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1.1 Johdon katsaus

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa 
ja teki yhteensä 344 päätöstä (vuonna 2014: 336 päätöstä), 
joista avustuspäätöksiä oli 298 kappaletta (vuonna 2014: 279). 
Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 31,79 miljoonaa euroa 
(vuonna 2014: 29,41 miljoonaa euroa) ja myönnettiin 10,14 mil-
joonaa euroa (vuonna 2014: 9,87 miljoonaa euroa). Myönnetty 
avustus oli näin ollen n. 31,9 % haetusta (vuonna 2014: 33,6 %). 
Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa vakaana ja hyvä-
nä. Palosuojelumaksukertymä on myös kehittynyt suotuisaan 
suuntaan. 

Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston 
kehittämistyössä olivat rahaston strategian toimeenpano, 
sähköisen asiointialustan valmistelutyö sekä kalusto- ja raken-
nushankkeiden hakuprosessien kehittämistoimet. Palosuo-
jelurahasto jatkoi avustustensa vaikuttavuuden arviointia ja 
kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin tulokset saatiin syk-
syllä 2015. Rakennushankkeiden arviointikehikko otettiin koe-
käyttöön loppu vuonna 2015 avatussa rakennushanke haussa.

Sekä rakennushankkeiden että kalustohankkeiden jakoperus-
teita tar kastellaan tulevina vuosina edelleen rahaston strate-
gian, rahaston tekemien kyselyiden sekä ulkopuolisten vaikut-
tavuusarvioiden pohjalta.

Kertomusvuoden syksyllä käynnistettiin valtakunnallinen pe-
lastustoimen uudistamishanke. Rahaston hallitus seuraa hank-
keen etenemistä ja tulee joulukuussa 2015 hyväksymänsä 
strategian toteutussuunnitelman mukaisesti arvioimaan pelas-
tustoimen uudistamisen sekä pelastustoimen lainsäädännön 
uudistustyön mahdolliset vaikutukset avustuskäytäntöihin. 
Pelastustoimen uudistus on tarkoitus toteuttaa osana uusien 
itsehallintoalueiden perustamista, jolloin pelastustoimen jär-
jestäminen siirrettäisiin pois kunnilta samoille itsehallinnollisil-
le alueille kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Itsehallintoalueiden 
perustamisella ja pelastustoimen rahoitusjärjestelmän uudista-
misella tullee olemaan vaikutuksia myös Palosuojelurahaston 
avustusten kohdentamiseen jatkossa. 
 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tuli
palojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on 
Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimes
ta omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. 
Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, 
joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelura
hasto toimii sisäministeriön valvonnassa. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen 
toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttö
suunnitelman puitteissa yleis tai erityisavustuksia. Myön
nettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia 

1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2015

(688/2001) ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtion
avustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 
Avustuksia voidaan myöntää kunnille ja pelastuslaitoksille, 
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 toimijoil
le. Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää myös valtion 
virastoille ja laitoksille. Apurahoja ja stipendejä rahastosta 
voidaan lisäksi myöntää hakijan henkilökohtaiseen käyt
töön tai hankkeeseen.
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Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2000-2018* 
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Taulukko 1.  Myönteisten rakennushankeavustusten jakautuminen alueittain vuonna 2015 ja 2014.

myöntöperusteissa astuvat voimaan 2017–2018, jolloin arvioi-
daan, onko edelleen tarvetta myöntää kunnille rakennushank-
keisiin avustuksia pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä 
perustettaville itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta lukien ja 
pelastustoimen rahoitusvastuiden muuttuessa.

Rakennushankeavustusten maksimiavustus oli 250 000 euroa. 
Hakijatahoista kaksi, Alavuden kaupunki ja Tuusniemen kunta, 
saivat rahaston maksimiavustuksen paloaseman rakentami-
seen. Kertomusvuonna kolme hakijatahoa sai 225 000 euron 
avustuksen; Hailuodon kunnalle paloaseman laajennukseen, 
Kouvolan kaupungille Myllykosken paloaseman uudisraken-
nukseen ja Lappeenrannan kaupungille länsialueen paloase-
man uudisrakennukseen. Kotkan kaupungille Kotkan saaren 
paloaseman rakentamiseen ja Parikkalan kunnalle Särkisalmen 
paloaseman rakentamiseen myönnettiin myös molemmille 
225 000 euron avustus kaksiosaisesti, josta kertomusvuodelle 
kohdistui molempiin hankkeisiin 100 000 euroa. 

Lisäksi myönnettiin Hitis Kyrkoby FBK r.f:lle 172 200 euroa pa-
loaseman rakentamiseen, Tuorilan VPK ry:lle 166 716 euroa 
paloasemakiinteistön hankintaan ja remontointiin, Länsi-Ve-
silahden VPK ry:lle 160 000 euroa paloaseman rakentamiseen 
ja Kaarinan kaupungille Piikkiön paloaseman rakentamiseen    
150 000 euroa. Kainuun pelastuslaitokselle yhteisen harjoitus-
alueen harjoitustalon rakentamiseen myönnettiin lisäksi 39 320 
euron avustus ja Jokilaaksojen pelastuslaitokselle harjoitus-
alueen rakentamiseen Haapajärvelle 8 400 euron avustus. 
Vuonna 2015 rakennushankeavustuksia myönnettiin vielä uu-
disrakennushankkeisiin, jotka oli aloitettu tai valmistunut en-
nen haun avaamista.

Alue 2015
Myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä

2014
Myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä

Etelä-Suomi 5 / 11 3 / 4

Lounais-Suomi 2 / 2 4 / 8

Länsi- ja Sisä-Suomi 2 / 3 3 / 5

Itä-Suomi 1 / 2 1 / 3

Pohjois-Suomi 4 / 4 2 / 3

Lappi 0 / 0 1 / 1

Ahvenanmaa 0 / 0 1 / 1

Yhteensä 14/22 15 / 25

1.2 Vaikuttavuus
 
Rahaston keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan jär-
jestöjen valistus- ja koulutustoiminta, pelastusalan tutkimus- ja 
kehittämistoiminta sekä pelastustoimen alueiden, kuntien ja 
sopimuspalokuntien paloasema- ja kalustohankkeet. Rahas-
tolla on merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämis-
hankkeiden sekä paloasemien ja kalustohankintojen rahoitta-
jana pelastustoimen toimialalla. 

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 10 135 691 
euroa, joista kunnille kalusto- ja rakennushankkeisiin n. 3,39 
miljoonaa euroa ja kunnille tutkimus ja kehittämishankkeisiin 
0,28 miljoonaa euroa (yhteensä n. 3,67 miljoonaa euroa), so-
pimuspalokunnille n. 1,01 miljoonaa euroa ja pelastusalan jär-
jestöille yleisavustuksina n. 2,83 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin myönnettiin yhteensä n. 2,9 miljoonaa 
euroa, josta pelastusalan järjestöille n. 1,14 miljoonaa euroa, 
kunnille 0,28 miljoonaa euroa ja muille tahoille yhteensä n. 1,48 
miljoonaa euroa. 

Valtionlaitoksista ja valtiorahoitteisista organisaatiosta erityis-
avustuksia myönnettiin mm. Pelastusopistolle seitsemään 
hankkeeseen (yht. 0,49 miljoonaa euroa), sisäministeriölle kol-
meen hankkeeseen (yht. 0,44 miljoonaa euroa), yliopistoille vii-
teen hankkeeseen (yht. 0,38 miljoonaa euroa) sekä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitokselle yhteen hankkeeseen (yht. 0,03 mil-
joonaa euroa). 

Rahaston hallituksen vuonna 2015 tekemät avustuspäätökset 
on esitetty hankekohtaisesti toimintakertomuksen liitteessä 
1 (Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2015). Rahaston 
avustustyypit vuodelta 2015 (erityisavustukset rakennushank-
keisiin, erityisavustukset kalustohankkeisiin, sopimuspalokun-
tien pienavustukset, yleisavustukset pelastusalan järjestöille, 
erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Inno-
vaatiopalkinto) on esitetty lisäksi alla. 

Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Avustuspäätös kaikkien alueiden rakennushankkeisiin oli kerto-
musvuonna yhteensä 2 103 636 euroa (vuonna 2014 yhteensä 
2 323 662 euroa). Kunnille myönnetyn avustuksen keskimääräi-
nen suuruus oli 145 884 euroa (vuonna 2014 vastaava summa 
oli 186 947 euroa). Sopimuspalokuntien avustusten keskimää-
räinen suuruus oli puolestaan 166 305 euroa. Vuonna 2015 
rahastoon saapui 22 rakennushankehakemusta. Näistä 14 sai 
myönteisen päätöksen, mikä tekee 64 % haetuista hankkeista. 
(vuonna 2014: 60 %). Rakennusavustuksista kohdistui uudisra-
kennuksiin 8, paloaseman peruskorjaukseen tai laajennukseen 
yhteensä 4. ja harjoitusalueiden rakentamiseen 2. Myönteisistä 
rakennusavustuspäätöksistä kunnille kohdistui 9, sopimuspalo-
kunnille 3. ja pelastuslaitosten harjoitusaluehankkeisiin 2. Kun-
tien paloasemahankkeista kaksi rakennetaan sopimuspalokun-
tien käyttöön.

Vuonna 2014 kalusto- ja rakennushankehavutushakuja eriytet-
tiin hakuaikataulujen osalta ensimmäisen kerran ja käytäntöä 
jatkettiin vuonna 2015. Käytännöllä on pyritty palvelemaan 
sekä hakijoita että päätöksentekoa. Pelastuslaitokset ovat toi-
voneet rahaston tekemien kyselyiden perusteella avustusten 
hakuaikojen sijoittuvan alkuvuoteen ja päätösten tulevan jo 
keväällä. Rahaston tarkoituksena on kehittää hakuprosessia 
edelleen niin, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla 
sekä päätöksentekoa että hakijoita. 

Rakennushankeavustuksia voidaan myöntää kunnille ja pelas-
tuslaitoksille. Rahaston hallitus linjasi kertomusvuonna, että 
mahdolliset suuremmat muutokset rakennushankeavustusten 

Kohta muut sisältää muun muassa pelastusopiston hankkeet, yliopistojen hankkeet sekä sisäministeriön pelastusosaston hankkeet.
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Kaavio 3. Avustusten jakautuminen saajaryhmittäin ja avustustyypeittäin 
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Taulukko 2. Myönteisten kalustohankeavustusten jakautuminen alueittain vuonna 2015 ja 2014.

Lapin pelastuslaitos sai Palosuojelurahastolta vuonna 2015 avustusta säiliöauton hankintaan 56 000 euroa. Uusi auto korvasi aiemman 
romutuskuntoisen auton vuodelta 1976. Säiliöauton sijoituspaikka on Utsjoki. Kuva: Lapin pelastuslaitos.
Risten VPK ry sai Palosuojelurahastolta vuonna 2015 yhteensä 13 960 euron avustusta veneen, moottorin ja trailerin hankintaan. Pelas-
tusvene palvelee Kokemäenjoella välillä Harjavalta-Kokemäki-Huittinen sekä vesipelastus että öljyntorjuntatehtävissä. Alueella on myös 
paljon kesäasuttuja saaria vailla tieyhteyksiä. Kuvauspaikka Kokemäenjoen Kajala. Kuva: Simo Hannula.

Erityisavustukset kalustohankkeisiin 

Kalustohankeavustuksiin myönnettiin kertomusvuonna yh-
teensä 1 997 983 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 104, pe-
lastuslaitoksilta 83 ja sopimuspalokunnilta 21. Myönteisiä kalus-
topäätöksiä tehtiin 44 kalustohankkeeseen, mikä vastasi 42,3 % 
haetuista (vuonna 2014 myönteisiä päätöksiä tehtiin 36, mikä 
vastasi 39,1 % avustuksista ja vuonna 2013 myönteisiä päätök-
siä tehtiin 23, mikä vastasi 20,4 % avustuksista). Myönnetyistä 
avustuksista kohdistui 7 sopimuspalokuntien ja 37 pelastuslai-
tosten hankintoihin.

Kalustohankeavustuksista 34 myönnettiin erityyppisten ajo-
neuvojen hankintaan (vuonna 2014 vastaava luku oli 33). Li-
säksi myönteisistä avustuksista 3 kohdistui väestöhälytin hank-
keisiin, 4 kenttäjohtamisjärjestelmiin, 1 letkunjohtolinjaston 
hankintaan, 1 pelastusveneen hankintaan ja 1 harjoitusalueen 
kontin hankintaan.

Keskimääräinen avustussumma oli kertomusvuonna 45 408 
euroa (vuonna 2014 vastaava summa oli 59 960 euroa).           

Nuorgamin paloasema Utsjoella. Utsjoen kunta sai vuonna 2014 Palosuojelurahastolta avustusta Nuorgamin paloaseman rakentamiseen 
157 408 euroa. Nuorgamin kylä on EU:n pohjoisimmassa nurkkauksessa. Aikaisemmin palo- ja pelastuspalvelut oli sijoitettu Nuorgamin 
koulun varastotiloihin. Hankkeen myötä välineistön huoltaminen ja ajoneuvot on saatu omiin tiloihin. Uusi paloasema valmistui 
1.12.2014 ja oli käyttövalmiina heti vuoden 2015 alusta. Paloaseman koko on 98 m2. Uudessa tilassa välineistön huoltaminen 
onnistuu ympärivuotisesti.  Kuva: Lapin pelastuslaitos.

