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1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2009

1.1 Toimintakatsaus

Rahaston uudet avustuksenhakuohjeet astuivat voimaan 1.9.2008 ja ne ovat olleet
käytössä kertomusvuoden aikana. Lääninhallitusten lakkauttaminen ja uusien
aluehallintovirastojen perustaminen huomioitiin kertomusvuoden lopulla
avustuksenhakuohjeissa ja hakukirjeissä sekä muussa toiminnassa. Tämä seikka aiheutti
pieniä muutoksia myös palosuojelurahastoa koskevaan lainsäädäntöön.

Rahastossa on kertomusvuonna valmisteltu yleisavustuksiin uudistusta siten, että nykyisen
täysin ennakollisen avustuksenmaksatuksen sijaan yleisavustuksissakin siirryttäisiin
pääosin jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan maksettavaan avustukseen. Koska
kyseessä on niin suuri muutos, sen valmisteluun ja avustuksien saajien koulutukseen
käytetään vielä vuosi 2010. Muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2011.
Kertomusvuonna laadittiin myös erityisavustusten tilityslomake. Vastaavat lomakkeet
ovat olleet jo käytössä kalusto- ja rakennushankkeiden osalta.

ASDO-hankkeen tarkoituksena on kehittää sähköistä asian- ja dokumenttienhallintaa ja
siirtyä aidosti sähköiseen toimintaan. Järjestelmän käyttöönotossa ja käytön
laajentamisessa on kyse merkittävästä toimintatapojen muutoksesta, johon liittyy vahvasti
toiminnallisten prosessien kehittäminen, joka taas mahdollistaa ja nopeuttaa
määrämuotoista asiankäsittelyä sekä tehostaa toimintaa ja lisää luotettavuutta.
Palosuojelurahastossa on siirrytty vuoden 2009 aikana onnistuneesti sähköiseen asiointiin
yleisavustus- ja erityisavustushakemusten (tutkimus- ja kehittämishankkeet) osalta. Asdo-
järjestelmän käytöstä saatavat hyödyt saavutetaan vasta käyttöönoton edetessä ja käytön
laajentuessa koskemaan kaikkea asiakirja-aineistoa.

Palosuojelurahaston sihteeristön työsuunnitelmassa oli vuodelle 2009 yhtenä tehtävänä
rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelu. Asiaa käsiteltiin hallituksen kokouksessa
11.3.2009, jolloin viestinnällinen ilme päätettiin uudistaa ammattitaitoisen graafisen alan
suunnittelijan toimesta. Sihteeristölle annettiin kokouksessa 21.4.2009 valtuudet
käynnistää hankintamenettely suunnittelijan löytämiseksi yhteistyössä SM:n talousyksikön
kanssa. Tarjouspyyntö julkaistiin 18.5.2009, ja tarjousten jättämisen määräaika oli
15.6.2009. Rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelijaksi valittiin Eklekti Finland Oy.
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Sihteeristö osallistui työhön mm. käymällä toteuttajan kanssa tarkentavia keskusteluja,
kuvaamalla rahaston toimintaa ja antamalla palautetta teksteihin. Viestinnällinen ilme
laadittiin siten, että sitä voidaan käyttää niin painetuissa kuin sähköisissäkin materiaaleissa
sekä rahaston verkkosivulla. Suunnittelussa pyrittiin siihen, että rahaston materiaali
erottuu ja jää mieleen. Myös pääosa palosuojelurahaston avustuksenhakulomakkeista
uudistettiin ja tarkennettiin visuaalisen ilmeen uudistamisen yhteydessä. Vuodenvaihteessa
valmistui rahaston ensimmäinen uutiskirje sekä rahaston yleisesite suomeksi ja ruotsiksi.
Rahaston uutiskirje valmistuu jatkossa 6 kertaa vuodessa ja sitä on mahdollista tilata
verkkoversiona. Palosuojelurahaston uudet verkkosivut aukeavat vuoden 2010 alussa,
myös uudet hakulomakkeet tulevat tällöin käyttöön.

Viestinnällisen ilmeen uudistuksen uskotaan edelleen helpottavan rahastoon liittyvän
tiedon saamista ja lisäävän rahaston tunnettuutta. Rahaston myös ostettiin kaksi omaa
internetosoitetta: www.psr.fi ja www.palosuojelurahasto.fi, jotka hakijoiden ja muiden
tahojen on helppo muistaa ja löytää. Rahasto julkaisi myös ruotsinkieliset nettisivut,
minkä uskotaan helpottavan ruotsinkielisiä hakijoita entisestään.

Hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2008 julistaa haettavaksi Palosuojelurahaston
Innovaatiopalkinnon vuodelle 2009 marraskuun 2008 loppuun mennessä.
Innovaatiopalkintoilmoituksia julkaistiin alan lehdissä. Palosuojelurahaston keskeisille
yhteistyö- ja hakijatahoille lähetettiin sähköpostitse tietoa innovaatiopalkinnon hausta ja
Palosuojelurahaston internetsivuille perustettiin oma alasivu innovaatiopalkintoa varten.
Määräaikaan mennessä saapui 11 ehdotusta. Innovaatiopalkintoraati, jonka jäsenet on
valittu rahaston hallituksen kokouksessa 26.4.2007 ajalle 1.5.2007–30.4.2010, kokoontui
4.2.2009 käsittelemään tehdyt palkintoehdotukset ja teki esityksen palkittavasta sekä
kahdesta kunniamaininnasta. Asia jätettiin pöydälle hallituksen kokouksessa 18.2.2009.
Hallitus päätti kokouksessaan 21.4.2009 palkita Palosuojelurahaston
Innovaatiopalkinnolla 2009 valintaraadin esityksen ja esityslistan esittelijän mukaisesti
Kaarinan Vapaaehtoinen Palokunta ry:n ehdotuksesta Kokonaisvaltainen
vesihuoltotoiminta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella. Palkinnon suuruus on
10 000 euroa. Lisäksi päätettiin antaa kaksi kunniamainintaa: Roinila alkusammutus
paikannusjärjestelmä (Heikki Roinila) ja Hälytysviestin tulkinta matkapuhelimella (Heikki
Savela). Hallitus päätti, että palkinnon sääntöjä uudistetaan vuoden 2009 aikana ennen
seuraavaa haettavaksi julistamista. Asiaa valmisteltiin sihteeristössä kesän aikana ja
uudistuksesta keskusteltiin hallituksen kehittämispäivänä 1.9.2009. Hallitus hyväksyi
kokouksessaan 6.10.2009 sihteerin esittämät innovaatiopalkinnon uudet säännöt sekä
hakuilmoituksen. Hallitus päätti samassa kokouksessa julistaa vuoden 2010 palkinnon
haettavaksi. Hakuilmoituksessa on huomioitu sääntöihin tehdyt muutokset ja hakuaika
päättyy maaliskuun lopussa 2010. Kilpailusta on tiedotettu laaja-alaisesti eri sidosryhmiä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 27.3.2009 kertomuksen Palosuojelurahaston
tilintarkastuksesta vuodelta 2008. 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 12.6.2009 oman tilinpäätöskannanottonsa rahaston toiminnasta
vuodelta 2008. Asiakirjassa todettiin, että Palosuojelurahasto on onnistunut
toiminnassaan hyvin. Myös palvelukyvyn ja laadun todettiin olevan hyvällä tasolla.

http://www.psr.fi/
http://www.palosuojelurahasto.fi/
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Rahaston rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla on ministeriön mukaan erittäin
merkittävä ja nähtävissä on, että sen merkitys entisestään kasvaa. Ministeriö katsoi, että
rahasto on kiinnittänyt huomiota myönnettyjen avustusten vaikuttavuuteen, jota pidettiin
hyvänä kehityksenä. Ministeriö arvioi, että yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisen
vuoksi olisi syytä harkita myös rakennushankkeiden tukemiseen panostamista eli
mahdollisuuksien mukaan niiden rahoittamista tänä tai ensi vuonna.

Sisäasiainministeriön 16.11.2009 antamassa lausunnossa rahaston vuoden 2010
suunnitteluasiakirjoista todetaan Palosuojelurahaston vuoden 2010 toimintasuunnitelman
olevan hyvä ja kannatetaan rahaston pyrkimystä pienentää kertynyttä pääomaa.
Sisäasiainministeriö tukee erityisesti rahaston suunnitelmia edistää pelastustoimen
palvelujen saatavuuden turvaamista koko maan alueella, palokuolemien vähentämistä,
hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä, turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen
ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumista ja alaa hyödyttävän
tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä. Rahaston toimintasuunnitelman todettiin
olevan linjassa pelastustoimen tulossuunnitelman 2010 ja toiminta- ja taloussuunnitelman
2011–2014 kanssa.

Sisäasiainministeriö kiinnittää Palosuojelurahaston huomiota edelleen erityisesti sisäisen
turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen sekä pelastustoimen henkilöstön työkykyä
ylläpitävään toimintaan. Myös ammatillista VPK-toimintaa ja sen jatkuvuutta tukeviin
hankkeisiin tulisi lausunnon mukaan kiinnittää edelleen huomiota, sillä
Palosuojelurahaston katsotaan olevan vapaaehtoisen palokuntatoiminnan keskeinen
rahoittaja. Avustuksia haettaessa ja myönnettäessä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
tulisi huomioida sellaiset pelastustoimen tutkimusohjelman ja sisäisen turvallisuuden
ohjelman teemat, joilla pyritään palokuolemien ja onnettomuuksien määrän
vähentämiseen sekä arjen turvallisuuden parantamiseen. Sisäasiainministeriö kannattaa
ajatusta siitä, että yleisavustuksella rahoitetun toiminnan raportointia kehitetään ja
avustuksen maksatuksessa siirrytään asteittain jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen.
Sisäasiainministeriö pitää kannatettavana sitä, että paloasemien rakentamisesta ja
rahoitustarpeesta laaditaan selvitys. Ministeriö pitää tärkeänä myös harjoitusalueiden
rakennustyön saamista käyntiin pelastustoimen harjoitusstrategian tukemiseksi.

