 2030 10 000 5 000 

Pelastusopisto 
Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet 
pelastustoimen riskianalyysissä 76 500 38 250 

Pelastusopisto Häkä asuintiloissa 138 132 69 066 

Suomen Palopäällystöliitto 
Ammatillisen osaamisen kehittäminen -
jatkohanke 58 000 58 000 

Tampereen yliopisto,  
taloustieteiden laitos 

Pelastustoimen alueellistamisen ja 
ympäristömuutosten vaikutukset, 3. vaihe 77 000 77 000 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL) 

Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen 
kustannukset 218 412 127 553 

Turun yliopisto, Oikeustieteellinen 
tiedekunta 

Läpivirtaustutkimus tulella tehdyissä 
tuhotöissä törkeistä vahingonteoista ja 
petoksista 256 200 127 750 

Turun yliopisto, Turun 
kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 

Pelastustoimen tilinpäätös -hanke, 
tilinpäätös- ja kustannusanalyysi 28 700 28 700 

VTT Korkeiden rakennusten suunnitteluperusteet 520 000 50 000 

Ajoneuvohallintokeskus Linja-autopalojen syiden selvittäminen 36 620 36 620 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -
liikelaitos 

Pelastustoiminnan tehostaminen 
moniviranomaisyhteistyöllä 143 000 115 000 

Pelastusopisto Tulipysäkki: koordinaatio ja tutkimus* 311 500 210 000 
Sisäasiainministeriö, 
pelastusosasto 

Palokuolemien ehkäisykeinojen 
vaikuttavuuden arviointi 128 300 64 150 

Suomen Palopäällystöliitto 

Aluepelastuslaitosten 
perehdyttämisprosessin ja -käytäntöjen 
kehittäminen 16 100 8 050 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö 

Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen 
keskusjärjestöpalveluja tehostamalla 86 100 43 050 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 
Palokuntien sopimusjärjestelmän 
kehittäminen 52 620 52 620 

TTS Tutkimus 
Hakelämmityksen paloturvallisuuden 
parantaminen maatiloilla 70 000 35 000 

Turun yliopisto, Turun 
kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö 

Kustannuslaskennan nykytila, erityisesti 
henkilöresurssien kohdentaminen 
pelastustoimessa 27 700 23 700 

Vänskä Pekka, Mankkinen Teija Pelastustoimen konsernitilinpäätös 2008-09 177 786 50 000 
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Aalto yliopisto 
Turvallisuus rakennetun ympäristön 
suunnittelussa  105 000 10 000 

Suomen Palopäällystöliitto 
Opetus- ja turvallisuusopetusaineistojen 
ruotsintaminen 30 000 30 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  

Työpaikan paloturvallisuus, valtakunnallinen 
koulutusmalli ja opetusaineisto 95 000 95 000 

Pelastusopisto 
Oppimateriaalin tuottaminen 
savutuuletukseen 35 900 17 950 

Suomen Palopäällystöliitto 
Palomestarin perehdyttäminen -opas 
pelastuslaitoksille 3 000 3 000 

Metsäntutkimuslaitos (METLA) 
Suomalaisten metsien paloaines- ja 
palokasvusto-opas julkaisun painatus 6 000 6 000 

Rakennustuoteteollisuus RTT 
Koulutus- ja tiedotushanke: Uudet 
vaatimukset tulisijojen paloturvallisuudesta 50 000 35 000 

Suomen Palopäällystöliitto 
Poistumisturvallisuustarran vaikuttavuuden 
seurantatutkimus 6 000 6 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille 200 000 200 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  Päivä paloasemalla 420 000 140 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  Tulipaloja ehkäisevä multimediakampanja 306 120 306 120 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry  

Yritysten paloturvallisuuden ja 
pelastustoiminnan auditointikriteeristö 13 870 13 870 

Helsingin Vapaaehtoinen 
Palokunta ry 

Helsingin vapaaehtoinen Palokunta ry:n 150-
vuotishistoriateos 70 000 13 000 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -
liikelaitos Maahanmuuttajille suunnattu turvaopas 26 000 20 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry Palovaroitinmediakampanja 200 000 200 000 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen 
vastaanottokeskuksiin ja maahanmuuttajille 80 000 80 000 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Väestönhälytysjärjestelmän standardisointi 35 000 14 000 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos  
Palokuntien SM-kilpailujen JEHU 2011 -
järjestäminen 53 000 20 000 

Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto 
ry Valistus- ja koulutuskontti 8 004 4 002 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry CTIF CTIF Suomen Kansallinen komitea v. 2011 97 600 90 000 
Länsi-Uudenmaan Pelastusalan 
Liitto ry Kevytperävaunun hankinta 3 645 1 822 

Suomen Palopäällystöliitto 
FEU:n 15-vuotisjuhlaseminaari ja 
juhlakokous 40 000 36 000 

Pelastusopisto 
Stipendit AMK-insinooritutkinnon 
suorittaneille 2 000 2 000 

Autero Anniina 
Väitöskirjatutkimus: Performance coherence 
in Finnish fire safety policy 31 983 31 983 

Mankkinen Teija 
You never walk alone? Palomiestyön a -
identiteetin erityisyyden rakentaminen 9 000 9 000 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 4 596 591 2 781 856 
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Yleisavustus   
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2011 
(30.11.2010 kokous) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Toiminnan  
kokonais-
kustannuk-
set, euroa 

Myönnetty 
avustus, 
euroa 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen  5 615 076   2 080 600   

Nuohousalan Keskusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 532 575      177 000   

Suomen Sopimuspalokuntien 
Liitto ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 150 334        40 000   

Suomen Palopäällystöliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 1 096 890      310 000   

Yleisavustukset yhteensä  7 394 875 2 607 600 
 
Erityisavustus 
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2010  
(29.4.2010 kokous)  

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannuk-
set, euroa 

Myönnetty 
avustus, 

euroa 
Joensuun VPK ry säiliöauto 82 150 20 860 
Lahden VPK ry säiliöauto 180 000 49 288 
Tuusulan VPK ry säiliöauto 112 861 45 144 
Kemira Chemicals Oy sammutusauto 61 000 12 200 
Eckerö kommun miehistöauto 44 000 15 225 
Pohjois-Savon pelastuslaitos johtoyksikkö 93 000 26 644 
Kymenlaakson pelastuslaitos johtoyksikkö 104 300 26 644 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos johtoyksikkö 73 200 26 644 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos operatiivinen johtoajoneuvo 120 000 26 644 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos johtoyksikkö 141 644 26 644 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos miehistöauto 64 025 15 225 
Lapin pelastuslaitos johto-/miehistöauto 47 580 15 225 
Lapin pelastuslaitos johto-/miehistöauto 47 580 15 225 
Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos johtoauto 47 580 19 032 
Pohjanmaan pelastuslaitos miehistöauto 38 064 15 225 
Vuolijoen VPK ry miehistö-/ensivasteauto 50 000 15 225 
Karjalan VPK ry maastoajoneuvo kuljetuskärryineen 19 000 7 600 
Simon VPK ry miehistöauto 45 750 15 225 
Tammisalon VPK ry pumppuyksikkö/miehistöauto 48 709 15 225 
Riihimäen VPK ry miehistönkuljetusauto 46 437 15 225 
Kauhajärven VPK ry meihistö/ensivasteauto 38 064 15 225 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos korkeapainesammutuslaitteisto 85 400 34 160 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 28 792 11 516 
Satakunnan pelastuslaitos hälytys-, viesti-ja tallennuslaitteisto 61 000 24 400 

Lapin pelastuslaitos 
suuronnettomuuskontti koukkulava-
auton alustalle 73 200 29 280 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 30 000 12 000 
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Pohjois-Savon pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 48 000 19 200 
Etelä-Savon pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 24 000 9 600 
Helsingin pelastuslaitos generaattorikontti 143 000 57 200 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 10 090 4 036 
Helsingin pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 220 000 88 000 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 22 631 9 052 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 30 500 12 200 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 30 500 12 200 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 75 200 19 520 
Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen pelastusl. kenttäjohtamisjärjestelmä 54 900 21 960 
Keski-Suomen pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 25 000 9 760 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 61 000 24 400 
Jämsänkosken VPK ry maastomönkijä 15 000 6 000 
Kainuun pelastuslaitos VSS hälyttimet          73 200   29 280 
Satakunnan pelastuslaitos Väestöhälytysjärjesetelmä          77 836   31 134 
Etelä-Savon pelastuslaitos Väestöhälytysjärjesetelmä          50 000   20 000 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos Väestöhälytysjärjesetelmä          61 000   24 400 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väestöhälyttimet          24 400   9 760 
Keski-Suomen pelastuslaitos Hälytysjärjestelmä          54 900   21 960 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Väestöhälyttimet          33 000    13 200 
Kalusto yhteensä  2 917 493 993 812 
        