Alue 2015
Myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä

2014
Myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä

Etelä-Suomi 14 / 46 18 / 38

Lounais-Suomi   7 / 21   4 / 17

Länsi- ja Sisä-Suomi   8 / 13   8 / 14

Itä-Suomi   7 / 8   3 / 8

Pohjois-Suomi   4 / 9   2 / 11

Lappi   4 / 4   1 / 3

Ahvenanmaa   0 / 3   0 / 1

Yhteensä 44 / 104 36 / 92

Suurin yksittäinen avustussumma oli 72 000 euroa ja se myön-
nettiin Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle nostolava-auton 
hankintaan, Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle säiliösammutus-
auton hankintaan, Pohjanmaan pelastuslaitokselle säiliösam-
mutusauton hankintaan sekä Pirkkalan VPK:lle säiliöauton han-
kintaan. Pienin yksittäinen kalustoavustus oli 2 440 euroa ja se 
myönnettiin Etelä-Savon pelastuslaitokselle kenttäjohtamisjär-
jestelmän (Peke) päätelaitteeseen.

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja 
sopimuspalokunnille. Kalustohankkeilla edistetään pelastustoi-
men ajoneuvokannan ja vanhojen väestöhälytysjärjestelmien 
uusiutumista, turvataan pelastustoimen toimintamahdolli-
suuksia muuttuvissa olosuhteissa sekä parannetaan pelastus-
laitosten johtamisvalmiuksia. Kalustohankeavustukset koh-
distuvat useimmiten raskaaseen ajoneuvokalustoon, joiden 
hankintakustannukset ovat suuret. Pelastuslaitokset pitävätkin 
tärkeänä, että rahaston tuki raskaaseen ajoneuvokalustoon säi-
lyy ja nämä hankkeet on arvioitu tärkeysjärjestyksessä korkealle. 



10 Palosuojelurahasto Tilinpäätös 2015    11

Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustuksiin myönnettiin kertomus-
vuonna yhteensä 304 606 euroa (vuonna 2014: 265 274 euroa). 
Pienavustushakemuksia oli yhteensä 108 kpl, joista 105 kpl sai 
myönteisen ja 3 kielteisen päätöksen. Keskimääräinen myön-
netty  avustus  oli  2 901 euroa,  suurin  yksittäinen  avustus  oli 
14 857 euroa ja pienin avustus puolestaan 276 euroa. Pien-
avustuspäätöksiä tehdään hallituksen jokaisessa kokouksessa. 
Sopimuspalokuntien pienavustuksia voidaan myöntää sopi-
muspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus.
 
Suurin osa hakemuksista koski varuste- ja kalustohankintoja, 
joihin sisältyi kymmenkunta nuoriso-osaston suojavaruste-
hankintaa. Rakentamiseen liittyviä pienavustushakemuksia oli 
3 kappaletta, jotka käsittelivät rakenteiden korjaamista sekä 
työturvallisuuteen liittyviä korjaustoimenpiteitä. Ajoneuvojen 
hankintaan saapui 4 avustushakemusta ja autojen varustelu-
tason parantamiseen kaksi hakemusta. Mönkijöitä sekä perä-
kärryjä haettiin edelleenkin. Uutena avustusmuotona vuonna 
2015 tuli voimaan Puhdas paloasema -mallia tukevien häly-
tys- ja nuoriso-osastojen varusteiden pesuun tarkoitetut teol-
lisuuspesukoneet sekä varustekaapit, joihin on tullut yhteensä 
kymmenkunta hakemusta. Samoin uutena avustusmuotona 
tuli mahdollisuus hakea avustusta harkinnanvaraisesti kohtuul-
lisiin valistus- ja neuvontamateriaalikustannuksiin sekä lasten ja 
nuorten tapahtumien järjestelykustannuksiin. Näitä hakemuk-
sia tuli kaksi.

Yleis ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille

Yleisavustus vuodelle 2015 oli yhteensä 2 770 000 euroa 
(vuonna 2014: 2 770 000 euroa). Yleisavustusta saivat Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä yhdeksän alueellisen 
pelastusalan liiton ja neljän alueyksikön kanssa sekä Suomen 
Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen So-
pimuspalokuntien liitto ry ja Palotutkimusraati ry. 

Yleisavustusta voidaan myöntää pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemiseksi ja pelas-
tustoiminnan edistämiseksi. Palokuntakoulutuksen tukemisel-
la on ylläpidetty ja parannettu vapaaehtoisen ja sivutoimisen 
henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Nuoriso- ja naiskoulu-
tuksella tähdätään vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimin-
taedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen maassamme. 
Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus on mahdollistanut 
nuohoojien ja palopäällystön ammattipätevyyden parantami-
sen. Yleisavustuksilla tuetaan lisäksi kansalaisille kohdistettua 
valistusta ja neuvontaa, jolla parannetaan heidän tietojaan ja 
taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja toimintaan hätätilanteissa.

Nuohousalan Keskusliitto

Nuohousalan Keskusliitto (NKL) sai Palosuojelurahastolta vuo-
delle 2015 yleisavustusta 185 000 euroa.  

Vuoden 2015 aikana Nuohousalan Keskusliitto ja Opetushalli-
tus kävivät keskusteluja nuohousalan tutkintojen perusteiden 
uudistustyöstä. Nuohoojan ammattitutkinnon ja nuohooja-
mestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden uusiminen py-
ritään tekemään sen mukaisesti, mitä mahdolliset lakimuutok-
set tulevat muuttamaan nuohousalan toimintamalleja. Liitto 
on seurannut aktiivisesti Talotekniikka- ja rakentamisalan kou-
lutustoimikunnan koulutuspoliittisia linjauksia ja on ollut mu-
kana toimikunnan ennakointiseminaarissa.

Nuohoojan ammattitutkintoon valmistavan ilmanvaihtojärjes-
telmien puhdistusosion käytännön koulutusjaksolla oli mu-
kana jo alalla toimivia nuohoojia, joille tarjottiin mahdollisuus 
kerrata ja opiskella uusia puhdistustyömenetelmiä. 

Vuonna 2015 nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon läm-
mitysjärjestelmien nuohous ja huolto osion sisältö- ja materi-
aalipäivitykset jalkautettiin käytäntöön. Uusien kurssisisältöjen 
myötä opiskelijat saivat lisää tietoa muun muassa tulisijoja ja 
savuhormeja koskevista eurooppalaisista ja kansallisista stan-
dardeista. Lisäksi toteutettiin vierailu Biotalousinstituuttiin, jos-
sa opiskelijat pääsivät teoriatiedon lisäksi tekemään käytännön 
lämmityskattilamittauksia. 

Nuohousalan Keskusliitto tiedotti nuohousalan koulutuksesta 
lukuvuoden 2014–2015 Ammatti- fakta-käsikirjassa, joka jaet-
tiin elokuussa koulun alkajaisiksi ammatillisten oppilaitosten 
viimeisen vuoden opiskelijoille. Tavoitteena oli saada lisää opis-
kelijoita ja tehdä nuohoustyötä vaihtoehdoksi ammattiuraa 
suunnitteleville henkilöille. Liitto on tehnyt aktiivista tiedotta-
mista myös sosiaalisessa mediassa. 
 
Nuohousalan Keskusliitto osallistui Sisäministeriön pelastus-
osaston, Palosuojelurahaston, SPEKin, Finanssialan Keskusliiton, 
Suomen Palopäällystöliiton, pelastuslaitosten ja pelastusliitto-
jen kanssa Paloturvallisuusviikon, Päivä Paloasemalla - ja Poh-
joismainen Palovaroitinpäivä -tapahtuman toteuttamiseen. 
Viikon tarkoituksena oli kiinnittää ihmisten huomio arjen suju-
misen turvallisuuteen erilaisten teemojen avulla.

Kattoturvalaitteisiin liittyvällä koulutuksella vaikutetaan suo-
raan nuohoojien työturvallisuuteen. 

Nuohousalan Keskusliitto ry oli aktiivisesti mukana vuoden 
2015 messutoiminnassa. Liitto oli edustettuna keväällä Oma-

kotimessuilla ja syksyllä Kiinteistöalan messuilla. Tavoitteena 
oli tuoda nuohousalaa laajemmin esille ja luoda kontakteja eri 
sidosryhmiin.

Liitto teki vuonaan 2015 yhteistyötä Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut HSY:n Ilmansuojeluyksikön kanssa. Yhteisissä työ-
pajoissa paneuduttiin puun pienpolton päästöjen vähentämi-
seen sekä oikeaoppiseen polttopuun varastointiin. Yhteistyötä 
koulutuspäivien ja teknisten ohjeiden päivitysten osalta teh-
tiin Lämmitysenergiayhdistyksen sekä muiden sidosryhmien 
 kanssa.

Euroopan nuohoojamestareiden liiton tekniset päivät järjes-
tettiin Saksassa elokuussa 2015. Nuohousalan Keskusliitto oli 
edustettuna ja päivien antina saatiin tietoa alan teknisestä 
kehityksestä Euroopassa. Paloturvallisen asumisen varmista-
miseksi opetusaineiston pohjalta järjestettiin 2015 yksi koulu-
tustilaisuus ja koulutustilaisuuksien järjestämistä ja kehittämistä 
jatketaan edelleen.

Liitto toteutti kaksi hormien ja tulisijojen tiiveysmittaukseen liit-
tyvää tutkimusta. Tutkimusraporttien valmistuttua, perustettiin 
hormien tiiveyttä ja käytettävyyttä sekä testausmenetelmiä ar-
vioiva työryhmä. Ryhmän toiminta on määräaikaista ja työryh-
män tuloksia voidaan tarkastella alkuvuodesta 2016.

Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kautta 
saavutettiin jäsenistön lisäksi tärkeät sidosryhmät. Lisäksi va-
listustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden kautta.

Nuohoojien täydennyskoulutuspäivät Kuopiossa 8.–9.5.2015.
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Taulukko 3. Tilaisuuksien lukumäärät ja osallistujat.

Suomen Palopäällystöliitto ry

Koulutus
Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) sai Palosuojelurahastolta 
vuodelle 2015 yleisavustusta 320 000 euroa.  

Toimintavuoden aikana liitto ylitti merkittävästi suunnitelman 
mukaiset määrälliset tavoitteensa koulutuksessa: tilaisuuksia 
järjestettiin yhteensä 56 (suunnitelma 45), niissä oli osallistujia 
2 876 (2 250) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 5 186 (3 900).

Keskitettyjen, valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjestä-
misen lisäksi liitto toteutti vakiintunutta, mutta merkittävästi 
kasvanutta alueellisen koulutuksen mallia. Alueellisten kou-
lutustilaisuuksien ajatuksena oli paitsi tuoda viimeisintä pe-
lastustoiminnan tekniikan ja taktiikan johtamista ja harjoitella 
sitä myös lisätä henkilöstöjohtamisvalmiuksia. Kaiken kaikkiaan 
vuoden 2015 koulutustoiminta oli ennätyksellisen vilkasta, mis-
tä kertoo mm. koulutettavapäivien kasvu edellisvuoteen ver-
rattuna reilulla 20 prosentilla.

Koulutustoiminnan myötä liitto huolehti osaltaan siitä, että 
pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä toimivat sai-
vat laadukasta työssään tarvitsemaansa uutta, laajennettua ja 
soveltavaa osaamista. Koulutustoiminnan aiheet koskettelivat 
niin pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä, henkilöstö-
johtamista kuin työturvallisuuttakin. Liitto lanseerasi uusia kou-
lutuspalveluita mm. korkearakentamiseen liittyen.

Palopäällystöliitto järjesti myös kilpailutoimintaa, ja tältä 
osa-alueelta tärkeimpänä Palokuntien Suomenmestaruuskil-
pailut Jehumalja, tällä kertaa yhteistyössä Satakunnan pelas-
tuslaitoksen kanssa Porissa. Kuluneena vuonna mukana oli 39 
joukkuetta (edellisvuonna 31). Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi 
vanhimmista ammattitaitokilpailuista maassamme myös suu-
rin alan vuotuinen kilpailutapahtuma.

Turvallisuusviestintä
Palopäällystöliitto piti aktiivisesti yhteyttä pelastuslaitosten tur-
vallisuusviestintätyöryhmään ja mm. toteutti Helsingissä me-
nestyksekkäät turvallisuusviestinnän opintopäivät.

Tilaisuuksien 
lkm

Osallistujia KTPV

Suunnitelma 2015 45 2 250 3 900

Toteuma 2015 56 2 876 5 186

Toteuma 2014 54 2 589 4 238

Turvallisuusviestinnän saralla on jatkettu sosiaalisen median 
hyödyntämistä useille eri kohderyhmille. Liitto on ollut muka-
na myös pelastustoimen facebook-sivun ylläpitäjänä ja sisällön 
tuottajana. Liitto ja pelastustoimi kokonaisuudessaan ovat saa-
vuttaneet laajan ”tykkääjäjoukon”, ja akuuttia ja ajankohtaista 
turvallisuusviestisanomaa on viety laajoille joukoille ihmisiä.

Liitto toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa mm. kesäajan 
toiminnalliset tiedotustilaisuudet medialle. Liitto osallistui alan 
messutapahtumiin sekä mm. TerveSos- ja Educa-messuille. 
Osana turvallisuusviestintää liitto lähetti erillisiä lehdistötie-
dotteita ajankohtaisista aiheista. Liiton yhteistyössä muiden 
pelastusalan toimijoiden kanssa tekemä turvallisuusviestintä-
toiminta on vahvistanut osaltaan pelastustoimen henkilöstön 
valmiutta osallistua laajemmin turvallisuusviestintään.