Palosuojelurahasto on ottanut ministeriön tilinpäätöskannanoton huomioon vuoden 2010
toimintaa suunnitellessaan ja varautuu muun muassa myöntämään avustusta sellaisiin
sopimuspalokuntien kalustohankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta.
Sisäasiainministeriö pitää lisäksi tärkeänä, että Palosuojelurahaston hallintomenojen osuus
kaikista menoista pysyy mahdollisimman pienenä. Ministeriö pitää kannatettavana myös
tavoitetta talouden suunnittelun ja seurannan kehittämiseksi ja sitoumusseurannan
parantamiseksi edelleen.

Kertomusvuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea erityisavustuksia tutkimus-
ja kehittämishankkeisiin kaksi kertaa vuodessa. Keväällä 2009 haettiin avustusta vuoden
2010 alusta alkaviin hankkeisiin ja syksyllä 2009 vuoden 2010 kuluessa alkaviin
hankkeisiin. Hallitus teki päätökset 30.11.2008 määräaikaan mennessä saapuneista
hakemuksista kokouksessaan 18.2.2009 ja toukokuun lopun määräaikaan mennessä
saapuneista hakemuksista 1.9.2009. Hakemuksia saapui rahastoon ennätyksellinen määrä,
yhteensä 91 kappaletta.



6

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. Rahastosta voidaan myöntää myös
muille erityisavustuksia oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn
kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja
kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Rahoitusta
hankkeisiin voidaan myöntää myös valtion virastoille ja laitoksille. Rahastosta voidaan
myöntää myös apurahoja ja stipendejä hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai
hankkeeseen.

Avustukset on suunnattu sellaisiin hankkeisiin, jotka jäävät valtion muiden
rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle. Keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan
järjestöjen valistus- ja koulutustoiminta, pelastusalan tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä
pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien paloasema- ja kalustohankkeet.

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 11,05 miljoonaa euroa, joista kunnille
noin 4,52 miljoonaa euroa (40,5 %), vapaaehtoisille palokunnille 0,82 miljoonaa (7,4 %),
pelastusalan järjestöille yleis- ja erityisavustuksia 4,92 miljoonaa (44,5 %) ja muille saajille
0,79 miljoonaa euroa (7,2 %). Kuten sisäasiainministeriö tilinpäätöskannanotossaan
Palosuojelurahaston toiminnasta vuodelta 2008 toteaa rahaston rooli erilaisten
pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja kalustohankintojen rahoittajana
pelastustoimen toimialalla on erittäin merkittävä ja nähtävissä on, että sen merkitys
entisestään kasvaa. Rahasto on kiinnittänyt huomiota myönnettyjen avustusten
vaikuttavuuteen, jota voidaan pitää hyvänä kehityksenä.

Palosuojelurahaston myöntämät avustukset vuosina 1996-2009
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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 2009 oli yhteensä 2,64 milj. euroa.
Yleisavustuksilla on tuettu kansalaisille kohdistettua valistusta ja neuvontaa, jolla
parannetaan heidän tietojaan ja taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja toimintaan
hätätilanteissa. 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.

Palosuojelurahasto avusti kahdeksaa paloaseman rakennushanketta (Nivalan kaupunki,
Kirkkonummen kunta, Oravais kommun, Sastamalan kaupunki, Kittilän kunta,
Tohmajärven  kunta,  Kurisjärven  VPK  ry  ja  Rosala  FBK  rf).  Kurisjärven  VPK  ry:tä
avustettiin 140 000 eurolla, Rosala FBK rf:ää 9 232 eurolla, Sastamalan kaupunkia
180 000 eurolla ja muita hankkeita 350 000 eurolla. Rahasto avusti lisäksi 12
kunnan/kaupungin ja kolmea sopimuspalokunnan paloaseman peruskorjaus- tai
laajennushanketta. Kunnille myönnettyjen peruskorjaus/laajennusavustusten suuruus oli
keskimäärin 138 492 euroa ja enintään 350 000 euroa. Vapaaehtoisille palokunnille
myönnetyt korjausavustukset olivat keskimäärin 28 021 euroa. 1.9.2008 voimaan
astuneessa avustuksen hakuohjeessa linjattiin peruskorjauksen enimmäisavustus
uudisrakentamisen enimmäisavustuksen kanssa yhtäläiseksi, enintään 350 000 euroon ja
enintään 40 % kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiltaan suurimmat avustetut
asemahankkeet kertomusvuonna olivat Nivalan kaupungin, Kirkkonummen kunnan,
Oravais kommunin (Oravaisen kunnan), Kittilän kunnan ja Tohmajärven kunnan uudet
paloasemat sekä Helsingin pelastuslaitoksen ja Raaseporin kaupungin paloasemien
peruskorjaus- ja laajennushankkeet. Paloasemiin kohdistetut erityisavustukset pyritään
suuntaamaan sellaisiin uusiin asemiin, joilla parannetaan pelastustoimen palvelujen
saatavuutta kasvavilla alueilla, sekä peruskorjauksiin ja laajennuksiin, joilla mm.
parannetaan henkilöstön työturvallisuutta tai lisätään aseman ajoneuvopaikkoja.

Pelastustoimen alueille myönnettiin kertomusvuonna avustusta 16 kevyen ajoneuvon
(johtoautot, johtoyksiköt, miehistöautot, lavamaastoauto) hankintaan. Lisäksi avustus
myönnettiin kahdeksaan väestöhälytysjärjestelmähankkeeseen sekä kolmeen
erityiskalustohankintaan. Keskimääräinen avustus pelastustoimen alueen
ajoneuvohankintaan oli 19 726 euroa ja suurin yksittäinen kalustoavustus oli 48 068
euroa. Hankkeilla on edistetty pelastustoimen ajoneuvokannan uusiutumista ja
pelastustoimen toimintakyvyn turvaamista. Alueiden johtamisvalmiuksia kehitettiin
kahdeksan johtoyksikön ja johtoauton hankinnan tukemisella (sisältyvät ajoneuvojen
lukumäärään) sekä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE) päätelaitteisiin
kohdistetulla avustuksella, joka myönnettiin hakemusten mukaisesti 7 pelastuslaitokselle
yhteensä 75 päätelaitteen hankintaan.

Sopimuspalokunnille myönnettiin avustusta 14 ajoneuvon hankintaan, joista 11 oli
miehistöautoja ja kolme raskaita ajoneuvoja (sammutusautot, säiliöauto). Lisäksi avustusta
myönnettiin yhteen muuhun erityiskalustohankintaan. Keskimääräinen avustus
sopimuspalokunnan ajoneuvohankintaan oli 19 146 euroa ja suurin yksittäinen avustus oli
58 560 euroa. Hankinta-avustuksilla turvattiin vapaaehtoisten palokuntien toimintaa
sammutussopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Sopimuspalokunnille
myönnettiin lisäksi pienavustuksia 97 laite- ja varustehankintahakemukseen, kielteisiä
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avustuspäätöksiä sopimuspalokunnille tehtiin kolme. Keskimääräinen pienavustus oli
suuruudeltaan 2 257 euroa.

Avustusosuus kaikissa kalustohankinnoissa oli enintään 40 % hyväksyttävistä
enimmäiskustannuksista. Kaluston osalta hallitus määrittelee hyväksyttävät
enimmäiskustannukset vuosittain samassa kokouksessaan, jossa rakennus- ja
kalustohankkeisiin suunnatut erityisavustukset julistetaan haettavaksi. Pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankinnan avustusosuus oli kertomusvuonna
50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Palosuojelurahaston yleisavustuksen turvin järjestettiin palokuntakoulutusta 27 980
koulutettavapäivää (suunnitelma 28 428 ktpv, toteuma v. 2008: 31 247 ktpv),
palokuntatoiminnan edistämisen piiriin kuuluvaa koulutusta 60 249 koulutettavapäivää
(suunnitelma 52 897 ktpv, toteuma v. 2008: 63 756 ktpv).

Nuohoojien peruskoulutusta järjestettiin 1365 koulutettavapäivää (suunnitelma 1100 ktpv,
toteuma v. 2008 735 ktpv) ja nuohoojien jatko- ja täydennyskoulutusta 1075
koulutettavapäivää (suunnitelma 660 ktpv, toteuma v. 2008: 1098 ktpv). Toimintavuonna
jatkettiin nuohoojan ammattitutkinnon ja nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon
valmistavan koulutuksen opetussisällön kehittämistä. Palopäällystön jatko- ja
täydennyskoulutusta toteutettiin yleisavustuksen turvin vuonna 2009 yhteensä 3 800
koulutettavapäivää (suunnitelma 3 948 ktpv, toteuma v. 2008: 3 715 ktpv). Luvut
sisältävät kaksi Suomen Palopäällystöliitto ry:n toteuttamaa kilpailutapahtumaa, joihin
osallistui yhteensä 234 henkilöä.

Yleisavustuksilla ja erityisavustuksilla on tuettu kansalaisille kohdistettua valistusta ja
neuvontaa, jolla parannetaan heidän tietojaan ja taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja
toimintaan hätätilanteissa.