Erityisavustus 
RAKENNUSHANKKEET 2010  
(29.4.2010 kokous)   

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannuk-
set, euroa 

Myönnetty 
avustus, 

euroa 
Haukiputaan kunta paloaseman rakentaminen 2 930 000 350 000 
Vantaan kaupunki paloaseman rakentaminen 6 429 400 350 000 
Lahden kaupunki paloaseman rakentaminen 3 220 000 350 000 
Pietarsaaren kaupunki paloaseman rakentaminen 7 320 000 350 000 
Oriveden kaupunki paloaseman rakentaminen 1 811 700 350 000 
Lielax FBK ry paloaseman rakentaminen 45 481 18 192 
Vanhan Käpylän VPK ry paloaseman rakentaminen 500 000 200 000 
Tikkurilan VPK ry paloaseman rakentaminen 450 000 180 000 
Asolan VPK ry ajoneuvohallin rakentaminen 450 000 80 000 
Lemlands kommun paloaseman korjaaminen 80 000 28 626 
Taivassalon kunta laajennus ja peruskorjaus 1 490 000 350 000 
Pelkosenniemen kunta laajennus ja lämmitysjärj. muutos 213 000 85 296 
Varpaisjärven kunta peruskorjaus ja laajennus 2 013 000 340 471 
Kokkolan kaupunki paloaseman korjaaminen 40 000 16 000 
Hankasalmen kunta paloaseman korjaaminen 85 400 34 160 
Kankaanpään VPK ry toimitilan saneeraus 48 568 19 427 
Risten VPK ry laajennus ja saneeraus 105 057 42 022 
Nagu FBK rf peruskorjaus 104 786 41 914 
Tornion VPK ry autotallin laajennus 36 000 9 600 
Lauritsalan VPK ry tallirakennuksen laajennus 24 247 9 698 

Kouvolan Kylän VPK ry 
auto- ja varustetallin saneeraus ja 
laajennus 56 152 15 220 

Yhteensä   27 452 791 3 220 626 
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Erityisavustus 
SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENKALUSTOHANKINNAT 2010 (kaikki kokoukset) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, 