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta
Liiton asiantuntijarooli pysyi vakiintuneena toimintavuoden ai-
kana. Liiton omat asiantuntijaelimet kokoontuivat säännöllises-
ti, minkä lisäksi liitolla on ollut edustaja noin 30 eri asiantunti-
jatyöryhmässä. Liiton asiantuntijoiksi nimettiin lähtökohtaisesti 
jäsenistön ja kentän parhaimman asiantuntemuksen omaavat 
henkilöt. Liiton toimitilat ovat olleet aktiivisesti eri asiantuntija-
työryhmien käytössä.

Lausuntoja annettiin edellisvuosia enemmän. Asiantuntijatoi-
minnan keskiössä oli asiantuntijatyöryhmätyöskentely sekä 
-neuvonta. Liitto toteutti perinteisen jäsenkyselyn, jolla kartoi-
tettiin jäsenistön näkemyksiä liiton toiminnasta ja jota hyödyn-
netään tulevan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Liitto toteutti jäsenilleen keväällä 2015 osaamiskartoituksen, 
jota on hyödynnetty muun muassa lausuntotoiminnassa, 
asiantuntijoita osoitettaessa medialle sekä kartoitettaessa syk-
syllä käynnistetyn Palopäällystöliiton blogin kirjoittajia.

Liitto valtakunnallinen pelastustoimen psykososiaalisen tuen 
asiantuntijatyöryhmä on tehnyt merkittävää työtä omalla sek-
torillaan. Lisäksi liikennevälinepelastamisessa – ja kuluneena 
vuonna erityisesti kilpa-autosta pelastamisessa – liitto on ollut 
aktiivisessa roolissa tuomassa hyviä käytäntöjä ulkomailta Suo-
meen ja päinvastoin.

Liitto laati pelastusalan työturvallisuusaineiston ja siihen liitty-
vän kouluttajaoppaan. Aineisto ja siihen liittyvä koulutus pilo-
toitiin joulukuussa Jokilaaksojen pelastuslaitoksella.

Kansainvälinen toiminta
Liiton osallistuminen ja vaikuttavuus kansainvälisessä toimin-
nassa vahvistui. Liitto osallistui muun muassa syksyllä 2015 jär-
jestettyyn pohjoismaiseen opintoviikkoon.

FEU-toiminnassa osallistuttiin säännöllisesti ja aktiivisesti järjes-
tön toimintaan, Suomen keskeisimpänä vastuualueena pelas-
tajien työturvallisuus (fire fighters` safety). Tehtävä tukee liiton 
strategista linjausta, jonka mukaan liitto toimii ja vahvistaa roo-
lia pelastustoimen työhyvinvoinnin edistämisessä.

Liiton käynnistämä suomalaisten pelastusalan toimijoiden kan-
sainvälisten asioiden yhteistyöfoorumi on vakiintunut osaksi 
kansainvälisen toiminnan kehittämistä. Foorumissa jäseninä 
ovat Palopäällystöliiton lisäksi Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö, sisäministeriö ja Pelastusopisto. Liitto järjesti pelastusalan 
toimijoille opintomatkan Civil Protection Forum -tapahtumaan 
Brysseliin.

Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä toteutui liiton stra-
tegialinjausten ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Liiton ti-
laisuuksiin osallistui entistä laajemmin osallistujia eri palopääl-

Kiinnostus Palopäällystöpäiviä kohtaan kasvoi myös kertomusvuonna, ja niistä onkin muodostunut alan suurin vuotuinen oppimis- ja 
vuorovaikutustapahtuma. Osallistujamäärä kohosi yli 350 henkeen ja etäosallistua pystyi striimauksen ja viestiseinän välityksellä.

lystöryhmistä ja palokuntamuodoista. Erityisen ilahduttavaa oli 
paitsi nuoremman päällystösukupolven myös vapaaehtoishen-
kilöstön osallistumisen lisääntyminen Palopäällystöpäiville.

Alan järjestöjen välistä yhteistyötä toteutettiin vakiintunein 
muodoin, ja mm. SPEKin kanssa solmittua yhteistoiminta-asia-
kirjaa toteutettiin. Vahvaa yhteistyötä tehtiin mm. Sopimuspa-
lokuntien Liiton, Nuohousalan Keskusliiton ja muiden turvalli-
suusalan järjestöjen kesken. 

Viestintää niin liittoa kuin alaakin koskevista asioista toteutet-
tiin jäsenlehden, kuukausittaisen ajankohtaistiedotteen ja eri 
sähköisten kanavien kautta. Vuorovaikutus lisääntyi entisestään 
mm. sosiaaliseen mediaan panostamisen kautta.

Kaiken kaikkiaan liiton toimintaan osallistumisen kautta mah-
dollistettiin pääsy tuoreimman tiedon ja informaation pariin.
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Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) sai Palosuojelura-
hastolta vuodelle 2015 yleisavustusta 80 000 euroa.  

Vaikuttavuus ja keskeiset tulokset
Toiminnassa on vuoden aikana korostunut liiton asiantuntija-
toiminta sopimuspalokuntatoiminnassa sekä vapaaehtoisessa 
palokuntatoiminnassa. Liitto on myös valmistellut ja jakanut 
useita palokuntatoimintaa hyödyttäviä kirjasia ja esitteitä kaikil-
le sopimuspalokunnille ja yhteistyökumppaneille. Ne on tehty 
pääsääntöisesti myös ruotsinkielisinä. 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on ollut vuoden aikana 
mukana kolmessatoista eri työ-, ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, 
neuvottelukunnassa tai valintaraadissa. Joulukuussa tutustut-
tiin Viron pelastustoimeen Tallinnassa ja Assakussa.

Keskeiset tulokset kertomusvuonna olivat seuraavat:

•	 sopimuspalokuntatoiminnan	asiantuntijuuden	varmista-
 minen pelastustoimen kehittämistä käsittelevissä hank-
 keissa, työryhmissä yms.
•	 sopimuspalokuntatoimintaan	liittyvien	lausuntojen	
 antaminen  
•	 palokuntien	operatiivisen	ja	muun	toiminnan	
 kehittämisen jatkaminen
•	 Sopimuspalokunta	2020-strategian	mukaisesti	kehitys-
 työn syventäminen on aloitettu Suomen Pelastusalan 
 Keskusjärjestön (SPEK) ja Suomen Palopäällystöliiton 
 (SPPL) kanssa
•	 ensimmäinen	sopimuspalokuntabarometritutkimus	
 julkistettiin ja jaettiin painettuna versiona kaikkiin 
 palokuntiin ja eri yhteistyökumppaneille
•	 sopimuspalokuntabarometristä	teetätettiin	kahdelle	
 aluekohtaisten tulosten seulonta valmiina esitysdioina
•	 palokuntien	lähtövarmuuden	parantamiseksi	valmistui	
 opas: Kehitä lähtövarmuutta ja nopeutta! Opas toimitettiin 
 kaikkiin palokuntiin painettuna, joko suomen tai ruotsin-
 kielisenä versiona. Opasta on jaettu myös opetuskäyttöön.
•	 sopimuspalokuntatoiminnan	tunnettavuuden	lisäämiseksi	
 valmisteltiin palokuntien käyttöön suomen- ja ruotsin-
 kielinen kirjanen: Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat 
 Suomessa. Kirjanen jaettiin kaikkiin palokuntiin, lisäksi sitä 
 on jaettu erilaisissa esittelytilaisuuksissa
•	 kansainvälisen	esitteen	valmistaminen	ja	painotyö:	
 Sopimuspalokunnat Suomessa, 2 osa. Esitteen kielinä on 
 suomi, viro, norja, ranska, italia ja portugali. Esitteen 
 valmistumisesta tiedotettiin kaikille palokunnille ja 
 esitettä jaetaan tarpeen mukaan käyttöön 

•	 sopimuspalokuntien	edustajille	pidettiin	alkuvuodesta	
 työturvallisuusseminaarin osana koulutustoimintaa
•	 palokuntien	jäsenten	tietoisuuden	edistämiseksi	liiton	
 tekemisistä valmistettiin painotuote-esite 
•	 palokuntien	jäsenhankinnan	edistämiseksi	on	
 palokunnille jaettu esitemateriaalia pyydettäessä 
•	 Suomen	Sopimuspalokuntien	liitto	osallistui	24365	
 -kiertueelle yhdessä alan järjestöjen kanssa. Kiertueen 
 aikana kierrettiin kolmen viikon aikana esittelemässä 
 toimintaa 12 eri paikkakunnalla. Esittelyssä kerrottiin 
 palokuntalaisille ja ammattihenkilöstölle SSPL:n palveluista 
 sekä palokuntien käyttöön tarkoitetuista painotuotteista    
•	 liitto	osallistui	pelastusalan	erilaisiin	seminaareihin	
 pyydetyin asiantuntijaesityksin
•	 yhdessä	Suomen	Palopäällystöliiton	sekä	Suomen	
 Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa valmisteltiin 
 pelastusalan päällystön ajankohtaispäivät  

Palotutkimusraati ry

Palotutkimusraati ry sai Palosuojelurahastolta vuodelle 2015 
yleisavustusta 17 000 euroa.  

Yleistä 
Vuosi 2015 oli palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesnel-
jäs toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa 
vuonna 1982 perustetun palotutkimuksen kehittämisorgani-
saation toimintaa. 

Toimintaedellytykset
Jäsenyhteisöjä oli vuoden 2015 lopussa seitsemän. Palotutki-
musraadin jäsenyhteisöt olivat VTT, ympäristöministeriö, turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto, SPEK, Palosuojelun Edistämissäätiö ry 
ja Teräsrakenneyhdistys ry. Kunkin jäsenyhteisön jäsenmaksu 
oli 2 000 euroa. 

Asiamiestehtävien hoitamisesta laadittiin yksivuotinen sopi-
mus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. 

Varoja oli vuoden 2015 lopussa käytettävissä 21 447,46 euroa. 
Raati haki ja sai PSR:n yleisavustusta 17 000 euroa. Raati käytti 
saamaansa avustusta tilikaudella 2015 yhteensä 17 390,73 e. 
Tilikauden alijäämä oli tältä osin 390,73 e. 

Toiminta ja toiminnan kehittäminen
Palotutkimusraati järjesti loppusyksystä 2014 työpajan aiheesta 
Mihin palotutkimusta tarvitaan. Työpajasta saatuja kokemuksia 
ja osallistujilta saatua palautetta hyödynnettiin myös Palotutki-
muspäivien suunnittelussa. 

Palotutkimusraadin johtokunta kävi keskustelua palotutkimus-
raadin toiminnan periaatteista ja käytännöistä (#Palotutkimus-
raati 2020). Todettiin, että palotutkimusraadin toiminnassa 
toteutuu hyvin ajatus nykymuotoisesta verkostomaisesta toi-
mintamallista, jossa erilaiset toimijat kokoontuvat yhteen poh-
timaan paloturvallisuuden edistämisen keinoja. Verkostoon 
tulisi kuitenkin saada lisää jäseniä. Keskustelussa pohdittiin eri-
laisia keinoja jäsenhankinnan tueksi.  

Raati sopi konkreettisesta yhteistyöstä Aalto-yliopiston kanssa 
paloturvallisuustekniikan professuuriin liittyen. Aalto-yliopisto 
lupautui järjestämään palaute- ja keskustelutilaisuuksia, joissa 
käsitellään sopimuksen toteutumista sekä painopistealueiden 
ja yhteistyömallien kehittämistä. Palotutkimusraadin markki-
nointia on Aallossa toteutettu mm. Palotutkimuksen päivien 
markkinoinnissa. 

Raadin kehittämispäivänä suunniteltiin sprinklereiden yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus -hanketta. Projektin lähtökohtana on 
ajatus siitä, että päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkittua tietoa 
automaattisten sammutinlaitteistojen kustannuksista ja hyö-
dyistä. Tällä hetkellä saatavissa oleva tieto on ristiriitaista, mikä 
haittaa tehokasta päätöksentekoa.  
  
Palotutkimuksen päivät järjestettiin yhdeksännen kerran 24.–
25.8.2015 Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaa-
rin suunnittelu ja järjestelyt sekä seminaarijulkaisun valmistelu 
jatkuivat käytännössä koko kevään ajan. Tilaisuutta markkinoi-
tiin aktiivisesti ja seminaarijulkaisu julkistettiin myös inter netis sä 
jälkikäteen. Seminaariin osallistui 132 henkilöä. Seminaari koos-
tui paneelista, pelastusalan ajankohtaiskatsauksista sekä 27 
tutkimushankkeen tai -tulosten esittelystä. Palautteen mukaan 
tilaisuus oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut. Ohjelmaa pi-
dettiin monipuolisena ja ajankohtaisena ja se mahdollisti kon-
taktien luomisen ja vuorovaikutuksen yhteistyökumppanien 
kanssa. 

Tiedottaminen
Palotutkimusraati tiedotti toiminnastaan jäsenistölleen johto-
kunnan välityksellä. Lisäksi Raati tiedotti toiminnastaan www-si-
vujen kautta sekä jäsenjärjestöjensä ajankohtaistiedotteissa.  

Kokoukset
Palotutkimusraati piti vuoden 2015 aikana kaksi sääntömääräis-
tä kokousta. Raadin johtokunta kokoontui kuusi kertaa. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) sai Palosuojelura-
hastolta vuodelle 2015 yleisavustusta 2 168 000 euroa.  

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja 
sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen
Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushen-
kilöstön opetussuunnitelman uudistustyötä jatkettiin verkos-
tomaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kertomusvuoden 
aikana työ jakaantui kahteen osaan. Pelastusopistovetoiseen 
OPS-työryhmän työhön, jonka lopputuotoksena luovutettiin 
17.12.2015 pelastusosaston johtoryhmälle työryhmän pu-
heenjohtaja Pekka Rantalan toimesta esitys pelastuslaitosten 
pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön opetus-
suunnitelmaksi. 