Kertomusvuonna SPEK ry:n alueliittojen ja alueyksiköiden valistus- ja
neuvontatoiminnalla saavutettiin henkilökohtaisesti yli 240 000 henkilöä (toteuma v.
2008: 222 857). SPEK ry:n omilla valistus- ja neuvontakampanjoilla saatiin
kertomusvuonna n. 5,8 miljoonaa kontaktia, lähinnä massiivisten mediakampanjoiden
ansiosta (tavoite 7 milj.). Vuonna 2009 toteutettiin kaupallisilla radioasemilla 11. päivän
kampanja ja kesäkampanja. Myös Päivä paloasemalla -tapahtumaan houkuteltiin väkeä
radiospotilla. Kaksi edellä mainittua kampanjaa tavoitti yhteensä 5,8 miljoonaa kuulijaa,
yhteensä 46 miljoonaa kontaktia. Päivä paloasemalla -spotin kuuli 830.000 ihmistä. 11.
päivän kampanjan kuulijatutkimuksen mukaan 61 prosenttia spotin kuulleista tarkisti
palovaroittimensa. Piippaako sinulla? -mediakampanja jatkui MTV3:lla, pelastuslaitoksilla
ja internetissä. TV-kampanja tavoitti 3.728.000 kontaktia ikähaitarissa 25–54 (9 980 000
kontaktia, yli 10-vuotiaita). Kampanjan nettisivuilla käytiin 11.400 kertaa. Kampanjaan
osallistui 399 koulua, 35.000 oppilasta. Teemana oli hätäpoistuminen sloganilla ”Bongaa
vihreä mies”.

SPEK ry:n onnettomuuksien ehkäisyn tulosalueen toimenpiteiden tarkoituksena on
kasvattaa yhteiskunnallista turvallisuustietoisuutta osallistumalla säädösten tekoon ja
viranomaisten toiminnan kehittämiseen sekä antamalla käytännön tulkintoja
paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa niin ammattilaisille kuin tavallisille kansalaisille.
Asumisen paloturvallisuuden kehittämisessä painopisteenä on ollut erityisryhmien osalta
maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien perehdyttämiseen tarkoitetun asumisen
paloturvallisuusaineiston kehittäminen on tapahtunut työryhmässä, jossa SPEKin lisäksi
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on edustettuna Tampereen ja Helsingin pelastuslaitokset, Suomen Pakolaisapu ja
Metsälän vastaanottokeskus.

SPEK-ryhmän 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.

Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
myönnettiin avustusta huomattavasti edellisvuotta (2,69 milj. euroa) enemmän, yhteensä
3,12 milj. 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 erityisryhmien asumisen turvallisuuden parantaminen,
paloturvallisuuteen liittyvät korkeakoulujen tutkimushankkeet, palokuolemien
ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet, turvallisuusohjeiden ja -oppaiden laatiminen ja
suurelle yleisölle suunnatut palovalistukseen liittyvät mediakampanjat, nuorille suunnatut
toiminnalliset valistushankkeet sekä ennaltaehkäisytoimet, vapaaehtoishenkilöstön
rekrytointi sekä pelastustoimen johtaminen. Lisäksi tuettiin alan oppimateriaalin
kehittämistä ja tuottamista sekä suomeksi että ruotsiksi.

Rahaston hallituksen vuonna 2009 aikana tekemät avustuspäätökset on esitetty
tilinpäätöksen liitteessä 15.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta

Yhteensä vuoden 2009 aikana hallituksessa tehtiin 374 päätöstä. Näistä päätöksistä 328 oli
avustuspäätöksiä, 14 muutos- ja jatkoaikapäätöksiä, 4 takaisinperintäpäätöksiä 9
oikaisupäätöksiä ja 19 hallinnollista tai muita päätöksiä. Rahaston hakemusten ja
käsiteltävien tilitysten määrä on noussut edellisvuodesta. Vuonna 2008 hallitus teki
yhteensä 333 päätöstä. Rahaston tuottavuus ja taloudellisuus on laskettu nyt ensi kertaa
ao. muodossaan.

Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus

Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus 2009 2008
Hallituksen kokoukset, kpl 6 6
Hallituksen puhelinkokoukset, kpl 0 2
Asiantuntijaraadin kokoukset, kpl 2 1

Hallituksen päätökset yhteensä 374 333
avustuspäätökset 328 298

muutos- ja jatkoaikapäätökset 14 10
takaisinperintäpäätökset 4 2

hallinnolliset päätökset 6 6
oikaisupäätökset 9 5
muut päätökset 13 12

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset 164 126
Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä 538 459

Toiminnan kulut 243 638 203 466
Siirtotalouden menot 9 811 984 8 844 229
Palosuojelumaksukertymä 8 845 394 8 349 458
Sihteeristön henkilötyövuodet 2,69 2,38
Uudet avustuspäätökset vuonna 2009 11 023 879 9 756 261

Avustuspäätökset, keskiarvo, euroa 33 609,39 32 739,13
Päätökset/kokous 62 56
Taloudellisuus (toiminnan kulut/päätökset) 651 611
Tuottavuus (päätökset/sihteeristön htv) 139,0 139,9
Käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 200,0 192,9
Toiminnan kulujen %-osuus siirtotalouden menoista 2,48 % 2,30 %
Toiminnan kulujen %-osuus palosuojelumaksukertymästä 2,75 % 2,44 %

Taloudellisuus on yllä olevassa taulukossa laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja
kululaskelman mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten
kokonaismäärällä. Tuottavuus on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten
määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.
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Rahaston sihteeristössä voidaan laskea kertomusvuonna olleen 2,69 henkilötyövuoden
työpanos. Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien henkilötyövuosiin on laskettu vain
rahaston oma henkilöstö. Vuosina 2007 ja 2008 rahasto osti ostopalvelusopimuksella
selvitystyön yleisavustusten jako- ja myöntöperusteista Kuntaliiton kehittämispäällikkö
Markku Haikolta. Hänen työpanostaan ei ole tässä laskettu mukaan sihteeristön vuoden
2008 henkilötyövuosiin, mikä tarkoittaa sitä, että todellinen työpanos vuonna 2008 on
hieman korkeampi kuin tässä laskelmassa.

Rahaston hallituksessa vuonna 2009 tehtyjen avustuspäätösten määrä (328 kpl) nousi
huomattavasti vuoden 2008 tasolla (298 kpl). Tämä johtui pitkälti sopimuspalokuntien
pienavustushakemusten lisääntyneestä määrästä. Myönteisten avustuspäätösten määrä
(215 kpl) kuitenkin laski 7,3 prosentilla edellisvuodesta (232 kpl), mikä johtui muun
muassa. haettavien avustusten suuruuden huomattavasta kasvusta edellisvuoteen
verrattuna. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 40,6 miljoonaa euroa (vuonna
2008:18,6 milj. euroa) ja myönnettiin 11,03 miljoonaa euroa (vuonna 2008: 9,76 miljoonaa
euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen ainoastaan 27,2 % haetusta (vuonna 2008: 52 %).

Hallituksen tekemät avustuspäätökset vuonna 2009

2007
Kpl Avustus-

määrä
Kpl Avustus-

määrä
Kpl

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu avustus 328 40 557 606 298 18 641 350 299
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 215 11 023 879 232 9 756 261 192
Hyväksyttyjen hakemusten % -osuus ja myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%-osuus)

65,5 % 27,2 % 77,9 % 52,3 % 64 %

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 3 290 928 4 2 820 900 5
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 4 2 657 300 4 2 427 346 4
Hyväksyttyjen hakemusten % -osuus ja myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%-osuus)

80 % 0,81 100 % 86,0 % 80 %

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 91 6 347 307 82 4 592 195 69
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 50 3 118 179 48 2 692 003 41
Hyväksyttyjen hakemusten % -osuus ja myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%-osuus)

54,9 % 49,1 % 58,5 % 58,6 % 59 %

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 91 3 825 757 111 2 983 910 115
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 41 1 207 686 97 1 928 861 54
Hyväksyttyjen hakemusten % -osuus ja myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%-osuus)

45,1 % 31,6 % 87,4 % 64,6 % 47 %

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 41 26 447 613 32 8 071 814 31
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 23 3 825 202 18 2 571 614 18
Hyväksyttyjen hakemusten % -osuus ja myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%-osuus)

56,1 % 14,5 % 56,3 % 31,9 % 58 %

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 100 646 001 69 172 531 79
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 97 215 512 65 136 437 75
Hyväksyttyjen hakemusten % -osuus ja myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%-osuus)

97,0 % 33,4 % 94,2 % 79,1 % 95 %

Rakennushankkeet (21.4.2009)

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki kokoukset)

Avustuspäätökset ja käsittelykokous

2008

Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, oppimateriaali, apurahat  (18.2.2009, 11.3.2009. 21.4.2009 ja 1.9.2009)

Yleisavustushakemukset (3.12.2009)

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (21.4.2009)

2009

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
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hakea rahastosta ilman määräaikaa. Näistä hakemuksista tehdään päätökset
pääsääntöisesti saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa edellyttäen, että hakija on
toimittanut kaikki päätöksentekoon tarvittavat asiakirjat ja seuraavaan hallituksen
kokoukseen on vähintään kaksi viikkoa aikaa. Mikäli hallituksen kokouksen asialista on
liian pitkä, saatetaan joutua pienavustusten käsittelyä siirtämään seuraavaan kokoukseen.

Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa

Käsittelyajat rahastossa 2007
Avustushakemukset kpl % kpl % %

alle 3kk 301 91,8 % 268 90 % 95 %
3-5 kk 27 8,2 % 30 10 % 4 %

yli 6 kk 0 0 % 0 0 % 1 %
Tilityshakemukset kpl % kpl % %

alle 2 kk 160 97,6 % 125 99 % 100 %
2-6 kk 3 1,8 % 1 1 % 0 %

yli 6 kk 1 0,6 % 0 0 % 0 %

2009 2008

Avustushakemusten keskimääräinen käsittelyaika on pysynyt jokseenkin samana
edellisvuoteen verrattuna. Hakemusten käsittelyajat Palosuojelurahastoon saapumisen
jälkeen ovat erittäin kohtuullisia, n. 92 prosenttiin hakemuksista saatiin vuonna 2009
päätös kolmen kuukauden ja kaikkiin puolen vuoden sisällä hakemuksen saapumisesta.
Taulukon 27 hakemuksesta, joiden käsittelyaika on yli 3 kuukautta, peräti 23 on
nimenomaan pienavustuksia, joihin joudutaan usein pyytämään hakijalta lisäselvityksiä,
jolloin niiden käsittely viivästyy. Myös hallituksen kokousrytmi (kesätauko) vaikuttaa
pienavustushakemusten käsittelyaikoihin. Loput neljä hakemusta, joiden käsittely kesti yli
3 kuukautta, olivat erityisavustushakemuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka
jätettiin 18.2.2009 kokouksessa pöydälle lisäselvityksiä varten ja päätettäväksi seuraavissa
(11.3.2009 ja 21.4.2009) hallituksen kokouksissa

Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan. Tilityshakemukset, 164 kappaletta (vuonna 2008: 126 kpl), kyettiin muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta käsittelemään alle kahdessa kuukaudessa (suurin osa alle
kuukaudessa). Sopimuspalokuntien pienavustukset maksetaan hakijalle
avustuspäätöksellä.

Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laadukkuuden varmistamiseen on
panostettu monin keinoin. Avustus- ja maksatushakemuksia varten on laadittu haku- ja
tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet, jotka ovat aina saatavissa rahaston internet-sivuilta.
Määräaikoina olevista avustushauista tiedotetaan laajasti hakijakuntaa ja avustuksen
hakukirjeissä ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on
käytössään myös yleiset avustuksenhakuohjeet, jotka ohjaavat hakijoita hakemaan juuri
oikeaa avustusta, oikeilla lomakkeilla ja oikea-aikaisesti.

Hakemusten laadukkuutta on pyritty edistämään 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
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kiireellisyysjärjestykseen lääninhallitus (1.1.2010 alkaen aluehallintovirasto). Vasta tämän
jälkeen kalusto- ja rakennushankehakemukset toimitetaan rahastoon päätöksenteon
valmistelua varten. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan 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.

Yleisavustusten osalta vaaditaan myös seikkaperäiset hakulomakkeet liitteineen ja
vaikuttavuustavoitteineen. Yleisavustuksen saajien tulee myös raportoida toiminnastaan
kaksi kertaa vuodessa sekä toimittaa pyydettyjä toteumatietoja määräaikoina.
Yleisavustuksen saajien kanssa käydään myös vuoden aikana keskusteluita ja pyritään näin
varmistamaan riittävä tiedonsaanti puolin ja toisin.

Hallitustyöskentelyn laadukkuuteen on myös panostettu. 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 tutustuttaviksi. Päätösesitysten lisäksi
hallitukselle laaditaan yhteenvetoja ja muistioita haetuista avustushakemuksista. Hallitus
piti lisäksi kertomusvuonna kehittämispäivän, jossa keskusteltiin mm. myönnettävän
rahoituksen painopisteistä seuraaville vuosille sekä innovaatiopalkinnon uudistamisesta.

Rahaston toiminnan läpinäkyvyyttä ja tunnettuutta on parannettu entisestään mm.
internet-sivujen uudistuksen ja viestintätuotteiden (mukaan lukien logo) ja -esitteiden
avulla. Hallituksen kokouksissa tehdyistä avustuspäätöksistä julkaistaan päätöstiedote
rahaston internet-sivuilla jo samana päivänä, hallituksen kokouspöytäkirjat löytyvät myös
internet-sivuilta. Rahasto on myös lisännyt ministeriön sisäistä tiedotusta
kertomusvuoden aikana. Rahastolle on laadittu myös internet-sivuilta ladattavat
yleisesittelykalvot, joissa on mukana mm. havainnolliset kaaviokuvat rahaston
avustusprosesseista.
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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

Johtaja Veli Matti Ojala, Finanssialan Keskusliitto
Varajäsen Johtava vakuutusasiantuntija Pia Santavirta

Kehittämispäällikkö Markku Haiko (15.10.2009-), Suomen Kuntaliitto
Varajäsen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu

Ympäristölakimies Leena Eränkö (1.3.2008-30.9.2009), Suomen Kuntaliitto
Varajäsen Kehittämisinsinööri Paavo Taipale

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

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.

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 oli virkavapaalla tammi- ja helmikuun 2009 ja jäi
virkavapaalle pääsihteerin tehtävästään uudelleen 1.10.2009. Hänen virkavapautensa
päättyy 31.5.2010. Hanna Paakkolanvaara toimi rahaston pääsihteerinä 1.1.–28.2.2009
sekä 1.10–31.12.2009 ja oli tänä aikana ylitarkastajan virastaan virkavapaalla. Johanna
Räsänen aloitti 19.10.2009 määräaikaisessa virassa rahaston ylitarkastajan viransijaisena ja
hänen viransijaisuutensa kestää 31.5.2010 saakka.
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Rahaston viroista pääsihteerin ja ylitarkastajan virkoihin kelpoisuusvaatimuksena on
ylempi korkeakoulututkinto, tarkastajan virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.
Rahaston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään vuosittain laadittavassa
työsuunnitelmassa, joka käsitellään samassa hallituksen kokouksessa kuin seuraavan
vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. 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 2009 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä
palosuojelumaksuista vuodelta 2008 (8 845 394,28 euroa). 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 2009 tilinpäätöksessä (8 845 394,28 euroa) on noin 5,9
% suurempi kuin vuonna 2008 (8 349 457,51 euroa), missä kasvua vuodesta 2007 oli jo
1,7 %. Kasvu johtui palovakuutusten maksutulokertymän kasvusta, mihin vaikuttavat
yleinen taloudellinen toimeliaisuus ja vakuutusmaksujen kehitys. Talouden
toimeliaisuuden muutos ei ole toistaiseksi vaikuttanut vakuutusmaksukertymään oletetulla
tavalla. Vuoden 2010 kertymän arvioidaan olevan noin 8 miljoonan euron tasolla. Vuoden
2010 jälkeen kertymä saattaa lähteä selväänkin laskuun.

Palosuojelumaksukertymä 1984-2009
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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 10.12.2008 talousarvion ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2009.
Tulojen arvioitiin olevan noin 8,3 miljoonaa euroa. Aiemmin annettuja päätöksiä
arvioitiin vuoden 2009 aikana maksettavan 5,4 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä
tehtävän 9,7 miljoonalla eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä
kalustohankkeisiin kohdistettaisiin yhteensä miljoona euroa, rakennushankkeisiin 2,4
miljoonaa euroa, järjestöjen yleisavustuksiin 2,6 miljoonaa euroa, tutkimus- ja
kehityshankkeisiin 2,8 miljoonaa euroa, pelastustoimen kenttälaitteiden päätelaitteiden
hankintaan 0,7 miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,2 miljoonaa
euroa. Rahaston hallintomenoihin varattiin 250 000 euroa.

Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja alla olevan kaaviokuvan 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 pääasiallisesti
myöntämisvuotta seuraavina yhtenä kahtena vuotena, ja niistä vuoden lopussa
maksamatta oleva osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa rahaston lyhytaikaisissa
veloissa.

Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2009
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Käyttösuunnitelmassa vuodelle 2009 oli varattu myönnettäviin avustuksiin 9,7 miljoonaa
euroa. Käyttösuunnitelma ylittyi 13,2 prosentilla. Ylitys tehtiin tarkoituksella.
Kertomusvuonna vapautuneet sitoumukset aiempina vuosina päätetyistä alitoteutuneista
hankkeista sekä toteutumatta jääneistä hankkeista (1 129 128 euroa) sekä
avustuspalautukset ja takaisinperinnät (kalusto- ja rakennushankkeiden osalta 63 843
euroa ja yleisavustusten osalta 56 909 euroa) huomioitiin sekä tutkimus- ja
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kehittämishankkeiden että kalusto- ja rakennushankkeiden avustusta myönnettäessä.
Myös talouden taantuman vuoksi rahoitusta suunnattiin alkuperäistä suunnitelmaa
enemmän paloasemien rakennushankkeisiin.

Palosuojelumaksukertymä (+ vapautuneet sitoumukset v. 2008 ja 2009 huomioituna)
suhteessa myönnettyihin avustuksiin 1996-2009
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Palosuojelumaksukertymä Myönnetyt avustukset

Vuoden 2008 kertymään on lisätty 1 094628,07 euroa ja vuoden 2009 kertymään 1 249 880 euroa
ko. vuoden aikana vapautuneita sitoumuksia ja saatuja avustuspalautuksia.
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1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2009 luvut ja vuoden 2008
vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2009 koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiöiden
tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2008 (8 845 394,28 euroa). Mahdollisesti
tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %).
Rahoitustuotoissa näkyy lisäksi 1 789,93 euron erä, joka on takaisinperittävälle
avustukselle (SMDnro/2009/1989) lasketun koron osuus takaisinmaksusta.

Toiminnan kulut kasvoivat edellisvuodesta noin 19 %, mikä johtui pitkälti siitä, että
rahaston sihteeristö on lähes koko toimintavuoden ollut 3-henkinen. Rahaston toiminnan
volyymin kasvu edellyttää kolmehenkistä sihteeristöä. Tuotto- ja kululaskelman
henkilöstökulut sisältävät ainoastaan hallituksen palkkiot. Sihteeristön palkkakulut
sisältyvät Palveluiden ostoihin.