euroa
Ahtialan VPK ry kalusto- ja varusteet         4 125,00            1 650   
Asolan VPK ry kalusto- ja varusteet         8 489,43            3 395   
Harjunalustan VPK ry kalusto- ja varusteet         8 844,26            3 537   
Jackarby-Renum FBK rf palovarusteet         2 734,02            1 093   
Jakobstads FBK rf pelastuskalusto         7 786,03            3 083   
Jämsänkosken VPK ry kalusto- ja varusteet         5 020,00            1 108   
Kaarelan VPK ry kalusto- ja varusteet       16 197,69            6 200   
Karungin VPK ry kalusto- ja varusteet       11 131,12               725   
Kauhajärven VPK ry kalusto- ja varusteet         6 414,48            1 136   
Keski-Hollolan VPK ry kalusto- ja varusteet         3 048,75            1 219   
Köyliön VPK ry paloasut         6 921,06            2 768   
Köyliön VPK ry kalusto- ja varusteet         9 869,20            3 947   
Leppävaaran VPK ry kalusto- ja varusteet         5 299,08            1 892   
Malax Brandmannaförening rf mönkijä ja ensiapukärry         8 700,00            3 480   
Metsämaan VPK ry mönkijä varusteineen ja peräkärry         7 900,00            3 160   
Noormarkun VPK ry kalusto- ja varusteet         6 781,43            2 712   
Nurmijärven VPK ry kalusto- ja varusteet         9 733,09            3 893   
Perttulan VPK ry kalusto- ja varusteet         8 479,87            2 218   
Pitäjänmäen VPK ry palokalusto         4 617,20               878   
Pornaisten VPK ry nuoriso-osaston varusteet         3 295,55            1 318   
Rauman VPK ry palovarusteet         2 425,00               970   
Savion VPK ry kalusto- ja varusteet       12 628,45               599   
Sottungsby FBK rf palokalusto         2 680,51            1 072   
Tammisalon VPK ry kalusto- ja varusteet         9 153,19            3 661   
Tuomarilan VPK ry kalusto- ja varusteet         1 565,67               626   
Ulvilan VPK ry palovarusteet         5 654,82            2 261   
Vaasan VPK ry palovarusteet         5 747,56            2 299   
Vesikansan VPK ry palovarusteet            777,92               311   
Vuolijoen VPK ry nuoriso-osaston varusteet         1 618,94               647   
Lappfjärds FBK rf mönkijä ja työkalut         9 019,49            3 542   
Wessö FBK rf kalusto         8 686,86            3 431   
Bosund FBK rf palo- ja pelastuskalusto, suojavarusteet         4 179,28            1 336   
Idänpään ja Ympräristön VPK ry kalusto ja varusteet       13 022,24            4 517   
Illon VPK ry mönkijä ja perävaunu         9 853,98            3 933   
Jokioisten VPK ry suojavarusteet            637,32               254
Kaarinan VPK ry kalusto ja varusteet         4 158,08            1 122   
Kokemäen VPK ry kalusto ja varusteet       43 041,75          15 906   
Korson VPK ry suojavarusteet         3 407,71               869   
Liedon VPK ry mönkijä ja peräkärry       10 153,93            3 961   
Mäntsälän VPK ry palovarusteet         2 757,21            1 102   
Porin VPK ry palovarusteet ja -kalusto         8 966,00            2 023   
Portaan VPK ry pienkalusto         9 414,74            3 765   
Säkylän VPK ry suojavarusteet         8 327,57            3 331   
Tirilän VPK ry kalusto ja varusteet         3 352,39            1 340   
Vainikkalan VPK ry pelastuskalusto         6 996,70            2 798   
Vesilahden VPK ry kalusto ja varusteet         5 252,10            2 100   
Vaasan VPK ry sammutusvarusteet         4 770,02            1 908   
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Pirkkalan VPK ry kalusto ja varusteet       17 370,06            6 632   
Heinäjoen VPK ry säiliöauto (käytetty)         9 999,95            3 999   
Helsingin VPK ry kalusto ja varusteet         8 744,45            3 204   
Vesikansan VPK ry palovarusteet         5 890,04            2 229   
Kotkan VPK ry kalusto ja varusteet         4 434,04            1 575   
Laukkosken VPK ry kalusto ja varusteet         6 581,48            1 809   
Nurmijärven VPK ry kalusto ja varusteet       13 948,69            5 539   
Anjalan VPK ry nuoriso-osaston varusteet       10 572,97            4 229   
Asolan VPK ry varusteet ja kalusto         7 939,47            3 175   
Borgå FBK rf sammutusvarusteet         6 873,68            2 512   
Hardom FBK rf varusteet ja kalusto         8 570,36            3 428   
Hyvinkään VPK ry varusteet ja kalusto         9 895,79            3 958   
Imatran VPK ry varusteet ja kalusto         2 513,20               721   
Jakobstads FBK rf palovarusteet         6 120,70            2 190   
Kouvolankylän VPK ry kalusto         4 193,32            1 171   
Kullaan VPK ry varusteet         3 904,00            1 561   
Lappfjärds FBK rf kalusto ja varusteet         6 990,00            2 796   
Lehmon VPK ry kalusto         1 741,80               696   
Muhoksen Palomiesyhdistys ry nuoriso-osaston varusteet         1 971,84               788   
Panelian VPK ry varusteet ja kalusto         8 901,82            3 250   
Replot FBK rf turvajalkineet         3 732,20            1 492   
Soinin VPK ry kalusto         5 399,36            1 545   
Teuron-Kuuslammin VPK ry kalusto ja varusteet       10 015,97            3 627   
Vaaralan VPK ry kalusto ja varusteet         7 226,84            2 890   
Vanhankylän seudun VPK ry varusteet ja kalusto         6 486,32            2 594   
Vuolijoen VPK ry traileri ajosiltoineen         4 174,40            1 668   
Vähikkälän ja Sauvalan VPK ry varusteet ja kalusto         4 486,46            1 794   
Västra Saltviks FBK rf pelastuskalusto         5 439,69            1 764   
Grankulla FBK rf kalusto- ja varusteet         8 688,01               283   
Köyliön Vuorenmaan VPK ry kalusto- ja varusteet         5 149,55            2 059   
Lemun VPK ry kevyt perävaunu         2 206,00               882   
Punkaharjun VPK ry kalusto ja varusteet         5 272,20            1 368   
Rautpohjan VPK ry kalusto         7 048,74            2 819   
Saarenkylän VPK ry kalusto- ja varusteet       11 944,71            4 777   
Uuraisten VPK ry peräkärry         3 600,00            1 440   
Kiukaisten VPK ry kalusto ja varusteet         5 699,77            2 014   
Dragnäsbäck FBK rf kalusto ja varusteet       10 368,72            4 147   
Ahtialan VPK ry kalusto         9 963,00            3 985   
Hakosilta-Nostava VPK ry kalusto ja varusteet         4 570,62            1 828   
Hyvinkään VPK ry paloasut         9 963,00            3 985   
Kaasmarkun VPK ry palovarusteet         4 737,40            1 894   
Kuurolan VPK ry varusteet ja kalusto         8 876,26            3 550   
Lapin VPK ry palovarusteet         9 746,64            3 898   
Lappeenrannan VPK ry palovarusteet         5 041,39            2 016   
Mäntsälän VPK ry palovarusteet         4 055,54            1 622   
Rajakylän VPK ry kalusto ja varusteet         2 139,80               655   
Rautilan VPK ry kalusto         4 944,67            1 977   
Siltakylän VPK ry perävaunu ja pienkalusto         4 290,57            1 716   
Säkylän VPK ry palovarusteet         7 101,58            2 840   
Tirilän VPK ry pienkalusto         8 556,70            3 312   
Tarvasjoen VPK ry kalusto         6 080,00            2 432   
Vanda FBK rf kalusto ja varusteet         9 720,10            3 888   
Laitteet ja varusteet        697 520,56   251 319
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2. Rahaston tuotto- ja kululaskelma 
   01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009 