Toinen puoli uudistustyötä oli uusia nykyisiä kursseja uuteen 
uskoon aiempaa monimuotoisemmaksi. Monimuotoisuutta li-
sätään siten, että oppilaalle annetaan aikaisempaa enemmän 
vastuuta omasta oppimisesta ja lisäksi palokunnalle annetaan 
vastuuta oppilaan ohjaamiseksi ja itseopiskelun täydentämi-
seksi. Lisäksi on huomioitu osaamisperusteisuus, ja uusittujen 
kurssien osalta osaamisen varmistamiseen käytetään huomat-
tavasti aiempaa enemmän huomiota. 

Vuoden loppuun mennessä saatiin pääosin valmiiksi seuraavat 
kurssit: Pelastustoiminnan peruskurssi (entinen sammutus-
työkurssi), savusukelluskurssi, tieliikennepelastamisen kurssi 
(ent. pelastustyökurssi) ja pintapelastuskurssi. Näitä uusia kurs-
seja tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Syksyllä 
 SPEKissä otettiin käyttöön uusi OnEdu-oppimisympäristö. 

Koulutusuudistusta esiteltiin eri kohderyhmille kuten sopi-
muspalokuntalaisille, koulutuksen järjestäjille, pelastuslaitosten 
koulutusvastaaville ja kurssinjohtajille 16 eri tilaisuudessa, joihin 
osallistui yhteensä 315 henkilöä. Lisäksi järjestettiin keväällä yksi 
kehittämisseminaari.

SPEK oli tuottamassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa palo- 
ja pelastusalan sähköturvallisuus -opetusvideoita, jotka jalkau-
tetaan vuoden 2016 aikana koko alalle.

Pelastusliittojen järjestämä palokuntakoulutus perustui pelas-
tuslaitosten kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Koulutus-
määrällisesti toteumat vaihtelivat alueittain, mutta pääsääntöi-
sesti sovitut koulutukset järjestettiin. 
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Tutkimus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut aktiivista.  Vuoden ai-
kana on tehty seuraavia tutkimus- ja/tai kehittämishankkeita:

Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa -hanke, jossa toteutettiin 
3000 ihmisen haastattelututkimus sekä tehtiin viranomaishaas-
tatteluja. Hankkeen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan 
vuoden 2016 puolella valtioneuvoston kanslian julkaisusarjas-
sa. Rahoittaja VNK.

Kehittämishanke paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuu-
desta aloitettiin toukokuun alussa. Rahoittaja PSR. Omatoimista 
varautumista koskeva haastattelututkimus toteutettiin nyt nel-
jännen kerran. Rahoittaja SPEK ja Väestönsuojelusäätiö.

Suurin yksittäinen ponnistus toimintavuonna oli Palotutkimuk-
sen päivien järjestäminen Hanasaaressa 24.–25.8. Päiville osal-
listui 130 ihmistä.

Seuranta- ja arviointityön välineeksi kehitettiin ns. TILA-raportit, 
joiden kehittämistyö aloitettiin loppuvuodesta. Paloturvallisuu-
den tila on vuosittain koottava tilastoraportti, johon kootaan 
laajasti paloturvallisuuteen liittyviä tilastotietoja kuten esimer-
kiksi palokuolemat, sprinklereiden määrä ja suurvahingot. Li-
säksi tullaan tekemään Kansalaisturvallisuuden tila -raportti.

Syksyllä aloitettiin viestintä- ja sidosryhmätyö, jonka tavoittee-
na on lisätä tietoa meneillään olevasta tutkimuksesta, verkos-
toitua ja lisätä yhteistyötä. Myös tutkimuksen ulkoisten nettisi-

Paloturvallisuusviikko on pelastustoimen vuosittainen palotur-
vallisuuskampanja, jota vietettiin 21.11.–1.12. Paloturvallisuus-
viikon painopisteet olivat huolimattomuuden ja tahallisuuden 
sekä alkoholin ja tupakan käytön vaikutukset paloturvallisuu-
teen, paloturvallisuustekniikan edistäminen ja asumisen palo-
turvallisuuden parantaminen. Paloturvallisuusviikon visio, ta-
voitteet ja painopisteet päivitettiin. 

Paloturvallisuusviikon ohjausryhmä uusittiin vuoden alussa, 
kun sisäministeriön asettama Pohjoismaisen Palovaroitinpäivän 
määräaikainen ohjausryhmä lopetti toimintansa. Ohjausryh-
mään kuuluvat sisäministeriö, pelastuslaitokset ja pelastuslai-
tosten kumppanuusverkosto, Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö, Pelastusliitot, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan 
Keskusliitto, Finanssialan Keskusliitto ja yritysyhteistyökumppa-
ni LähiTapiola sekä Mainostoimisto Folk Finland. 

Päivää Paloasemalla vietettiin 21.11.2015. Noin 80 000 kävijää 
vieraili 345 paloasemalla. Koko perheen tapahtumassa opittiin 
tärkeitä paloturvallisuustaitoja hauskojen tehtävärastien avul-
la ja tutustuttiin palokunnan toimintaan. Oma paloharjoitus 
pyrki innostamaan ihmisiä ja yhteisöjä parantamaan palotur-
vallisuuttaan järjestämällä esimerkiksi oman kodin palotur-
vallisuustarkistuksen tai poistumisharjoituksen. Kodin Oman 
paloharjoituksen pystyi tekemään myös Kipinä-sovelluksella. 
Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietettiin 1.12. Kampanjapäi-
vän tavoitteena on muistuttaa palovaroittimen oikeasta käytös-
tä ja myös tiivistää pohjoismaista paloturvallisuusyhteistyötä.

Asuinrakennuksissa tapahtuvien tulipalojen ja palovaarojen 
määrä on laskenut vuosikymmenen alusta siten, että 17 päivit-
täisestä tapauksesta on päästy tilanteeseen, jossa pelastuslai-

NouHätä! -kampanja yläasteikäisille järjestettiin 19. kerran vuonna 2015. Loppukilpailu järjestettiin Kuopiossa Pelastusopistolla.

vujen ilmettä uudistettiin ja intran käyttöä lisättiin. Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta jatkoi edellisvuonna aloitettua kehittämis-
työtä ja rakensi toiminnalle arvot ja toimintatavat.

Valistus ja neuvonta
SPEK koordinoi PSR:n hankerahoituksella kahta valtakunnallis-
ta paloturvallisuusviestintäkampanjaa, jotka ovat NouHätä! ja 
Paloturvallisuusviikko. Kumpaakin pelastusala toteuttaa laajana 
yhteistyönä, myös alan rajat ylittäen.

NouHätä! -kampanjassa oli vuonna 2015 mukana 417 yläkou-
lua, joissa turvallisuusopetusta sai noin 33 000 oppilasta. Nou-
Hätä! -opetus kouluilla toteutui perinteisen mallin mukaan. 
Teemana jatkui edellisenä vuonna lanseerattu Bongaa Exit eli 
keskeisenä aiheena oli hätäpoistuminen.

NouHätä!-käsikirja valmistui. Käsikirjalla pyritään varmista-
maan kampanjan tasalaatuinen toteutus eri puolilla Suomea. 
Kampanja teki yhteistyötä videosketsiryhmä Biisonimafian ja 
laulavan palomiehen Jontte Valosaaren kanssa. Kampanjan oh-
jausryhmään kuuluvat SPEK, opetushallitus, sisäministeriö, Pe-
lastusopisto, pelastuslaitokset, pelastusliitot, koulut ja Suomen 
Palopäällystöliitto. Mainostoimistona jatkoi Huvila ja yritysyh-
teistyökumppanina LähiTapiola.

toksilla on tällaisia tehtäviä päivittäin noin 14. Laskeva suuntaus 
näkyy myös palokuolemissa, joissa vuosittaisia lukemia parem-
min suuntaa osoittava liukuva keskiarvo näyttää kuvan mu-
kaista selkeää laskevaa trendiä. Näitä tuloksia tukevaa työtä on 
tehty pitkäjänteisesti mm. antamalla neuvontaa rakennusten 
turvallisessa käytössä ja ylläpidossa sekä rakentamismääräysten 
ja pelastuslain tulkinnassa.

Palokuolemien vähentämiseen on SPEKissä vaikutettu myös 
tekemällä työtä työ hoiva- ja huoltolaitosten suojaamiseksi au-
tomaattisella sammutusjärjestelmällä. Laitoksien turvallisuusta-
son selvittämiseen tarvittavan poistumisturvallisuusselvityksen 
lomakkeet annettiin pelastuslaitoksille vapaaseen käyttöön 
samalla kun asiaa käsittelevä opas päivitettiin. Sisäisen turval-
lisuuden ohjelmassa esitetty tavoite, että 50 % laitoksista olisi 
suojattu vuonna 2015 ylitettiin, kun suojattuja kohteita oli yli 
3000 (54 %). Tietojemme mukaan sammutuslaitteistot ovat 
toimineet kymmeniä kertoja estäen henkilövahinkojen synty-
misen.

Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen
SPEK on tukenut vapaaehtoistoimintaa tuottamalla erilaisia 
tapahtumia, koulutuksia ja toimintamalleja. Lisäksi on tuotettu 
materiaalia sekä kehitetty sähköisiä viestintäkanavia ja verkko-
palveluita.

Syyskuussa kolmen viikon ajan SPEKin 24365 -kiertue kiersi 12 
paikkakuntaa ja keräsi tilaisuuksiin yhteensä lähes 1500 palo-
kuntalaista. Kiertueella palokuntalaisille suunnattuja palvelui-
taan ja tuotteitaan esittelivät SPEKin lisäksi myös pelastusliitot, 
Pelastustieto, Palokamu, Sopimuspalokuntien liitto SSPL, Suo-
men Palopäällystöliitto SPPL sekä useat paikalliset yhteistyö-
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kumppanit. Tällaiselle eri alueille rantautuvalle tapahtumalle on 
selvästi tarvetta palautteiden perusteella, ja kokemusten poh-
jalta tapahtumakonseptia kehitetään tulevaisuudessa.

24365 -portaali tarjoaa kaikki keskusjärjestön tuottamat pa-
lokuntalaisten palvelut yhden sivuston kautta. Palvelu tukee 
myös alueellisten pelastusliittojen toimintaa palveluiden mark-
kinoinnissa ja hyödyntämisessä. Palokuntien toiminnan kirjaa-
minen, jäsenten yhteys- ja koulutustietojen hallinta, osaamisen 
kehittäminen ja tiedon jakaminen on koottu yhden sivuston 
alle. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki palokunnan jäsenet saa-
vat oman tunnuksen. Toteutus valmistuu vuoden 2016  aikana.

PalokuntaWiki kokoaa kaiken palokuntalaiselle tarpeellisen tie-
don helposti löydettävään muotoon. Kun 24365-portaalin tun-
nukset saadaan jaettua palokuntalaisille, jokaisella tunnuksen 
haltijalla on myös oikeus tuottaa ja muokata PalokuntaWikin 
sisältöä.

Palokuntatoiminnan kehittämisen viestintästrategian ydinon-
gelmien ratkaisuun esitettiin toimenpiteet ja tavoitteet, joiden 
toteuttaminen aloitettiin ja joiden työstäminen jatkuu tulevina 
vuosina strategisia linjauksia tarvittaessa muokaten. Vuonna 

2015 panostettiin erityisesti palokuntalaisten identiteetin vah-
vistamiseen 24365 -brändin avulla. 
 
Valtakunnallisen naistyötoimikunnan asettama kehittämistyö-
ryhmä kehitti Turvakutsut-konseptia, joka tarjoaa uudenlaisen 
tavan tuoda turvallisuusviestiä koteihin kahvikutsu-hengessä 
erityisenä kohderyhmänään naiset, jotka eivät tunne turvalli-
suusasioita omakseen. SPEKin kanssa yhteistyössä laaditun kut-
sukonseptin pilotti käynnistyy vuoden 2016 alkupuolella. 

Palokuntanaisia kannustettiin edellisvuonna luodun vision 
mukaisesti toimimaan aktiivisesti turvallisuusviestinnän edis-
tämiseksi mm. Ladyt Tallinnassa -teemaristeilyn avulla sekä 
järjestämällä valtakunnallinen AS1-alkusammutuskoulutuksen 
kurssinjohtajakoulutus palokuntanaisille. 

Vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia tarjottiin ke-
väällä ja syksyllä valtakunnallisten ja alueellisten nais- ja nuo-
risotyön opintopäivien avulla. 

Palokuntanuorten leirejä järjestettiin kahdeksan. Niissä oli osal-
listujia 3113 henkilöä, joista nuoria oli 2024. Valtakunnallinen 
leiritoiminnan kehittämistyöryhmä suunnitteli ja toteutti etä- ja 

lähikokouksissaan valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan sil-
le antamaa tehtävää eli leirien nykytilan selvittämistä. Kaikille 
palokuntalaisille suunnattuun palokuntanuorten leirejä koske-
vaan kyselyyn tuli vastauksia 766 kpl.

Palokuntanuorten kalustonkäsittelyn ja tietokilpailun suomen-
mestaruuskilpailut pidettiin Kauniaisissa. Joukkuemäärä kasvoi 
edellisen vuoden 28:sta 40 joukkueeseen. Palokuntanuorten 
kuulemisten käytäntöön vieminen edellisvuotisen pilotoinnin 
jälkeen toteutettiin kesäleirien tai erilaisten palokuntanuorten 
alueellisten tapahtumien yhteydessä 12 pelastusliiton alueella. 