Palvelujen ostojen kasvun voidaan katsoa selittävän toiminnan kulujen kasvusta yli 95 %.
Palveluiden ostot olivat vuonna 2009 yhteensä 206 480,27 euroa ja vuonna 2008 168
058,88 (kasvua 23 %). Palveluiden ostojen kasvusta suuriosa selittyy tilin 43950
(palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta) kustannusten kasvusta. Tili sisältää
sihteeristön palkkakustannukset sekä palvelukeskuksen sopimuslaskutukset.  Tilin
kustannukset olivat kertomusvuonna 186 652,841 euroa ja vuonna 2008 150 304,38
euroa. Vuonna 2009 sihteeristön palkkakulut olivat 150 549,82 euroa (vuonna 2008; 129
762,98 euroa), jolloin nousua edellisvuoteen oli 16,0 prosenttia. Nousu selittyy
henkilöstön määrän muutoksilla. Vuonna 2008 rahastossa oli noin 2,38 ja vuonna 2009
noin 2,69 henkilötyövuotta.

Tilillä 43950 olevat palvelukeskuksen talous- ja henkilöstöhallinnon sopimuslaskutukset
olivat vuonna 2009 yhteensä 36 102,99 euroa. Tämä summa pitää kuitenkin sisällään
vuoden 2008 tasauslaskun, joka oli suuruudeltaan 9 046 euroa. Näin ollen
palvelukeskuksen kokonaiskustannukset vuodelta 2009 olivat 27 056,99 euroa. Kyseinen
summa sisältää myös vuoden 2009 tasauslaskun.

Vuonna 2008 palvelukeskuksen laskuja oli kirjattu kolmelle tilille (43950, 43280 ja 43290)
yhteensä 27 059 euroa. Yksi 1 008 euron lasku oli kuitenkin vuoden 2007 tasauslasku.
Näin ollen Palvelukeskuksen vuoteen 2008 kohdistuvat kokonaiskustannukset olivat
35 097 euroa, joista 9 046 oli laskutettu vasta vuoden 2009 puolella. Palvelukeskuksen
kustannukset eivät siten tosiasiallisesti ole nousseet lainkaan vuonna 2009, vaan laskeneet
22,9 prosenttia. Laskun voidaan katsoa johtuvan osittain vuonna 2008 tehdystä aikaa
vieneestä vanhojen sitoumusten selvittelytyöstä sekä toisaalta vuonna 2009 noudatetuista
hyvistä käytännöistä sihteeristön ja palvelukeskuksen välisissä kuukausittaisista tilien ja
sitoumusten täsmäytyksissä sekä palvelukeskuksen sopimushintojen tarkistuksista.

Rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelu (14 500 euroa tilillä 43929) näkyy myös
palveluiden ostomenojen kasvuna. Käännöspalveluiden (tili 43921) kustannukset ovat sen
sijaan puolittuneet johtuen vuonna 2008 käännetystä rahaston hakuohjeesta, jota voitiin
hyödyntää myös kuluvana vuonna.

Muut toiminnan kulut (tavaroiden ostot, henkilöstökulut, vuokrat ja muut kulut) eivät ole
muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta. Huomioiden palosuojelumaksukertymän ja
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siirtotalouden menojen kasvu hallintomenojen osuus on hyvin alhainen, noin 2,75 %
(vuonna 2008: 2,4 %) palosuojelumaksukertymästä ja 2,48 % siirtotalouden menoista
(vuonna 2008: 2,3 %).

Siirtotalouden kulut kasvoivat edellisvuodesta noin seitsemän prosenttia noin 8,8
miljoonasta eurosta yli 9,8 miljoonaan euroon. Tähän on tehtyjen myöntöpäätösten
kasvun ohella vaikuttanut vuonna 2005 toteutettu siirtyminen sitoumusperusteiseen
menojen kirjaamiseen, jossa aiempiin päätöksiin perustuvien maksamattomien
sitoumusten lisäys kasvattaa siirtotalouden kuluja. Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille
maksettujen avustusten määrä kasvoi edelleen edellisvuodesta 5,3 miljoonasta eurosta
vajaaseen 6,1 miljoonaan euroon. Kunnille maksettujen avustusten määrä (3,7 milj. euroa)
nousi myös hieman edellisvuodesta (3,4 milj. euroa).

Vuoden 2010 yleisavustuspäätökset yhteensä 2 657 300 euroa tehtiin hallituksen
kokouksessa 3.12.2009. Yleisavustukset tullaan maksamaan vuoden 2010 aikana kolmessa
erässä päätösehtojen mukaisesti siten, että ensimmäinen erä maksetaan avustuksensaajille
1.1.2010. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 2009 taseen lyhytaikaisissa
siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2010 sitoumuksiksi.

Rahaston saataville valtiolta ei makseta korkoa. Toisaalta rahastolla ei ole tulojen
perintään ja tilintarkastukseen liittyviä, valtion maksamia kuluja.

1.5.4 Tase

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden alussa 17
201 568,77 euroa ja lopussa 16 379 969,98 euroa. Tilikauden lopussa Palosuojelurahaston
aiempiin päätöksiin perustuvia sitoumuksia oli maksamatta 8 892 137 euroa (edellisen
vuoden lopussa 9 063 672 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät rahaston lyhytaikaisissa
siirtoveloissa. Palosuojelurahaston avoimet sitoumukset 31.12.2009 tilanteessa on esitetty
tilinpäätöksen liitteessä 16.

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma laski tilikaudella 0,9 milj. euroa 9,8 milj. euroon.
Tilikaudelta jäi 1 214 172,40 euron alijäämä. Alijäämän kattamisen jälkeen omaa pääomaa
jää 6 610 757,19 euroa. Rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja taloudellinen asema ovat
säilyneet erinomaisina.

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta maksuvelvollisilta vuodelta
2009 arvioidaan olevan noin 8 milj. euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 %:n palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden taseissa
31.12.2009 velkana valtiolle, ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta.
Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2010. Nämä eivät esiinny saamisina
Palosuojelurahaston kirjanpidossa.

Edellä selostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja taloudellinen asema
ovat säilyneet erinomaisina.

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäljempää 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 (2007–2009) ajalta.
Rahaston likvidit varat ovat pienentyneet edellisvuodesta 2,1 miljoonalla eurolla.

Siirtotalouden menot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2007. Tähän vaikuttaa aiempina
vuosina tehtyjen avustuspäätösten, jotka on nyt vuoden 2009 aikana maksettu avustuksen
saajille, kasvanut määrä. Rahaston hallituksen ja sisäasiainministeriön hyväksi katsomana
tavoitteena on ollut rahaston kertyneiden varojen hallittu pienentäminen. Tässä rahaston
on vuoden 2009 osalta onnistuttu. Rahaston likvidit varat olivat 16 379 969,98 euroa
31.12.2009. Edellä selostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja
taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.
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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.  Rahaston kirjanpidon on hoitanut
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus. 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 24.1.2008 voimaantulleella
ministeriön työjärjestyksen muutoksella eriytetty talousyksikköön (20 § 8 kohta) ja muut
asiat pelastusosastoon (16 § 10 kohta). Palosuojelurahastolla ei ole omaa taloussääntöä
eikä sisäisen tarkastuksen tai sisäisen valvonnan ohjesääntöä. Rahastossa sovelletaan
sisäasiainministeriön taloussääntöä, jonka 3 §:ssä on yleiset määräykset sisäisestä
valvonnasta ja riskien hallinnasta. Vuoden 2008 alussa voimaantulleessa uudistetussa
taloussäännössä on korostettu valvonnallisia näkökohtia. Palosuojelurahastolle vuoden
2010 alkupuolella laadittava työjärjestys selkeyttää entisestään myös sisäisen valvonnan
vastuunjakoa.

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus hoitaa rahaston maksuliikkeen, kirjanpidon ja
tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitteiden laadinnan sekä palkanlaskennan rahastoa
koskevien säännösten ja sisäasiainministeriön taloussäännön mukaisesti. Rahaston
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston
hallitus. Palosuojelurahaston tilintarkastuksen suorittaa vuosittain Valtiontalouden
tarkastusvirasto. Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja
tilinpäätös ja annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus.

Rahaston sitoumusseuranta on muutettu vuosittaisesta kuukausittain tehtäväksi vuoden
2008 aikana. Muutos antaa reaaliaikaisemman kuvan rahaston varallisuuden kehityksestä
ja on mahdollistanut tarkemman taloussuunnittelun. Kuukausittainen sitoumusseuranta
toteutetaan sihteeristön ja sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen yhteistyönä. Vuonna 2009
kuukausittaista sitoumusseurantaa hyödynnetään rahaston hallituksessa mm.
neljännesvuosittaisessa talousseurannassa sekä tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa.
Sitoumusseuranta on myös mahdollistanut alitoteutuneiden hankkeiden toteutumattoman
avustusosuuden nopeamman hyödyntämisen uusia avustuksia jaettaessa.

Palosuojelurahasto on toiminnallisesti pieni yksikkö, jolla on kolmen hengen sihteeristö.
Rahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja laadun arvioinnissa ei ole
käytetty näitä koskevia alan kansainvälisten organisaatioiden suosittelemia standardeja tai
malleja. Käytössä olevilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyillä on kuitenkin
voitu saada 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 4.3.2009 todennut, että rahaston valvonta
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ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttävät talousarvioasetuksen 69 §:ssä säädetyt
vaatimukset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 22.2.2010 Tilintarkastajan väliraportin
Palosuojelurahaston tarkastuksesta. Palosuojelurahaston vuoden 2009 tilintarkastukseen
liittyen on tarkastettu 1) kirjanpidon yleisiä järjestelyjä sekä Palosuojelusrahaston 2)
yleissavustuksina myöntämiin harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvää sisäistä valvontaa.

Tarkastuksen tavoitteena on ollut varmistua Palosuojelurahaston kirjanpitojärjestelyjen
asianmukaisuudesta. Tarkastuksessa on perehdytty Palosuojelurahaston ja
palvelukeskuksen välisiin palvelusopimuksiin ja vastuunjakotaulukoihin,
taloushallintojärjestelmiin liittyvien käyttöoikeuksien valvontaan ja tilipuitteisiin sekä
sisäasianministeriön tiliviraston taloussääntöön ja sisäasiainministeriön antamiin
taloussääntöä täydentäviin ja Palosuojelurahastoa koskeviin ohjeisiin. Tarkastuksessa oli
käytössä vuoden 2009 tammi-elokuun kirjanpitoaineisto. Tarkastus jatkuu loppuvuoden ja
tilinpäätöksen osalta. Valtion tarkastusvirasto antaa erikseen tilintarkastuskertomuksen.