       

       

TOIMINNAN TUOTOT     
 Muut toiminnan tuotot     
       
TOIMINNAN KULUT     
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
  Ostot tilikauden aikana  -2618,10  -3714,56  
 Henkilöstökulut -25 351,94  -24 745,90  
 Vuokrat -110,00  -110,00  
 Palvelujen ostot -220 433,22  -206 480,27  
 Muut kulut -6 000,33  -8 587,19  
 Poistot 0,00  0,00  
 Sisäiset kulut 0,00 -254 513,59 0,00 -243 637,92 

       
JÄÄMÄ I  -254 513,59   -243 637,92 
       
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT     
 Rahoitustuotot  298,68  1 789,93  
 Rahoituskulut 0,00 298,68 -5,00 1 784,93 

       
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT     
       
JÄÄMÄ II  -254 214,91  -241 852,99 
       
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT     
 Tuotot     
 Kulut     
  Kunnille -3 648 359,00  -3 694 356,00  
  Elinkeinoelämälle -12 200,00  -12 644,00  
  Voittoa tavoitt. yhteisöille -5 512 181,00  -6 053 827,00  
  Kotitalouksille 4 997,00  -115 000,00  
  Siirtotal.kulujen palautuk. 11 393,00 -9 156 350,00 63 843,00 -9 811 984,00 

       
JÄÄMÄ III  -9 410 564,91  -10 053 836,99 
       
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA    
 Verot ja veronluonteiset maksut 8 968 410,50  8 845 394,28  
 Suoritetut arvonlisäverot  -5 694,59 8 962 715,91 -5 729,69 8 839 664,59 

       

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -447 849,00  -1 214 172,40 
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3. Rahaston tase 
 

    31.12.2010                      31.12.2009 

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      

 
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET      

 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT      
  Yhdystilisaatava valtiolta 16 392 559,06 16 392 559,06  16 379 969,98 16 379 969,98 
 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  16 392 559,06   16 379 969,98 
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ  16 392 559,06   16 379 969,98 

         
         
         
         
         
      31.12.2010  31.12.2009 

VASTATTAVAA      
         
 OMA PÄÄOMA      
  Rahaston pääoma 6 575 274,74   6 575 274,74  
  Edellisten tilikausien pääoman muutos 35 482,45   1 249 654,85  
  Talousarviosiirrot 0,00   0,00  
  Tilikauden tuotto-/kulujäämä -447 849,00 6 162 908,19  -1 214 172,40 6 610 757,19 
 VARAUKSET      
 ARVOSTUSERÄT      
 VIERAS PÄÄOMA      
 PITKÄAIKAINEN      
 LYHYTAIKAINEN      
  Ostovelat 1 269 428,51   872 564,17  
  Tilivirastojen väliset tilitykset 1 266,23   1 257,37  
  Edelleen tilitettävät erät 755,13   585,25  
  Siirtovelat 8 958 201,00 10 229 650,87  8 894 806,00 9 769 212,79 
         