Suomalaisia palokuntanuorten ohjaajia oli Saksassa tutustu-
massa saksalaiseen palokuntanuorisotyöhön saksalaisten palo-
kuntanuorten ohjaajien johdolla. 

Kansainvälinen toiminta

SPEK toimi aktiivisesti myös kansainvälisellä saralla. Tavoitteina 
oli edellisvuoden tapaan strateginen verkostoituminen sekä 
tiedon välittäminen hyvien käytäntöjen edistämiseksi. Lisäksi 
tavoitteena oli tuoda esille alan parasta tietoa sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. 

Pohjoismaat ja EU olivat myös vuonna 2015 SPEKin painopis-
tealueita. Lisäksi SPEK edisti pohjoismaista verkostoitumista 
sekä pohjoismaista vaikuttamista kattojärjestöjen toiminnassa 
(CTIF, CFPA-E). SPEK oli mukana ruotsalaisen Brandforskin halli-
tuksessa varajäsenenä. 

EU:n osalta SPEK keskittyi tiedottamiseen sekä kahden EU-kou-
lutuksen järjestämiseen. SPEK osallistui Euroopan komission 

SPEKin 24365 -kiertue kiersi syyskuussa 12 paikkakuntaa ja keräsi tilaisuuksiin yhteensä lähes 1500 palokuntalaista. Kuvassa kiertuetun-
nelmaa Joensuusta. Kuvaaja: Johanna Kuittinen

Brysselissä järjestämään Civil Protection Foorumiin. Kattojär-
jestötoiminnan kannalta merkittävin tapahtuma oli CFPA-E:n 
Security, Training ja Guideline-komissioiden kokoontuminen 
huhtikuussa Pasilassa. 

SPEKin kansainvälisen toiminnan asiantuntija toimi CTIF-toi-
mintojen hallinto- ja talouspalveluiden koordinaattorina sekä 
komissio- ja työryhmäedustajien apuna kattojärjestön työssä. 
SPEK oli mukana Suomen valtuuskunnassa, joka osallistui Sen-
dain maailmankonferenssiin katastrofiriskien vahinkojen rajoit-
tamisesta. 

Palotarus kurssi- ja leirikeskus
Palotaruksen kurssi- ja leirialuetta käytettiin vuoden aikana 60 
vuorokautta 27 eri tapahtumassa. Alueella järjestettyjen tapah-
tumien osallistujamäärä oli 1 741 ja majoitusvuorokausia kertyi 
kaikkiaan 6 247. Metsänhoidolliset toimenpiteet toteutettiin 
metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. 

Erityisavustukset tutkimus ja kehittämishankkeisiin

Kertomusvuonna tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin 
myönnettiin yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Avustusmäärällä 
tuettiin yhteensä 35:ttä tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimin-
taa edistävää hanketta. 

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, valistukseen ja neuvontaan, 
oppimateriaaliin, standardisointiin sekä henkilökohtaisiin apu-
rahoihin ja stipendeihin liittyviä päätöksiä tehtäessä huomioi-
tiin erityisesti hankkeet, jotka kohdistuvat pelastustoimen tut-
kimusohjelman mukaisiin teemoihin ja hakijoiden huomiota 
pyrittiin kiinnittämään hankkeiden vaikuttavuuteen jo hakuvai-

Kuvat ovat TUKESin hankeen Pikin huone  – Lasten digitaalinen turvallisuuspelistä. TUKES sai Palosuojelurahastolta 14 650 euron avus-
tuksen vuonna 2015. Pikku Kakkosen sivuilta löytyvä Pikin huone -turvallisuuspeli opettaa lapsia toimimaan turvallisesti samalla kun he 
auttavat pelissä seikkailevaa avaruusolento Pikiä. Peli tavoittaa aivan uuden kohderyhmän, sillä Tukesin yhdessä Ylen ja Demolan kanssa 
toteuttama peli on suunnattu 3–5-vuotiaille lapsille. Kuvat: Nilla Hietamäki.
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heessa. Kertomusvuonna järjestettiin poikkeuksellisesti kolmas 
ylimääräinen hankehaku, sillä tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin varattua määrärahaa jäi ensimmäisten kierrosten jälkeen 
käyttämättä noin 600 000 €.

Myönnetyissä erityisavustuksissa painottuivat mm. Pelastustoi-
men kehittämishanke, Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät 
pelastusyksikön ensitoimenpiteissä, kyläturvallisuus ja turval-
linen koulu. Lisäksi kertomusvuonna käynnistettiin rahaston 
avustuksella mm. hankkeita modernien kodinkoneiden palo-
käyttäytyminen ja sammutustekniikka, paineenhallinta huo-
neistopalossa sekä poistumissimulointien tutkimus ja hyödyn-
täminen virtuaalitodellisuudessa. 

Avustuksella toteutettiin myös suurelle yleisölle suunnattuja 
palovalistukseen liittyviä mediakampanjoita sekä erityisesti 
lapsille ja nuorille suunnattuja osallistavia valistuskampanjoita 
ja -tapahtumia. 

Innovaatiopalkinto 2015

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain 
tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaas-
ta innovaatiosta. Vuoden 2015 Innovaatiopalkinto julistettiin 
haettavaksi hallituksen kokouksessa 22.10.2014. Innovaatiopal-
kinnosta tiedotettiin laajasti sidosryhmiä sekä alan yliopistoja ja 
korkeakouluja. 

Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 20 ehdotusta. Palo-
suojelurahaston  hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraa-
ti käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 12.5.2015. Palosuojelura-
haston hallitus valitsi palkinnon saajan valintaraadin esityksestä 
kokouksessaan 28.5.2015.

Palosuojelurahaston vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon sai pa-
lomiehenä ja pelastussukeltajana työskentelevä Mikko Puolitai-
val Satakunnan pelastuslaitokselta. Palkinto julkistettiin Pelas-
tustoimen ajankohtaispäivillä 8.10.2015 Jyväskylässä. Palkittu 
ehdotus oli PUOMI-vesipelastusväline, jonka avulla voidaan 
etsiä ja pelastaa veden alle vajonneita henkilöitä pinnalta käsin. 
Palkinnon suuruus oli 12 000 euroa.

Rahaston Innovaatiopalkinto sai kertomusvuonna paljon julki-
suutta ja Innovaatiopalkinnosta 2015 valmistettiin rahastossa 
12 minuutin esitysvideo, jonka voi katsoa osoitteesta https://
www.youtube.com/c/PalosuojelurahastoFIPSR

PUOMI-vesipelastusväline voi vahvistaa merkittävästi palo-
kuntien vesipelastusvalmiutta. Se tarjoaa yksinkertaisen kei-
non pinnan alta etsimiseen niille palokunnille, joissa nykyään 
on vain pintapelastusvalmius. Lisäksi tuotetta voidaan käyttää 
myös pelastussukeltajan kanssa toimittaessa lisäapuna esimer-
kiksi laiturien alustojen tarkastamiseen. 
  
Kunniamaininnat 2015
Pirkanmaan pelastuslaitoksella paloesimiehinä työskentelevät 
Eetu Räsänen ja Jaakko Alasaukko-oja saivat Palosuojelurahas-
ton kunniamaininnan ja 2 000 euron palkintorahan uudenlai-
sen hyökkäyskehikon suunnittelutyöstä ja valmiin prototyypin 
kehittämisestä.

Kajaanin ammattikorkeakoululle myönnettiin Palosuojelu-
rahaston kunniamaininta ja 1 000 euron palkintoraha. Am-
mattikorkeakoulun opiskelijat lähettivät seitsemän erilaista 
monialaisissa ryhmissä valmistettua palkintoehdotusta Inno-
vaatiokilpailuun. 

Avustusten vaikuttavuusarvioinnit

Rahastossa käynnistettiin 2012 hallituksen linjauksen mukaises-
ti ulkopuoliset vaikuttavuusarvioinnit rahaston myöntämistä 
avustuksista avustustyypeittäin. Pelastusalan järjestöjen yleis-
avustusten vaikuttavuusarviointi toteutettiin vuonna 2012 ja ra-
kennushankkeiden ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi vuonna 
2014. Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin hankevalmis-
telut aloitettiin syksyllä 2014. Kalustohankkeiden vaikuttavuus-
arviointiin sisällytettiin kysymyksiä myös sopimuspalokuntien 
pienavustuksista. Vaikuttavuusarviointien tavoitteena on ollut 
rahaston strategian mukaisesti saavuttaa paras mahdollinen 
vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle.

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi

Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena oli 
selvittää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille myönnet-
tävien kalustoavustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmu-
kaisuutta sekä vaikuttavuutta. Kalustohankkeiden ulkopuoli-
nen vaikuttavuusarvioinnin tietopyyntö lähetettiin sopiville 
Hansel Oy:n Johdon konsultointipalvelut 2013–2017 -puiteso-
pimuksen (hanke- ja projektihallinta) toimittajille. Rahaston hal-
litus hyväksyi sopimustoimittajan 25.11.2014 kokouksessaan. 

 Arviointia toteuttamaan valittiin kilpailutuksen perusteella 
Pivotal Consulting Oy:stä johdon konsultit Asko Hentunen ja 
Timo Savaspuro. Hanke käynnistyi 2.1.2015 ja arviointityö saa-
tiin päätökseen syksyllä 2015. Rahasto tulee hyödyntämään ar-
vioinnin tuloksia hakuprosessien kehittämistyössä.  

Palosuojelurahaston kalustohankkeiden avustustoiminta ar-
vioitiin tammi-toukokuussa 2015. Arviointia varten tehtiin 
avustustoimintaa laajalti kartoittava Webropol-kysely pelas-
tuslaitoksille ja otosluontoisesti 250 sopimuspalokunnalle sekä 
haastateltiin noin 50 palo- ja pelastustoimen asiantuntijaa. 
Palosuojelurahaston kalustoavustustoiminta koettiin saatujen 
tulosten mukaan sekä pelastuslaitoksissa että sopimuspalo-
kunnissa tärkeäksi. Avustuksilla on voitu osin nopeuttaa ikään-
tyneen ajoneuvokaluston uusimista, osin hankkia myös uutta 
kalustoa, erityiskalustoa ja päätelaitteita. Avustusten merkitys 
on korostunut niissä pelastuslaitoksissa, joissa kuntien talou-
dellisen tilanteen kiristymisen vuoksi on jouduttu karsimaan 
pelastustoimelle osoitettuja määrärahoja. Pääsääntöisesti voi-
tiin lisäksi todeta, että mitä pienempi pelastuslaitos oli, sitä suu-
rempi merkitys avustuksilla on ollut kalustohankkeen toteutu-
miselle. 

Innovaatiopalkinnon voittanut PUOMI-vesipelastusväline: 
Vesipelastukseen tarkoitetussa sukelluspuomissa on käärmepih-
dit, teleskooppivarsi ja videokamera yhdistämällä saatu aikaan 
kokonaan uusi pelastustyökalu. Tuotteen avulla voidaan pinnalta 
käsin suorittaa etsintä- ja pelastustehtävää 0-7 metrin syvyisessä 
vedessä. Keksintö toimii kuin väärinpäin käännetty periskooppi. 
Videokamera välittää vedenalaisen kuvan johtoa pitkin ylhäällä 
olevalle näytölle ja teleskooppivarren päässä olevia pihtejä voi-
daan ohjata narumekanismin avulla. Kuva: Mikko Puolitaival.

Innovaatiopalkinnon voittaja: Mikko Puolitaival (keskellä) yhdessä kunniamaininnan saaneen Eetu Räsäsen (vasen) ja Jaakko Alasaukko-
ojan (oikealla) kanssa. Kuva: Ada Almusa.
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Nykyiset avustuskohteet koetaan konsulttien arvion mukaan 
pääosin tarkoituksenmukaisiksi. Pelastuslaitokset asettivat 
ensisijaisiksi avustuskohteiksi sammutusautot, säiliöautot ja 
johtokeskusautot. Sopimuspalokunnat pitävät tärkeänä mah-
dollisuutta hankkia myös kevyttä ajoneuvokalustoa. Kaikki 
pelastuslaitokset katsoivat tärkeäksi myös erityiskaluston sekä 
järjestelmähankkeiden hankintojen avustamisen. Kalustohan-
keavustusten hakumenettelyä pidetään pääosin toimivana. 
Sekä pelastuslaitokset että sopimuspalokunnat katsovat, että 
rahaston avustustoiminnalla on sopimuspalokuntien toimin-
taa aktivoiva ja motivoiva vaikutus. Sopimuspalokuntien ka-
lustohankemäärärahojen toivottiin lisääntyvän. Sopimuspalo-
kunnissa avustuksen saaminen on lähes poikkeuksetta koettu 
ratkaisevaksi hankinnan toteutumiselle. Arvioitsijat suosittelivat 
arviointityössään, että kalustohankeavustusten vaikuttavuuden 
tehostamiseksi avustusmäärärahaa kaksinkertaistettaisiin ny-
kyiseen verrattuna. Arvioitsijat ehdottivat myös, että sopimus-
palokunnille varataan kiinteä summa (esim. 10–20 % kalusto-
avustuksista) suurempia hankintoja varten. Arvioitsijat esittivät 
lisäksi, että sopimuspalokuntien pienavustukset säilytetään 
omana hakumuotonaan. 

1.3  Toiminnallinen tehokkuus, 
 tulokset ja laadunhallinta

Rahaston toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden ja talou-
dellisuuden tunnuslukuja on laskettu taulukkoon 4 (Toimin-
nallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus). Taulukossa 
kuvattu taloudellisuus 1 on laskettu jakamalla rahaston tuotto- 
ja kululaskelman mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana teh-
tyjen 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 mää-
rä sihteeristön henkilötyövuosilla.  