Väliraportissa todetaan, että Palosuojelurahastolla ei ole ollut voimassa olevaa
työjärjestystä vaikka rahaston toiminnan luonne ja laajuus sellaista edellyttäisivät.
Raportissa todetaan että asia on tiedostettu Palosuojelurahastossa jo pitemmän aikaa ja se,
ettei työjärjestyksen puuttuminen ole johtunut yksinomaan Palosuojelurahastosta, vaan
myös ministeriön pelastusosastosta, jossa asian valmistelua ei ole aiemmin priorisoitu
riittävän korkealle. Raportissa tuodaan esille, että työjärjestyskysymys on edennyt siihen
vaiheeseen, että ensimmäinen luonnos saadaan käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen, joka
on 4.3.2010.

Kirjanpitoon ja maksuliikkeeseen liittyvistä tehtävistä huolehtii Sisäasiainhallinnon
Palvelukeskus (nykyisin Palkeet), jonka kanssa Palosuojelurahastolla on
toimeksiantosopimus. Tarkastuksessa on taloushallintoa koskevaa palvelusopimusta ja
vastuunjakotaulukkoa tarkastettu siitä näkökulmasta, onko prosessin eri vaiheet selkeästi
vastuutettu. Tältä osin ei tarkastuksessa tullut esiin olennaista huomautettavaa.

Tarkastuksen yhteydessä on käyty läpi Sisäasiainhallinnon Palvelukeskuksesta saadut
tiedot Palosuojelurahaston ja Sisäasiainministeriön tiliviraston henkilöillä olevista
käyttöoikeuksista Rondoon, Meritt –taloushallintojärjestelmään, Travel –
matkanhallintajärjestelmään ja Basware maksuliikeohjelmistoon. Väliraportissa todetaan,
että Palosuojelurahastossa käyttöoikeuksien kontrolli toimii olennaiselta osin
asianmukaisesti.

Tarkastuksessa on voitu todeta, että vuoden 2008 tilintarkastuksessa ilmenneet
erääntyneet palosuojelumaksut on saatu perittyä vuoden 2009 aikana lukuun ottamatta
yhtä avoinna olevaa maksua. Väliraportissa huomautetaan, että Etelä-Suomen
aluehallintoviraston tulee ryhtyä toimenpiteisiin avoinna olevan palosuojelumaksun
perimiseksi Palosuojelurahastolle uudelleen laskettuine viivästyskorkoineen.

Tarkastuksessa on selvitetty yleisavustuksiin liittyvän sisäisen valvonnan asianmukaisuutta
Palosuojelurahastossa. Esimerkkitapauksena on tarkastettu Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry:lle myönnetty valtionavustus. Tarkastuksessa on voitu todeta, että
maksatukset ovat tapahtuneet 10.12.2009 avustuspäätöksen edellyttämällä tavalla
avustuksen saajan toimittamien tilitysten jälkeen. Tällä hetkellä ongelmallisena voidaan
pitää sitä, että lopputilitys avustuksen käytöstä vaaditaan niinkin myöhään kuin
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avustusvuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Raportissa
huomautetaan, että tarkastuksen aikana Palosuojelurahastosta on ilmoitettu meneillään
olevista toimenpiteistä ilmoituksen jättöpäivän aikaistamisesta. Avustuksen saajat ovat
olleet aikaistukseen hyvin vastahankaisia, mutta rahasto yrittää viedä aikaistuksen läpi.

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

10.12.2008 Ylistaron kunta 41 615,00

Rakennusavustuksen takaisinperintä,
takaisinperittävä määrä 40 % laskennallisesta
omaisuuden nykyarvosta (SM-2006-721/Ti-3944).
Maksettu tammikuussa 2009.

1.9.2009 Töysän VPK ry 11 789,93

Takaisinperintä, takaisinperittävä määrä 10 000 on
40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden
käyvästä arvosta (25 000 euroa). Takaisin
perittävälle summalle on laskettu korkoja 1789,93
euroa ja takaisinperittävä summa on siten
11 789,93 euroa.  (SMDnro/2009/1989)

1.9.2009 Kiikoisten VPK ry 13 280,00 Kuitataan myönnetystä erityisavustuksesta,
miehistöauton vaihto (SMDnro/2009/2534).

3.12.2009 Sotkamon kunta 12 228,00

Takaisinperintä, kiinteistön siirtyminen pois
avustusehtojen mukaisesta käytöstä;
takaisinperittävä määrä 12 228 euroa vastaa
myönnetyn avustuksen suhteellista osuutta (40 %)
avustuksella hankitun omaisuuden taseeseen
merkitystä nykyisestä arvosta, (30 571,12 euroa.
(SMDnro/2009/2533)

3.12.2009 Rautajärven VPK
ry 4 240,00 Kuitataan myönnetystä erityisavustuksesta,

miehistöauton vaihto (SM-2008-738/Tu-3943).

3.12.2009
Suomen
Pelastusalan
Keskusjärjestö ry

30 804,00

V. 2008 yleisavustuksesta (SM-2007-3166/Tu-
3945) takaisinperittävä osuus kuitataan vuodelle
2010 myönnetystä yleisavustuksesta
(SMDnro/2009/3109).

3.12.2009
Suomen
Palopäällystöliitto
ry

26 105,00

V. 2008 yleisavustuksesta (SM-2007-3160/Tu-
3945) takaisinperittävä osuus kuitataan vuodelle
2010 myönnetystä yleisavustuksesta
(SMDno/2009/3105).

Yhteensä 140 061,93

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

1.7. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä
Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2009 kulujäämä (alijäämä
1 214 172,40 euroa) katetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen omaa
pääomaa jää 6 610 757,19 euroa.
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Toimintakertomuksen liite 1: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2009
ERITYISAVUSTUKSET 2009: Tutkimus- ja kehittämishankkeet (18.2.2009 kokous)
Hakija Avustuksen tarkoitus Myönnetty
Finlands Svenska Brand- och
Räddningsförbund rf

Koulutusmateriaalin ruotsintaminen
15 000

Helsingin Palomiesyhdistys 40 r.y Pohjoismaisten Palomiesten Opintopäivien järjestämiskulut 5 000
Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius

Kauris; turvallinen kaupunkialue - riskeistä tilannekuva -
tutkimushanke 50 000

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Pelastuslaitosten yhteinen turvaopas -hanke 10 000
Pelastusopisto Uusien turvallisuusohjeiden toteuttaminen 142 000
Pelastusopisto Tulevaisuusluotausraadin verkottuminen ja tiedonvaihtoa ja

talouden taantuma ja pelastustoimen kehitys tutkimushanke 26 000
Pelastusopisto Työvuorokoulutuksen suunnittelun oppimateriaali -hanke 6 375
Porin VPK ry Porin VPK 150 vuotta -historiateos- ja opetusmateriaali 13 000
SM/Pelatusosasto Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointihanke 64 150
Sisäasianministeriö Ohjeistus ulkoisten pelastussuunnitelmien laatimiseksi 10 500
SPEK-Oulu Henkilöauton umpiperäkärryn hankinta 2 450
Suomen Palopäällystöliitto ry Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut 2009 -hanke 23 500
Suomen Palopäällystöliitto ry Paloturvallisuusseurannan kehittämishanke 150 000
Suomen Palopäällystöliitto ry Pelastusajoneuvojen yleisoppaan uudistamishanke 20 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen" 2009-2011 250 000
CTIF- Suomen kansallinen komitea/SPEK CTIF:n Suomen kansallisen komitean kustannuksiin vuodelle 2009 76 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Junior Fire Officer -lasten turvallisuusseikkailu" vuosille 2009-2010 115 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Palovaroitin-mediakampanja" kyseessä on 3-vuotisen kampanjan

toinen ja kolmas vuosi 90 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Spektra-hanke (yhteiskunnallinen turvallisuushanke) vuosille 2009-

2010, jatkohanke 210 000
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry Tulisijaohje 25 000
Virrantaus Kirsi Viranomaisyhteistyön informaatiovirrat ja eri johtotasojen

tilannekuvien tietosisältö 29 000
Työterveyslaitos Turallisuusjohtaminen ja työterveyshuoltotoiminta

pelastuslaitoksissa 45 440
VTT Demosntraatiohanke asuntosprinklauksen merkityksestä ihmisten

turvallisuudelle 45 000
VTT Huoneistopalojen sammutus vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmilllä 24 250
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö "Pelatustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän lisääminen"

vuosien 2009-2010 kuluihin, jatkohanke 310 000
Palo- ja pelastustieto ry Valokuva-arkistointihanke 21 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Nou Hätä! 2009 -hankeeseen oikaisu 140 000
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Stipendi, Lauri Jaakkola 1 500
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Stipendi, Kimmo Markkanen 1 500
Suomen Palopäällystöliitto ry Poistumisturvallisuustarra-hanke 50 000
Suomen Palopäällystöliitto ry Uusien toimitilojen hankinta ja kunnostus 120 339
FSB-Finlands Svenska Brand- och
Räddningsförbund r.f.