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  10 229 650,87   9 769 212,79 
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  16 392 559,06   16 379 969,98 
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4. Rahaston rahoituslaskelma 2010 
    
 1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008 
OMA TOIMINTA    
Palosuojelumaksut 8 968 410,50 8 845 394,28 8 349 457,51 
Muut tulot 298,68 1 789,93 0,00 
Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -223 051,32 -210 194,83 -170 496,35 
Henkilöstömenot -25 351,94 -24 745,90 -25 174,17 
Muut menot -11 804,92 -14 431,88 -11 395,52 
OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 8 708 501,00 8 597 811,60 8 142 391,47 
    
SIIRTOTALOUS     
Siirtotalouden tulot 11 393,00 63 843,00 26 652,07 
Tulonsiirrot kunnille -3 648 359,00 -3 694 356,00 -3 419 566,00 
Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -12 200,00 -12 644,00 -1 064,00 
Tulonsiirrot kotitalouksille 4 997,00 -115 000,00 -177 872,00 
Muut tulonsiirrot kotimaahan -5 512 181,00 -6 053 827,00 -5 272 378,58 
SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -9 156 350,00 -9 811 984,00 -8 844 228,51 
    
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 
    
Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00 
Velan muutos 460 438,08 -901 138,39 2 809 192,47 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 460 438,08 -901 138,39 2 809 192,47 
    
 = LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS 12 589,08 -2 115 310,79 2 107 355,43 
    
LIKVIDIT VARAT 1.1. 16 379 969,98 18 495 280,77 16 387 925,34 
LIKVIDIT VARAT 31.12. 16 392 559,06 16 379 969,98 18 495 280,77 
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5.  Liitetiedot 
 

Rahaston 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.      

         

         

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin      

         

 Vuoden 2010 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa.  
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Rahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2010 2009 2008 
   - luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut 
1. Yleisavustukset pelastusalan 
järjestöille 

2 600 000 2 600 391 2 600 000 2 642 571 2 500 000 2 427 346 

2. Erityisavustukset rakennushankkeisiin 2 700 000 3 220 626 2 400 000 3 825 202 3 000 000 2 571 614 
3. Erityisavustukset kalustohankintoihin 1 250 000 740 368 1 000 000 979 186 1 100 000 1 493 830 
4. Muut erityisavustukset 2 850 000 2 781 856 2 800 000 3 118 179 2 700 000 2 692 003 
4.1. Oppimateriaali            n/a 155 950            n/a 383 175            n/a 199 951 
4.2. Tietojenkäsittely            n/a 0            n/a 0            n/a 27 000 
4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a 1 397 109            n/a 1 685 715            n/a 1 780 179 
4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 1 019 990            n/a 630 000            n/a 531 000 
4.5. Muut hankkeet            n/a 165 824            n/a 328 289            n/a 106 725 
4.6. Standardisointi            n/a 0            n/a 0            n/a 37 750 
4.7. Apurahat ja stipendit            n/a 42 983            n/a 91 000            n/a 9 398 
5. Sopimuspalokuntien 
pienkalustohankinnat 

220 000 251 319 200 000 215 512 150 000 136 437 

6. Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet 

sis. kohtaan 
3. 

253 444 700 000 228 500 900 000 435 031 

7. Hallintomenot 256 000 254 514 250 000 243 640 210 000 203 466 
Yhteensä 9 876 000 10 102 518 

 
9 950 000 11 252 790 10 560 000 9 959 727 



 40 

 

Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely 

  2010 2009 
      
Henkilöstökulut 20 687,00 20 039,00 
    Palkat ja palkkiot 20 687,00 20 039,00 
   
   
   
Henkilösivukulut 4 664,94 4 706,90 
     Eläkekulut 4 106,37 3 977,74 
     Muut henkilösivukulut 558,57 729,16 
Yhteensä 25 351,94 24 745,90 
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2010 liitteet 4-14 

Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa 
Liite 5 Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa 
Liite 6 Rahoitustuotot ja -kulut   Ei uutta 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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Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen, joka on laadittu 
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu 
kertomus. 
 
Helsingissä     päivänä            kuuta 2011. 
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