Vuoden 2015 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 344 päätös-
tä. Näistä  avustuspäätöksiä oli 298, muutos- ja jatkoaikapäätök-
siä 21, hallinnollisia päätöksiä 9 ja muita päätöksiä 16. 

Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 3,51 hen-
kilötyövuoden työpanos. Tämä on huomattavasti pienempi 
kuin edellisvuonna (3,98).  Huomioitavaa on, että tuottavuus-
laskelmien henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma 
 henkilöstö. 

Sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä (267 kpl) pysyi suu-
rin piirtein edellisvuoden (271 kpl) tasolla. Strategian toimen-
panoon, vaikuttavuusarviointeihin, kyselyjen toteuttamiseen, 
rahaston sisäiseen valvontahankkeeseen tai muihin kehittämis-
toimenpiteisiin käytetty työpanos ei näy laskelmissa. 

Päätösten määrä kokousta kohden nousi hieman edellisvuo-
desta. Taloudellisuusluvuista toiminnan kulut päätöstä kohti 
sekä toiminnan kulut käsiteltävää asiaa kohden laskivat. Tuotta-
vuusluvut puolestaan nousivat johtuen käsiteltävien päätösten 
pienestä noususta sekä sihteeristön henkilötyövuosien määrän 
laskusta. Toiminnan kulut ovat pysyneet alhaisina, vajaan kol-
men prosentin tasolla.

Rahaston hallituksessa vuonna 2015 tehtyjen avustuspäätösten 
määrä (298 kpl) oli hieman suurempi kuin edellisvuonna (279 
kpl), myönteisten päätösten määrä (203 kpl) oli edellisvuot-
ta (191 kpl) suurempi. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 
31,79 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 29,41 miljoonaa euroa) ja 
myönnettiin 10,14 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 9,87 miljoo-
naa euroa). Myönnetty avustus oli 31,9 % suhteessa haettuun 
avustukseen (vuonna 2014: 33,6 %).

Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouk-
sissa, joita oli seitsemän kertomusvuonna. Yleis- ja erityisavus-
tukset haetaan pääsääntöisesti määräaikoina ja valmistellaan 
ennalta sovittuun hallituksen kokoukseen. Poikkeuksena ovat 
sopimuspalokuntien palovaruste- ja laitehankintoihin suunna-
tut alle 12 500 euron pienavustukset, joita voi hakea rahastosta 
ilman määräaikaa. Näistä hakemuksista päätökset tehdään pää-
sääntöisesti saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa 
edellyttäen, että hakija on toimittanut kaikki päätöksentekoon 
tarvittavat asiakirjat ja seuraavaan hallituksen kokoukseen on 
vähintään kaksi viikkoa aikaa.

Taulukko 4. Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus.

Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus 

Toiminnan volyymi 2015 2014 2013

Hallituksen kokoukset, kpl 7 7 7

Hallituksen puhelinkokoukset, kpl 0 0 0

Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 4 3 3

Teetetyt ulkopuoliset selvitykset 1 1 1

Julkaisut 1 1 1

Uutiskirjeet 0 2 2

Sihteeristön henkilötyövuodet 3,51 3,98 3,96

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 344 336 368

avustuspäätökset 298 279 306

muutos- ja jatkoaikapäätökset 21 22 31

takaisinperintäpäätökset 0 5 3

hallinnolliset päätökset 9 13 12

oikaisupäätökset 0 2 1

muut päätökset 16 15 15

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 267 271 273

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 611 607 641

Myönteiset avustuspäätökset, kpl 203 191 171

Rahaston talous, euroa 2015 2014 2013

Toiminnan kulut 286 681 318 288 341 995

Siirtotalouden menot 9 286 492 9 501 813 8 662 027

Palosuojelumaksukertymä 10 938 642 10 521 384 10 005 359

Uudet avustuspäätökset yhteensä 10 135 691 9 868 882 9 074 447

Rahaston varojen käyttösuunnitelma 10 350 000 10 105 000 9 740 000

Toteutunut rahaston varojen käyttö 10 362 372 10 187 170 9 416 442

Tunnusluvut 2015 2014 2013

Hyväksyttyjen hakemusten osuus saapuneista hakemuksista, % 68,1 % 68,5 % 55,9 %

Myönteisen avustuspäätösten keskiarvo, euroa 49 929,51 51 669,54 53 066,94

Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 49 48 53

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/päätökset, euroa 833 947 929

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/käsiteltävät asiat, euroa 469 524 534

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 98,0 84,4 92,9

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 174,1 152,5 161,9

Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 50,9 50,6 53,4

Tehokkuus 1: Avustushakemuksista käsitelty 3 kk:n sisällä saapumisesta, % 91,95 % 90,0 % 89,2 %

Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 89,14 % 98,2 % 97,4 %

Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää 104 102 207

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 2,92 % 3,35 % 3,95 %

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 2,62 % 3,03 % 3,42 %

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 100,1 % 100,8 % 96,7 %
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Avustushakemusten ja tilitysten 
käsittelyajat rahastossa

Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen kolmen kuukau-
den tavoiteajan hakemusten käsittelylle. Tavoiteaika lasketaan 
siitä, kun hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina haettavien 
avustusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymis-
päivästä. Hakemusten käsittelyajat ovat erittäin kohtuullisia, 
sillä 91,95 prosenttiin hakemuksista tehtiin päätös kolmen kuu-
kauden tavoiteajan sisällä. Tavoiteajan ylittäneitä hakemuksia 
oli 24 kpl ja pisin käsittelyaika oli 104 pv. Tavoiteajan ylittymistä 
selittää kertomusvuonna 0,5 vuoden vajaus sihteeristön henki-
lötyövuosissa. Tunnusluvut kuvataan taulukossa 5 (Avustusten 
ja tilitysten käsittelyajat rahastossa).

Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälki-
käteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahasto on asettanut 
itselleen epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat tilityshake-
mukset kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilitysha-
kemuksista 89,14 % (267 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa

Avustustoiminnan ja sisäisten 
prosessien laadukkuus

Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laaduk-
kuuden varmistamista tehdään monin keinoin. Avustus- ja 
maksatushakemuksia varten on rahaston internetsivuilla säh-
köisesti täytettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöoh-
jeet. Määräaikoina tapahtuvista avustushauista tiedotetaan 
laajasti hakijakuntaa ja avustuksen hakukirjeissä ohjeistetaan 
avustuksen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytös-
sään myös yleiset avustuksenhakuohjeet, jotka ohjaavat ha-
kijoita hakemaan juuri oikeaa avustusta, oikeilla lomakkeilla ja 
oikea-aikaisesti.

Taulukko 5. Avustusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa.

Käsittelyajat rahastossa 2015 2014 2013

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %

0-3kk 274 91,95 % 251 90,0 % 273 89,2 %

3-6 kk 24 8,05 % 28 10,0 % 33 10,8 %

yli 6 kk 0 0,00 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl %

0-2 kk 238 89,14 % 266 98,2 % 266 97,4 %

2-6 kk 29 10,86 % 5 1,8 % 5 1,8 %

yli 6 kk 0 0,00 % 0 0,0 % 2 0,7 %

Hakemusten laadukkuutta pyritään varmistamaan mm. määrä-
muotoisin lausuntomenettelyin. Kalusto- ja rakennushankeha-
kemusten osalta aluehallintovirasto lisäksi tarkastaa ja asettaa 
tärkeysjärjestykseen alueensa hakemukset. Menettelyllä on 
haluttu varmistaa alueellisen tietämyksen ja alueen tarpeiden 
esille tuleminen päätöksenteon tueksi. Hallitus tulee jatkossa 
pohtimaan aluehallintavirastojen roolia rakennus- ja kalusto-
hankkeiden arviointiprosessissa. Tällöin selvitetään mahdollis-
ta tarvetta korvata aluehallintovirastojen suorittama arviointi 
vaihtoehtoisella valtakunnallisella käsittelyllä.  Lisäksi pelastus-
toimen itsehallintoalueuudistukseen liittyen jatkossa arvioi-
daan aluehallintovirastojen roolia avustuksenhakuprosesseissa.

Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haettavien erityisavustusten 
osalta hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä vaikutta-
vuustavoitetaulukko, jolla halutaan varmistua siitä, että hakija 
on pohtinut jo hakuvaiheessa hankkeensa vaikuttavuutta ja 
vaikutusten näkymisen aikajännettä. Ennen päätösesitysten 
laatimista tutkimus- ja kehittämishankkeiden laadukkuutta ar-
vioi sihteeristön vetämänä asiantuntijaraati, johon on koottu 
kymmenen pelastusalan asiantuntijaa. Vuodesta 2014 asian-
tuntijaraadilla on ollut käytössään hankearviointikehikko, jonka 
avulla hakemukset pisteytetään.  

Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntöjen mää-
rä on pysynyt Palosuojelurahastossa hyvin alhaisena. Vuonna 
2013 oikaisupyyntöjä käsiteltiin 1 kpl, vuonna 2014 yhteensä 2 
kpl ja kertomusvuonna ei oikaisupyyntöjä ollut lainkaan.

Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2015 2014 2013

 Yhteensä Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja 
haettu avustus

298 31 788 613 279 29 414 694 306 28 156 742

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 203 10 135 691 191 9 869 682 171 9 124 447

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%)

68,1 % 31,9 % 68,5 % 33,6 % 55,9 % 32,4 %

Yleisavustushakemukset (1.12.2015) Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 2 895 275 5 2 905 967 5 2 923 725

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 5 2 830 000 5 2 770 000 5 2 770 000

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%)

100,0 % 97,7 % 100,0 % 95,3 % 100,0 % 94,7 %

Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, 
oppimateriaali, apurahat (11.2.2015, 25.3.2015, 
27.8.2015, 23.10.2015 ja 1.12.2015)

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 59 4 893 368 51 4 863 695 53 3 779 025

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 35 2 899 466 30 2 777 400 32 2 376 596

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%)

59,3 % 59,3 % 58,8 % 57,1 % 60,4 % 62,9 %

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) 
(28.5.2015)

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 104 5 585 040 92 5 610 522 113 6 801 788

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 44 1 997 983 36 1 733 346 23 1 413 093

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%)

42,3 % 35,8 % 39,1 % 30,9 % 20,4 % 20,8 %

Rakennushankkeet (25.3.2015) Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 22 18 083 590 25 15 735 136 32 14 386 816

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 14 2 103 636 15 2 323 662 12 2 320 876

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%)

63,6 % 11,6 % 60,0 % 14,8 % 37,5 % 16,1 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto 
(kaikki kokoukset)

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Kpl Avustus-
määrä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 108 331 340 106 299 374,24 103 265 388

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 105 304 606 105 265 274 99 243 882

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%)

97,2 % 91,9 % 99,1 % 88,6 % 96,1 % 91,9 %

Taulukko 6. Avustuspäätökset kokouksittain rahastossa.
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Sähköinen asiakirjahallinta ja asiointi

Rahaston sähköiseen asiointialustaan liittyvä määrittelytyö 
käynnistettiin tammikuussa 2015. Hanke kuitenkin keskeytet-
tiin, sillä kertomusvuoden lopulla aloitettiin valtakunnallinen 
pelastustoimen uudistushanke, jolla voi olla merkittäviä vaiku-
tuksia rahaston avustuskohteisiin ja avustuksen saajiin ja sitä 
myötä sähköiseen asiointialustaan ja sen määrittelytyöhön. 
Sähköisen asiointialustan kehitystyötä on tarkoitus jatkaa, kun 
pelastustoimen uudistuksen vaikutukset rahastolainsäädän-
töön ja myönnettäviin avustustyyppeihin tarkentuu ja kun si-
säministeriön asiointijärjestelmän (ACTA) uudistamisprosessin 
mahdolliset vaikutukset asiointialustan käytettävyyteen ja käyt-
töikään ovat selvillä.

Palosuojelurahaston kirjaamotoiminnot siirtyivät 1.1.2014 Sisä-
ministeriön kirjaamoon.  Palosuojelurahaston viralliseen sähkö-
postiin tuleva virkaposti lähetetään edelleen SM:n kirjaamoon 
kirjattavaksi. Kirjaamotoiminta on ollut pääsääntöisesti nopeaa 
mutta ajoittainen hakemusten suuren määrän skannaaminen 
ja kirjaaminen järjestelmään vie enemmän aikaa, jotta ne saa-
daan rahastoon. Hidasteena on ollut myös aikaisemmin vireille 
tulleiden asioiden uudelleen vastuuttaminen tilanteessa, jossa 
uudelle työntekijälle haetaan oikeuksia kyseisen vanhan asian 
käsittelyyn. Uusi asianhallintajärjestelmä Acta otettiin käyttöön 
sisäministeriössä ja Palosuojelurahastossa 19.5.2014. Acta-jär-
jestelmää kehitetään edelleen, jotta se olisi teknisesti ja toimin-
nallisesti käyttökelpoinen mahdollisimman pitkään. 

Viestintä

Palosuojelurahaston www-sivut uudistuivat vuonna 2015. Si-
vujen ilmettä on raikastettu ja sisältöä muokattu asiakkaita 
paremmin palvelevammaksi. Pyrkimyksenä on, että kaikki tar-
vittava tieto hakuprosessin eri vaiheista löytyisi sivuilta, myös 
pääsääntöisesti ruotsinkielisenä. Sivuilla on ajankohtaista tietoa 
ja kaikki keskeiset rahastoa koskevat materiaalit: pöytäkirjat, 
päätöstiedotteet, lomakkeet, hakuprosesseihin liittyvät asiakir-
jat, tilityslomakkeet, lainsäädäntö, strategia, suunnitteluasiakir-
jat sekä yhteystiedot. Rahasto siirtyi Uutiskirjeen sijaan julkaise-
maan artikkeleja verkkolehdessä. 