Koulutusmateriaalin ruotsintaminen
36 300

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta (TUKEVA) -hanke 52 500
Oulun lääninhallitus/Pelastusosasto HEKO-metsäpalohankkeen loppuunsaattaminen 10 500
Pelastusopisto Pelastustoimen toimenpiderekisterin laadun arviointihankkeeseen 33 675
Pelastusopisto Stipendit; neljään insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille

opiskelijoille 2 000
Pelastusopisto Tulevaisuusluotauksen tarve ja hyödynnettävyys -hanke 18 000
Pelastusopisto Pelastustointa hyödyttävien tutkijaopintojen edistäminen -hanke 39 200
Pelastusopisto Pelastustoimen langattoman tiedonsiirron tarpeet tulevaisuudessa -

selvityshanke 37 000
SPEK ry/CTIF - Kansallinen komitea CTIF - Suomen kansallisen komitean vuoden 2010 toimintaan 80 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vuoden 2010 Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille 200 000
Suomen Palopäällystöliitto ry/SPEK Paloturvallisuusvalitusta elokuvateattereissa -yhteishanke 95 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastusalan turvallisuusvalistuksen perustamisedellytysten

selvityshanke 20 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vapaaehtoiset palokunnat onnettomuuksien ehkäisytyössä -

tutkimushanke 50 000
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vapaaehtoispalokuntien toimintakyvyn mittaaminen -hanke 50 000
Suomen Palopäällystöliitto Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishanke 160 000
Tampereen teknillinen yliopisto Metallisten kevythormien paloturvallisuus -hanke 36 000
Piia Vähäsalo Lisäarvoa tuottavan verkoston rakentaminen -väitöskirjatutkimus 65 000
Matti Waitinen Oppilaitosten turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat tekijät -

väitöstutkimuksen loppuunsaattaminen 21 000
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Rakennusten palokuormien inventaariotutkimushanke 20 000
Yhteensä 3 118 179
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Yleisavustukset  (3.12.2009 kokous)
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE  VUODELLE 2010
Hakija Myönnetty
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry   2 157 800
Nuohousalan Keskusliitto      169 000
Palotutkimusraati ry (yleisavustus)        10 900
Palotutkimusraati ry (erityisavustus)         7 600
Suomen Palopäällystöliitto ry      312 000
Yhteensä 2 657 300

Erityisavustukset
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2009 (21.4.2009 kokous)
Hakija Avustuksen tarkoitus Myönnetty
Lapin pelastuslaitos kuorma-auton alusta ja koukkulavalaite 48 068
Imatran VPK ry kuorma-auton alusta ja koukkulava 46 970
Harjunalustan VPK ry sammutusauto 58 560
Kauvatsan WPK ry säiliöauto 48 068
Onkkaalan VPK ry säiliösammutusauto 53 290
Kanta-Hämeen pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645
Kymenlaakson pelastuslaitos johtoyksikkö 24 400
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645
Hammarlands kommun miehistöauto/pelastusauto 26 645
Pohjanmaan pelastuslaitos miehistöauto 15 226
Satakunnan pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos miehistö/ensivasteauto 15 226
Lapin pelastuslaitos miehistöauto 15 226
Etelä-Savon pelastuslaitos miehistö/johtoauto 17 800
Pohjois-Savon pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos lavamaastoauto 14 400
Etelä-Savon pelastuslaitos miehistöauto 15 226
Päijät-Hämeen pelastuslaitos johtoyksikkö 26 645
Kymenlaakson pelastuslaitos miehistöauto 15 226
Päijät-Hämeen pelastuslaitos johtoauto 7 792
Kymenlaakson pelastuslaitos miehistöauto 15 226
Hindhår FBK rf miehistöauto (käytetty) 6 000
Perttulan VPK ry miehistöauto 15 226
M-real Oyj Kirkniemi/tehdaspa. miehistö/kalustoauto 11 448
Siltakylän VPK ry miehistöauto 15 226
Huittisten VPK ry miehistöauto 13 200
Kaasmarkun VPK ry miehistöauto 15 226
Maarian VPK ry miehistöauto 15 226
Yläneen Kirkonkylän VPK ry miehistöauto 15 226
Korkeakosken VPK ry miehistöauto 15 226
Aitoon VPK ry miehistöauto 15 226
Halkivahan VPK ry miehistöauto 15 226
Etelä-Savon pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 9 150
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 15 000
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 33 550
Pohjanmaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 9 150
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 9 150
Satakunnan pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 45 750
Helsingin pelastuslaitos kenttäjohtamisjärjestelmä 106 750
Etelä-Karjalan pelastuslaitos letkunpesu- ja huoltolaite 57 200
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos savutuuletin 48 800
Kauttuan Tehtaiden VPK ry Kauttuan Tehtaiden VPK ry 6 760
Kainuun pelastuslaitos väestönhälyttimet 19 520
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos väestönhälyttimet 14 640
Etelä-Karjalan pelastuslaitos väestönhälyttimet 17 506
Pohjanmaan pelastuslaitos väestönhälyttimet 23 200
Satakunnan pelastuslaitos väestönhälyttimet 18 706
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos väestönhälyttimet 18 544
Pohjois-Savon pelastuslaitos väestönhälyttimet 16 400
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos väestönhälyttimet 14 880
Yhteensä 1 207 686
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RAKENNUKSET 2009 (21.4.2009 kokous)
Hakija Avustuksen tarkoitus Myönnetty
Nivalan kaupunki paloasema 350 000
Kirkkonummen kunta paloasema 350 000
Oravais kommun paloasema 350 000
Sastamalan kaupunki paloasema 350 000
Kittilän kunta paloasema 180 000
Tohmajärven kunta paloasema 350 000
Kurisjärven VPK ry paloasema 140 000
Rosala FBK rf paloasema 9 232
Helsingin pelastuslaitos rakennuksen muuttaminen paloasemaksi 350 000
Raaseporin kaupunki laajennus ja peruskorjaus 350 000
Haminan kaupunki peruskorjaus 130 000
Parikkalan kunta paloaseman laajennus 12 200
Pyhtään kunta paloaseman peruskorjaus 58 560
Lapuan kaupunki laajennus ja peruskorjaus 152 000
Kokkolan kaupunki paloaseman laajennennus 21 960
Nykarleby stad laajennus ja peruskorjaus 77 397
Eurajoen kunta laajennus ja peruskorjaus 161 040
Pyhärannan kunta laajennus 87 840
Posion kunta rakennuksen muuttaminen paloasemaksi 208 910
Enonkosken kunta rakennuksen muuttaminen paloasemaksi 52 000
Kuuman VPK ry palotallin peruskorjaus ja laajennus 35 908
Huhtamon VPK ry autotallin rakentaminen ja paloaseman peruskorjaus 25 755
Reposaaren VPK ry paloaseman laajennus ja peruskorjaus 22 400
Yhteensä 3 825 202

Erityisavustus
SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENKALUSTOHANKINNAT   2009
(kaikki kokoukset)
Hakija Avustuksen tarkoitus Myönnetty
Bosund FBK rf palo- ja pelastusvälineet 1 838
Lemun VPK ry väliasut 378
Ahtialan VPK ry palokalusto 1 935
Keski-Hollolan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 3 898
Vesilahden VPK ry palovarusteet 1 347
Tammisalon VPK ry tuhoutuneen seinän ja lattian  korjaaminen 3 550
Vähikkälän ja Sauvalan VPK ry pelastus-/miehistöauto (käytetty) 3 244
Leppävaaran VPK ry palokalusto ja -varusteet 1 451
Tirilän VPK ry palokalusto ja -varusteet 312
Hardom FBK rf palokontti, peräkärry 1 600
Vaaralan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 2 548
Pitäjänmäen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 896
Östra Saltviks FBK rf paineilmakompressori 2 784
Paattisten VPK ry palokalusto ja -varusteet 419
Vanhankylän seudun VPK ry palokalusto ja -varusteet 870
Tammisalon VPK ry palokalusto ja -varusteet 1 053
Köklaks FBK rf palovarusteet ja -kalusto 5 340
Pyhäsalmen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 351
Järvenpään VPP ry palo-ja pelastusvarusteet 4 984
Helsingin VPK ry palokalusto 1 304
Perttulan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 738
Kaasmarkun VPK ry palovarusteet ja -kalusto 3 662
Korson VPK ry palokalusto 501
Asolan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 4 256
Harjunalustan VPK ry palovarusteet 2 014
Hyvinkään VPK ry palokalusto ja -varusteet 1 967
Idänpään ja Ympäristön VPK ry palokalusto ja -tarvikkeet 3 186
Imatran VPK ry palovarusteet ja -kalusto 5 487
Jakobstads FBK rf moottoriruisku ja sammutusvarusteet 3 429
Kaarinan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 470
Kolarin VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 727
Kuusankosken VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 363
Köyliön Vuorenmaan VPK ry paloaseman piha-alueen kunnostus 3 790
Nickby-Kyrkoby FBK rf väliasut ja suojavarusteet 1 357
Porin VPK ry palovarusteet ja -kalusto 7 906
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Reposaaren VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 454
Reposaaren VPK ry palovarusteet ja -kalusto 1 630
Siltakylän VPK ry nuoriso-osaston varusteet 2 374
Ulvilan VPK ry varusteet 550
Borgå FBK rf palokalusto- ja varusteet 640
Bosund FBK rf pelastuskalusto ja -varusteet 2 494
Dragnäsbäck FBK rf palovarusteet 1 901
Gumbo FBK rf suojavarusteet 1 425
Jokioisten VPK ry palovarusteet ja -tarvikkeet 513
Kemijärven maalaiskunnan VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 524
Kuurolan VPK ry palokalusto- ja varusteet 806
Lahden VPK ry palokalusto- ja varusteet 1 685
Lappfjärds FBK ry kalusto ja tarvikkeet 345
Lehtimäen VPK ry varusteet ja nuorten kypärät 678
Levannon VPK ry mönkijä varusteineen 5 720
Maarian VPK ry palokalusto- ja varusteet 1 996
Matkun VPK ry maastoajoneuvo 2 440
Mäntsälän VPK ry palovarusteet ja -kalusto 714
Nurmijärven Keskus V.P.K ry palovarusteet ja -kalusto 2 134
Oulunkylän VPK ry autotallin oven suurentaminen 1 288
Ovako Bar Oy Ab Tehdaspalok. palokalusto ja -varusteet 1 196
Pirkkalan VPK ry palakalusto-ja varusteet 1 257
Punkaharjun VPK ry palokalusto 590
Risten VPK ry palovarusteet ja -kalusto 4 410
Teruron-Kuuslammin VPK ry palokalusto- ja varusteet 5 346
Turengin VPK nuoriso-osaston suojavarusteet 1 015
Ulvilan VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 747
Utsjoen VPK ry moottorikelkka 3 680
Armilan ja Kourulanmäen VPK ry pelastuskalusto 2 156
Bosund FBK rf pelastuskalusto ja -varusteet 3 480
Hammarlands FBK rf perävaunu varusteineen 2 472
Humppilan VPK ry nuoriso-osaston harjoitusasut 292
Kauvatsan WPK ry palovarusteet 3 327
Mäntsälän VPK ry nuoriso-osaston varusteet 1 823
Nokian VPK ry palokalusto ja -varusteet 3 764
Oulun VPK ry palokalusto ja -varusteet 2 970
Paattisten VPK ry kalustoperäkärry 1 108
Pennalan VPK ry palovarusteet 1 540
Pihlavan VPK ry auton vaihto ja kalusto/varusteet 2 181
Pornaisten VPK ry paloasut 3 463
Raahen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 225
Rajakylän VPK ry kalusto ja varusteet 550
Rauman VPK ry nuoriso-osaston harjoitusasut 781
Uuraisten VPK ry mönkijä ja peräkärry 3 893
Vaaralan VPK ry kalusto ja varusteet 2 587
Ylikiimingin palomiehet ry nuoriso-osaston suojavarusteet 827
Halkian VPK ry paloasut 1 731
Isnäs FBK rf pintapelastusvarusteet 1 014
Järvelän VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 326
Järvenpään VPP ry kalusto ja varusteet 1 061
Kakskerran VPK ry pelastusajoneuvo/eläinpelastusyksikkö 3 920
Kauhajoen VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 962
Kellokosken VPK ry paloasut 3 416
Lappeenrannan VPK ry palovarusteet ja -kalusto 8 002
Nakkilan VPK ry kalusto ja varusteet 3 502
Reposaaren VPK ry kalusto ja varusteet 5 209
Risten VPK ry kalusto ja varusteet 2 630
Risten VPK ry palovarusteet 5 243
Saarenkylän VPK ry nuoriso-osaston suojavarusteet 399
Wessö FBK rf kalusto ja varusteet 4 556
Villähteen VPK ry kalusto ja varusteet 2 705
Vuosaaren VPK ry palokalusto ja varusteet 3 728
Yhteensä 215 512
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2. Rahaston tuotto- ja kululaskelma