FinnSec 2015 Kansainväliset turvallisuusalan messut
Palosuojelurahaston sihteeristö osallistui FinnSec 2015 tapah-
tumaan Helsingin messukeskuksessa 18.11.–20.11.2015. Omal-
la messuosastolla jaettiin uusia esitteitä eri avustusmuodoista, 
tilinpäätöstä 2014 ja rahaston yleisesitettä. Osastolla käytiin 
lähes 300 keskustelua liittyen rahaston toimintaan ja eri avus-
tusmuotoihin. Sihteeristön erityistavoitteena oli informoida 
potentiaalisia uusia hakijoita, varsinkin koskien rahaston Inno-
vaatiopalkintoa sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita. 

Sihteeristö on osallistunut messuille nyt kahtena vuonna, edel-
lisen kerran vuonna 2014 (Jyväskylän Turvallisuus messut). Mes-
sut ovat lisänneet avustuksenhakijoiden tietoisuutta rahaston 
toiminnasta sekä eri avustustyypeistä.  Messubudjetti vuonna 
2015 oli noin 8 000 euroa. Kokonaissumma pitää sisällään osas-
ton rakenteet ja kalusteet, paikkavuokran, osastotarjoilun, hen-
kilöstön yhtenäisen vaatetuksen, jaettavien esittelymateriaalin 
painokustannukset, nopeustestin vuokran ja palkinnot sekä 
muita yleiskustannuksia.

Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 
15.6.2015 kaikille vuonna 2014 rahastosta avustusta hakeneille 
tahoille. Rahaston päätös avustushakemukseen on voinut olla 
joko myönteinen tai kielteinen. Kysely osoitettiin 212 henkilölle, 
jotka oli merkitty avustushakulomakkeessa hankkeen yhteys-
henkilöksi. Vastaavankaltainen kysely on tehty vuonna 2011. 
Rahasto tulee hyödyntämään asiakastyytyväisyyskyselyn tulok-
sia hakuprosessien kehittämistyössä. 

Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin kaikkiaan 124 
kappaletta ja vastausprosentti oli siten 59 %. Kyselyyn vastan-
neista 84 % oli vastaushetkellä saanut jo joko kokonaan tai 
osittain päätöksenmukaisen avustuksen tililleen. Ensimmäistä 
kertaa Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely tehtiin 
vuonna 2011. 

Asiakaskyselyyn vastanneista 62 % oli sopimuspalokuntien 
edustajia, 15 % pelastuslaitosten edustajia, 10 % pelastusalan 
järjestöjen edustajia ja 5 % kuntien edustajia sekä saman ver-
ran tutkimuslaitosten edustajia ja loput 3 % yksityisten yritysten 
edustajia tai yksityishenkilöitä. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat myönteiset. Vastan-
neista käsittelyaikaa piti 91 % joko riittävän nopeana tai nopea-
na. Melko hitaaksi käsittelyajan arvioi 9 %, liian hitaana sitä ei 
pitänyt kukaan. Vastanneista 93 % oli tyytyväinen saamaansa 
avustuspäätökseen. Melko tyytymättömiä tai tyytymättömiä oli 
7 %. Tyytymättömyys johtui pääosin kielteisestä avustuspäätök-
sestä 64 % tai saadun avustuksen määrästä 27 %. Vastanneista 
97 % oli sitä mieltä, että päätöksen perusteet olivat riittävät tai 
melko riittävät. Sihteeristöä tavoitelleista kyselyyn vastanneista 
97 % oli sitä mieltä, että sihteeristön tavoitettavuus avustuk-
senhakuprosessin yhteydessä oli erittäin hyvä tai melko hyvä. 
Vastanneista noin neljännes ei yrittänyt tavoitella rahaston sih-
teeristöä avustuksenhakuprosessin yhteydessä. 

Palosuojelurahaston sihteeristö FinnSec 2015 -messuilla Helsingissä. Kuvassa vasemmalta lukien pääsihteeri Johanna Herrala, 
ylitarkastaja Tina Heino (28.10.2015–), tarkastaja Ulla Mönkkönen, harjoittelija Ada Almusa (12.12. 2014 – 31.12. 2015).

Avustuksen hakuaikoja pidettiin hyvinä, vastanneista 99 % piti 
hakuaikoja joko sopivina tai melko sopivina. Päätöksen saami-
sen ajankohtaan oltiin myös pääosin tyytyväisiä. Vastaajista 7 
ehdotti päätöspäivään muutosta. Vastaajista 11 toivoi, että 
avustushakulomake olisi helpompi täyttää. Tilityksen maksuai-
kaa pidettiin pääosin hyvänä. Melko huonona tilityksen mak-
suaikaa piti vain kolme henkilöä.  
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Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano on kertomuskaudella 1.1. 2015 – 31.12.2015 seuraava:

Puheenjohtaja:  Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki

Jäsenet: Mika Kättö, hallitusneuvos, sisäministeriö, varapuheenjohtaja
 varajäsen Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö

 Anne Holmlund, Kansanedustajana 21.4.2015 saakka, 
 Satakunnan maakuntavaltuusto, II varapuheenjohtaja
 varajäsen Peter Östman, kansanedustaja

 Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, pelastusalan järjestöt
 varajäsen Brita Somerkoski, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto ry
 varajäsen Risto Karhunen, johtaja, Finanssialan Keskusliitto ry

 Jussi Rahikainen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
 varajäsen Kirsi Rontu, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto

 Kari Rajamäki, Kansanedustajana 21.4.2015 saakka, 
 Pohjois-Savon maakuntavaltuusto, puheenjohtaja
 varajäsen Risto Kalliorinne, palvelupäällikkö, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö 

 Simo Tarvainen, pelastusjohtaja, Keski-Suomen pelastuslaitos
 varajäsen Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

nitelmien ja ohjelmien piiriin. Rahaston sihteeristöllä on mah-
dollisuus osallistua koulutuksiin myös rahaston erityistarpeet 
huomioiden. 

1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen ra-
hasto. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2015 koostuivat lähes 
kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuoje-
lumaksuista vuodelta 2014 (10 938 641,73 euroa). Palosuoje-
lumaksukertymä on noin 3,97 % suurempi kuin vuonna 2014   
(10 521 384,14 euroa). Palosuojelurahastolain (306/2003) mu-
kaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi 
on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. Palo-
suojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka har-
joittaa vakuutusliikettä Suomessa. Ulkomaisella ETA-vakuutus-
yhtiöllä, joka harjoittaa Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata 
tarjontaa, on oltava Suomessa asiamies palosuojelumaksun 
suorittamista varten.

Palosuojelumaksukertymän muutokset johtuvat palovakuutus-
ten maksutulokertymän suuruudesta, mihin vaikuttaa osaltaan 
yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen ke-
hitys. Vuoden 2016 kertymän arvioidaan olevan 11,15 miljoo-
nan euron tasolla. 

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Palosuojelurahastolle laaditaan vuosittain strategian toteu-
tussuunnitelma sekä taloussuunnitelma, joka pitää sisällään 
talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahaston halli-
tus hyväksyi kokouksessaan 25.11.2014 talousarvion ja varojen 
käyttösuunnitelman vuodelle 2015. Vuonna 2015 tilitettävien 
tulojen arvioitiin tuolloin olevan noin 10,56 miljoonaa euroa, 
toteuma 10,94 miljoonaa euroa ylitti reilusti talousarvion. Vuo-
den 2015 talousarviossa arvioitiin aiempina vuosina annettuja 
päätöksiä maksettavan vuoden 2015 aikana n. 7,73 miljoonalla 
eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 10 miljoonalla eurolla. Käyt-
tösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä kohdistettaisiin 
rakennushankkeisiin 2 miljoonaa euroa, kalustohankkeisiin 2 
miljoonaa euroa, järjestöjen yleisavustuksiin 2,77 miljoonaa eu-
roa, tutkimus- ja kehityshankkeisiin 2,9 miljoonaa euroa ja sopi-
muspalokuntien pienavustuksiin 0,33 miljoonaa euroa. 

1.4 Henkilöstö ja henkisten voima-
 varojen hallinta ja kehittäminen

Palosuojelurahaston hallitus päättää rahaston toiminnan ja 
talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista 
sekä huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä. Rahastolain mukaan Palosuojelu-
rahaston hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä 
seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on varajäsen. Sisäministeriö 
nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäse-
net kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Sisäministeriö 
nimitti toimivan hallituksen kaudelle 1.3.2014–28.2.2017. Val-
tioneuvoston Palosuojelurahastosta antaman asetuksen 4 §:n 
mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisä-
ministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön 
edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä 
muuta jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksessa 
on ollut kaksi kansanedustajaa, yksi pelastusjohtaja ja pelastus-
alan järjestöjen edustaja.

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2015 aikana. Palo-
suojelurahaston hallituksella on ollut useiden vuosien ajan ta-
pana pitää kokousten lisäksi yksi kehittämisseminaari, jossa kä-
sitellään rahaston toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä 
ja pidetään alustuksia pelastustoimen ajankohtaisista teemois-
ta. Kertomusvuoden kehittämisseminaari pidettiin Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön tiloissa. Seminaarin aiheina olivat 
kaikkien yleisavustusta saavien pelastusjärjestöjen kuulumiset. 
Järjestöjen toiminnan johtajat kertoivat yleisavustuksen vaikut-
tavuudesta ja järjestöjen toiminnasta. Lisäksi rahaston hallitus 
piti kokouksen Kuopion pelastusopistolla 27.–28.8.2015 ja tu-
tustui samalla muun muassa Pelastusopistoon sekä Pohjois-Sa-
von pelastuslaitoksen toimintaan.

Rahaston sihteeristö on sisäministeriön palveluksessa. Rahas-
ton sihteeristössä on kertomusvuonna ollut kolme vakituista 
virkaa sekä yksi harjoittelija 1.1.2015 alkaen. Rahaston viroista 
pääsihteerin ja ylitarkastajan virkoihin kelpoisuusvaatimuksena 
on ylempi korkeakoulututkinto, tarkastajan virkaan ei ole sää-
dettyjä kelpoisuusvaatimuksia. 

Rahaston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään 
vuosittain toimenkuvissa sekä seuraavan vuoden työsuunni-
telmassa, joka käsitellään hallituksen kokouksessa. Rahaston 
työntekijät käyvät tulos- ja kehityskeskustelut vuosittain sisämi-
nisteriön käytännön mukaisesti.

Palosuojelurahastolla ei ole rahaston henkisten voimavarojen 
hallintaan ja kehittämiseen liittyviä omia suunnitelmia tai oh-
jelmia, vaan rahaston sihteeristö kuuluu sisäministeriön suun-

Palosuojelurahaston hallitus 1.1.2015 – 31.12.2015. Kuvassa Simo Tarvainen (ylärivi vasemmalta), Petri Mero, Jari Hyvärinen, 
Jussi Rahikainen, Kari Rajamäki (alarivi vasemmalta), Mika Kättö, Kari Hannus, Anne Holmlund. Kuvaaja: Anna Kaikkonen.
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Palosuojelumaksu Myönnetty avustus

Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä ali-
toteutuneista hankkeista oli yhteensä 682 924 euroa (vuonna 
2014: 316 131,52 euroa, vuonna 2013: 406 749 euroa ja vuonna 
2012: 897 990 euroa). 26 hanketta toteutettiin alle päätöksen-
mukaisen budjetin, joiden keskimääräinen alitoteuma oli 26 
266,31 euroa, hajonta oli kuitenkin erittäin suuri. Alitoteuma 
otettiin osaltaan huomioon uusia rakennushankepäätöksiä 
tehtäessä ja vuoden 2015 talousarviota laadittaessa.

1.5.3 Tuotto ja kululaskelma

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2015 luvut 
ja vuoden 2014 vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2015 koostuivat lähes yk-
sinomaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuis-
ta vuodelta 2014 (10 938 641,73 euroa). Mahdollisesti tilittä-
mättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa 
(1.1.2009 alkaen 9,5 %). Rahastolla ei ollut kertomusvuonna 
rahoitustuottoa. Vuonna 2014 rahoitustuotot (2 128,50 euroa) 
koostuivat Lohjan kaupungin Sammatin paloasema-avustusta 
koskevalle takaisinperintäsummalle lasketusta korosta. 

Toteutuneet toiminnan kulut yhteensä 286 680,81 euroa olivat 
31 606,88 euroa (n. 9,9 %). edellisvuotta alemmat. Tuotto- ja ku-
lulaskelman henkilöstökulut (24 200,50 euroa) sisältävät ainoas-
taan hallituksen palkkiot. Sihteeristön palkkakulut sisältyvät 
palveluiden ostoihin. Myös kalustohankkeiden vaikuttavuusar-
vioinnin kustannukset sisältyvät vuoden 2015 palveluiden os-
toihin tilille asiantuntija- ja tutkimuspalvelut (43920000). 
 