01.01.2009 - 31.12.2009 1.1.2008 - 31.12.2008

TOIMINNAN TUOTOT
 Muut toiminnan tuotot 0,00 0,00

TOIMINNAN KULUT
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
  Ostot tilikauden aikana -3714,56 -2437,47
 Henkilöstökulut -24 745,90 -25 174,17
 Vuokrat -110,00 -432,69
 Palvelujen ostot -206 480,27 -168 058,88
 Muut kulut -8 587,19 -7 362,51
 Poistot 0,00 0,00
 Sisäiset kulut 0,00 -243 637,92 0,00 -203 465,72

JÄÄMÄ I -243 637,92 -203 465,72

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
 Rahoitustuotot 1 789,93 0,00
 Rahoituskulut -5,00 1 784,93 -5,00 -5,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

JÄÄMÄ II -241 852,99 -203 470,72

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
 Tuotot
 Kulut
  Kunnille -3 694 356,00 -3 419 566,00
  Elinkeinoelämälle -12 644,00 -1 064,00
  Voittoa tavoitt. yhteisöille -6 053 827,00 -5 272 378,58
  Kotitalouksille -115 000,00 -177 872,00
  Siirtotal.kulujen palautuk. 63 843,00 -9 811 984,00 26 652,07 -8 844 228,51

JÄÄMÄ III -10 053 836,99 -9 047 699,23

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
 Verot ja veronluonteiset maksut 8 845 394,28 8 349 457,51
 Suoritetut arvonlisäverot -5 729,69 8 839 664,59 -3 595,32 8 345 862,19

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1 214 172,40 -701 837,04
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3. Rahaston tase
31.12.2009 31.12.2008

VASTAAVAA

 KANSALLISOMAISUUS
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
AINEELLISET HYÖDYKKEET

  Koneet ja laitteet 0,00 0,00

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
YHTEENSÄ 0,00

ARVOSTUSERÄT
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
PITKÄAIKAISET SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET

  Siirtosaamiset 1 293 712,00 1 293 712,00

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT
LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

  Yhdystilisaatava valtiolta 16 379 969,98 16 379 969,98 17 201 568,77 17 201 568,77
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 16 379 969,98 17 201 568,77

VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 379 969,98 18 495 280,77

31.12.2009 31.12.2008

VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA
  Rahaston pääoma 6 575 274,74 6 521 326,32
  Edellisten tilikausien pääoman muutos 1 249 654,85 1 951 491,89
  Talousarviosiirrot 0,00 53 948,42
  Tilikauden tuotto-/kulujäämä -1 214 172,40 6 610 757,19 -701 837,04 7 824 929,59
 VARAUKSET
 ARVOSTUSERÄT
 VIERAS PÄÄOMA
 PITKÄAIKAINEN
 LYHYTAIKAINEN
  Ostovelat 872 564,17 1 605 579,30
  Tilivirastojen väliset tilitykset 1 257,37 706,74
  Edelleen tilitettävät erät 585,25 393,14
  Siirtovelat 8 894 806,00 9 769 212,79 9 063 672,00 10 670 351,18

 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 769 212,79 10 670 351,18

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 379 969,98 18 495 280,77
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4. Rahaston rahoituslaskelma 2009

1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008  1.1.–31.12.2007
OMA TOIMINTA
Palosuojelumaksut 8 845 394,28 8 349 457,51 8 210 155,66
Muut tulot 1 789,93 0,00 204,51
Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -210 194,83 -170 496,35 -130 407,65
Henkilöstömenot -24 745,90 -25 174,17 -19 490,88
Muut menot -14 431,88 -11 395,52 -40 471,28
OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 8 597 811,60 8 142 391,47 8 019 990,36

SIIRTOTALOUS
Siirtotalouden tulot 63 843,00 26 652,07 3 889,00
Tulonsiirrot kunnille -3 694 356,00 -3 419 566,00 -3 411 054,00
Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -12 644,00 -1 064,00 -32 431,00
Tulonsiirrot kotitalouksille -115 000,00 -177 872,00 -74 453,00
Muut tulonsiirrot kotimaahan -6 053 827,00 -5 272 378,58 -4 778 910,48
SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -9 811 984,00 -8 844 228,51 -8 292 959,48

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 53 948,42
Velan muutos -901 138,39 2 809 192,47 1 251 642,23
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -901 138,39 2 809 192,47 1 305 590,65

 = LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS -2 115 310,79 2 107 355,43 1 032 621,53

LIKVIDIT VARAT 1.1. 18 495 280,77 16 387 925,34 15 355 303,81
LIKVIDIT VARAT 31.12. 16 379 969,98 18 495 280,77 16 387 925,34
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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 valtovarainministeriön

ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin

Vuoden 2009 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa.
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Rahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma

2009 2008 2007
   - luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut
1. Yleisavustukset
pelastusalan järjestöille

2 600 000 2 642 571 2 500 000 2 427 346 2 300 000 2 333 046

2. Erityisavustukset
rakennushankkeisiin

2 400 000 3 825 202 3 000 000 2 571 614 2 300 000 2 817 404

3. Erityisavustukset
kalustohankintoihin

1 000 000 979 186 1 100 000 1 493 830 900 000 1 086 536

4. Muut erityisavustukset 2 800 000 3 118 179 2 700 000 2 692 003 2 500 000 1 926 724

4.1. Oppimateriaali            n/a 383 175            n/a 199 951            n/a 194 077
4.2. Tietojenkäsittely            n/a 0            n/a 27 000            n/a 0

4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a 1 685 715            n/a 1 780 179            n/a 1 221 397

4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 630 000            n/a 531 000            n/a 273 000

4.5. Muut hankkeet            n/a 328 289            n/a 106 725            n/a 108 950

4.6. Standardisointi            n/a 0            n/a 37 750            n/a 50 900

4.7. Apurahat ja stipendit            n/a 91 000            n/a 9 398            n/a 78 400

5. Sopimuspalokuntien
pienkalustohankinnat

200 000 215 512 150 000 136 437 150 000 170 889

6. PEKE-työasemat 700 000 228 500 900 000 435 031 400 000 344 537
7. Hallintomenot 250 000 243 640 210 000 203 466 210 000 183 470

Yhteensä 9 950 000 11 252 790 10 560 000 9 959 727 8 760 000 8 862 606
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Rahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely

2009 2008

Henkilöstökulut 20 039,00 20 359,00
    Palkat ja palkkiot 20 039,00 20 359,00

Henkilösivukulut 4 706,90 4 815,17
     Eläkekulut 3 977,74 3 967,51
     Muut henkilösivukulut 729,16 847,66
Yhteensä 24 745,90 25 174,17
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2009 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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6 Allekirjoitukset

Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 4. maaliskuuta 2010.

Palosuojelurahaston hallitus

Juhani Meriläinen Kirsi Rajaniemi

Oiva Kaltiokumpu Jari Larikka

Veli Matti Ojala Markku Haiko

Jari Hyvärinen Anssi Parviainen, varajäsen

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

Helsingissä     päivänä            kuuta 2010.

__________________________
Johtava tilintarkastaja Jarmo Leinonen