Palveluiden ostot (sis. kaikki 43 alkuiset tilit) olivat vuonna 
2015 yhteensä 246 737,33 euroa ja vuonna 2014 yhteensä 283 
650,84 euroa. Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta 
-tili (43950000) sisältää kolmihenkisen sihteeristön sekä harjoit-
telijan palkkakustannukset sekä valtion talous- ja henkilöstöhal-
linnon palvelukeskuksen sopimuslaskutukset. Tilin (43950000) 
kustannukset olivat kertomusvuonna 205 364 euroa. Vuonna 
2014 kustannukset olivat 243 394,78 euroa. Palvelujen ostojen 
väheneminen (43950000)  vuoteen 2014 verrattuna aiheutuu 
pääosin palkkakustannusten pienenemisestä (yhteensä 36 
056,04 euroa). Vuonna 2015 rahastossa oli n. 0,5 henkilötyövuo-
den vaje verrattuna edellisvuoteen. Kertomusvuonna sihtee-
ristön palkkakustannukset sivukuluineen olivat yhteensä 192 
970,74 euroa, kun ne edellisvuonna olivat yhteensä 229 026,78 
euroa. Palkeiden sopimuslaskutusten toteuma oli kertomus-
vuonna 11 045,76 euroa, ja hallinnon tietotekniikkakeskuksen 
1 347,50. Edellisvuonna palvelukeskuksen maksu oli yhteensä 
14 368 euroa.

Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja taloussuunni-
telmassa vuodelle 2015 yhteensä 350 000 euroa. Toteutuneet 
hallintomenot olivat yhteensä 286 681 euroa. Hallintomenot 
jäivät alle budjetoidun, koska sähköisen asiointialustan kehi-
tys on toistaiseksi keskeytetty. Tämän lisäksi kertomusvuonna 
sihteeristön henkilötyövuodet ovat olleet noin 0,5 henkilö-
työvuotta pienemmät (36 056,04 euroa) verrattuna edelliseen 
vuoteen. Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin kustan-
nukset sisältyvät hallintokuluihin. Rakennushankkeisiin avus-
tuksia myönnettiin kertomusvuonna 103 636 euroa enemmän 
ja sopimuspalokuntien pienkalustohankintoihin 25 394 euroa 
vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Kokonaisuudes-
saan taloussuunnitelma toteutui 100,12 prosenttisesti. 

Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja oheisen kaaviokuvan (Talous-
arvion toteutumisvertailu vuonna 2015) luvut sisältävät ker-
tomusvuoden aikana myönnetyt avustukset. Luvut eroavat 
tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmassa esitetyistä siirtota-
louden kuluista, jotka kuvaavat maksettuja avustuksia ja mak-
susitoumuksien muutosta. Myönnetyt avustukset maksetaan 
pääsääntöisesti myöntämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena 
vuotena. Kaikista myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa 
maksamatta oleva osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa 
rahaston lyhytaikaisissa veloissa.
 

Kaavio 5. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2015

Tavaroiden ostot, henkilöstökulut eivätkä muut kulut ole 
muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta. Palosuojelumaksu-
kertymään verrattuna hallintomenojen osuus on hyvin alhai-
nen, noin 2,62 % palosuojelumaksukertymästä (vuonna 2014:      
3,03 %).

Siirtotalouden kulut vuonna 2015 olivat 9 286 492 euroa ja 
vuonna 2014 kulut olivat 9 501 813,38 euroa. Vuoden 2015 
alussa siirtotalouden kululuokittelua muutettiin vastamaan 
kansantalouden tilinpitoluokittelua. Kulut paikallishallinnolle 
vastaa sisällöltään edellisen vuoden ryhmittelyä kulut kunnille. 
Kulut valtionhallinnolle sisältää kulut valtion talousarviotalou-
delle ja yliopistoille. Vuoden 2014 ja 2015 kulut ovat vertailukel-
poiset.  Vuonna 2014 siirtotalouden kulujen palautukset olivat 
94 697 euroa. 

Kulut paikallishallinnolle olivat kertomusvuonna 3 209 188 eu-
roa, määrä oli 1 334 463 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. 
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulut olivat 4 739 347 
euroa, mikä määrä oli 2 761 775,62 euroa enemmän, kuin edel-
lisvuonna. Kulut valtionhallinnolle olivat puolestaan 1 301 678 
euroa. Kulut olivat 1 670 594 euroa pienemmät, kuin edellis-
vuonna. Kulujen vuosittainen vaihtelu on ollut tavanomaista, 
koska esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankemäärärahaa voi-
daan myöntää kaikille hakijoille. Tutkimus- ja kehittämishank-
keille oli varattu 2,9 miljoonaa euroa talousarviossa. Tämän li-
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säksi paikallishallinnolle jo päätettyä sitoumusta jäi käyttämättä 
350 000 euroa Riihimäen kaupungin toteutumattomasta palo-
asemahankkeesta. Hankkeen raukeamisesta ilmoitettiin rahas-
toon kesäkuussa 2015. 

Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 1 355 199,93 eu-
roa. Vuonna 2014 se oli 692 774,45 euroa. Tuottojäämä oli 662 
425,48 euroa suurempi, kuin vuonna 2014. Ero johtuu pienen-
tyneistä toiminnan ja siirtotalouden kuluista sekä ennakoitua 
suuremmasta palosuojelumaksusta. Tilikauden tuottojäämä on 
kirjattu taseeseen oman pääoman lisäykseksi. 
 

1.5.4 Tase

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) 
olivat tilikauden alussa 7 319 990,62 euroa ja lopussa 18 260 
601,71 euroa. Vuonna 2014 Palosuojelumaksujen tilitys siirtyi 
tammikuulle 2015, ja on huomioitu vuoden 2014 tilinpäätök-
sessä siirtosaamisissa (10 519 809,95 euroa). Rahaston saataville 
valtiolta ei makseta korkoa. 

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 
9 995 850 euroa, joista lyhytaikaisia ostovelkoja oli 822 301,55 
euroa (edellisen vuoden lopussa 529 868 euroa) ja Palosuoje-
lurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia si-
toumuksia 9 171 985 euroa (edellisen vuoden lopussa 10 398 
714 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät rahaston lyhytaikaisissa 
siirtoveloissa. 

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta 
maksuvelvollisilta vuodelta 2015 arvioidaan olevan noin 11,15 
miljoonaa euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin palovakuutus-
maksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus esiin-
tyy yhtiöiden taseissa 31.12.2015 velkana valtiolle, ja se on 
vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. Kyseiset palo-
suojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tu-
louttaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2016. Nämä 
eivät esiinny saamisina Palosuojelurahaston kirjanpidossa.

Vuoden 2016 yleisavustuspäätökset (2 830 000 euroa) tehtiin 
hallituksen kokouksessa 1.12.2015. Yleisavustukset tullaan mak-
samaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tili-
tystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2016 aikana. Kullekin 
jaksolle voidaan myöntää ennakkoa hakemuksesta. Nämä si-
toumukset eivät ole mukana vuoden 2015 taseen lyhytaikaisis-
sa siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2016 sitoumuksiksi 
ja ne on lisätty 1.1.2016 uusina päätöksinä rahaston siirtotalou-
den kuluihin ja lyhytaikaisiin siirtovelkoihin. 

Tilikaudelta jäi 1 355 199,93 euron tuottojäämä. Tuottojäämän 
siirron jälkeen oma pääoma on 8 264 751,71 euroa. Edellä se-
lostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja 
taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäl-
jempänä tästä tilinpäätösasiakirjasta.

1.5.5 Rahoituslaskelma

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toi-
minnan rahavirta, siirtotalouden rahavirta sekä rahoituksen 
rahavirta kolmen vuoden (2013–2015) ajalta. Oman toimin-
nan rahavirta 10,64 miljoonaa euroa oli n. 4,4 % suurempi kuin 
vuonna 2014 (10,19 miljoonaa euroa). Siirtotalouden brutto-
menot vuonna 2015 (9,29 miljoonaa euroa) olivat 2,2 % pro-
senttia edellisvuotta (9,50 miljoonaa euroa) pienemmät. Rahoi-
tuksen rahavirta oli -0,93 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna 
oli 0,85 miljoonaa euroa. Rahaston likvidit varat (18 260 601,71 
euroa) kasvoivat edellisvuoteen (17 839 800,57 euroa) verrattu-
na; kasvua edellisvuodesta on 420 801,14 euroa (2,36 %). 

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja 
 vahvistuslausuma

1.6.1 Sisäinen valvonta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut Palosuojelurahas-
ton vuoden 2014 tilintarkastuksesta 23.3.2015 päivätyn tilin-
tarkastajan väliraportin sekä 26.3.2015 päivätyn tilintarkastajan 
vuosiyhteenvedon.

Tilintarkastajan väliraportilla saatetaan tarkastuskohteen joh-
don tietoon tarkastuksen tilanne ja tarkastuksen johtopäätök-
set tarpeellisten korjaavien toimenpiteiden aloittamiseksi ja 
valvomiseksi. Vuosiyhteenvedossa käsitellään tarkastuksessa 
esiin tulleita keskeisiä asioita ja johtopäätöksiä sekä tarkenne-
taan kertomuksessa esitettäviä lausumia ja selvennetään nii-
den perusteita.

Tilintarkastukseen sisältyneen sisäisen valvonnan tarkastus 
kohdistui Palosuojelurahaston myöntämiin harkinnanvaraisiin 
avustuksiin. Esimerkkitapauksina on tarkastettu neljä vuoden 
2014 aikana loppuun saatettua hanketta, joille oli myönnetty 
rahastosta erityisavustusta. Tarkastuksen kohteina ovat olleet 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle, Helsingin kaupun-

gin pelastuslaitokselle, Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle erilaisiin kampanjoihin ja 
hankkeisiin myönnetyt erityisavustukset. Tarkastus on kohdis-
tunut avustusten hallinnointiprosessin sisäiseen valvontaan 
Palosuojelurahastossa. Tarkastuksessa on ollut käytettävissä 
Palosuojelurahaston 2014 kirjanpitoaineisto, joka on tarkastet-
tu atk-avusteisesti.

Tarkastuksessa käytiin läpi helmikuussa 2015 Rondo-ohjelmaa 
hyväksi käyttäen 25 palosuojelurahaston osto- ja matkalaskua 
varainhoitovuoden osalta. Tarkastukseen liittyen on haastateltu 
vastuuhenkilöitä ja tarkastettu asiakirjoja. Tarkastuskäynnit on 
tehty rahaston sihteeristöön ja Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton Helsingin toimipaikkaan. 

Tilintarkastajan väliarvioinnissa todetaan, että Palosuojelura-
haston tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännöstenmukaisesti 
ja tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty 
valtion talousarvioista annetun asetuksen edellyttämällä taval-
la sekä tilinpäätösanalyysi esitetty valtion talousarvioista an-
netun asetuksen mukaisesti. Palosuojelurahaston kirjanpidon, 
hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastuksessa ei tullut esiin olen-
naisia virheitä tai puutteita taikka merkittävää huomautettavaa.

Tarkastuksen väliraportin arvioina todetaan, että toiminnallisen 
tehokkuuden, toiminnan tuloksen sekä taloudellisen aseman 
kuvauksissa esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävi-
nä. Sisäisen valvonnan osalta ei tarkastuksessa ole tullut esiin 
olennaista huomautettavaa. Tarkastuksen perusteella voidaan 
lausua, että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa on hoi-
dettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mu-
kaisesti. 

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilintarkas-
tus on kohdistunut Palosuojelurahaston tilinpäätöslaskelmiin, 
toimintakertomukseen, tilinpäätöksen perustana olevaan kir-
janpitoon ja tuloksellisuuden laskentatoimeen sekä talousar-
vion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 
Tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osalta ei ole huo-
mauttamista.

Tuloksellisuuden kuvauksen osalta tilintarkastus on kohdistu-
nut toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tietoihin. Ra-
haston sihteeristössä oli varainhoitovuonna 3,98 henkilötyö-
vuoden työpanos, joka on lähes sama kuin sitä edeltäneenä 
vuonna. Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden 
määrä oli varainhoitovuonna hieman edellisvuotta pienempi. 
Sihteeristön tilitysten määrä (271 kpl) pysyi lähes edellisvuoden 
tasolla (273 kpl). Esitettyjä tietoja voidaan pitää Palosuojelura-
haston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä.

Tilintarkastuksessa ei tullut esille rahaston varoihin liittyviä vir-
heitä tai väärinkäytöksiä. Rahaston hallintoa ja toimintaa on 
hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. 
Rahaston tosiasiallinen taloudellinen asema on säilynyt tilintar-
kastajan vuosiyhteenvedon mukaan hyvänä.

Toimintakertomuksen tilinpäätösanalyysin osalta ei ollut olen-
naista huomautettavaa. Myöskään kirjanpidossa ei ole ilmen-
nyt olennaista huomautettavaa. Vuosiyhteenvedossa todetaan 
että sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa ei ole 
käytetty systemaattista arviointikehikkoa. Käytäntöä voidaan 
perustella rahaston toiminnan suppealla luonteella. Rahaston 
kirjanpito ja maksuliike on hoidettu valtion talous- ja henkilös-
töhallinnon palvelukeskuksen kautta. Sisäiseen valvonnan arvi-
ointi- ja vahvistuslausuman osalta ei ole ollut huomautettavaa. 
Takaisinperintää koskevien toimintakertomuksen tietojen osal-
ta ei ole huomautettavaa.

Vuonna 2015 annetut kannanotot, 
lausunnot ja tarkastusraportit 

Sisäministeriön 28.5.2015 (SMDno2015/493) antamassa kan-
nanotossa todetaan, että Palosuojelurahasto on huomioinut 
aiempina vuosina annetut palautteet.

Ministeriön kannanoton mukaan Palosuojelurahaston toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat oikeita ja riit-
täviä. Palosuojelurahaston toimintakertomus sisältää laajan ja 
yksityiskohtaisen selvityksen avustuksen saajien toiminnasta. 
Tilinpäätöksen ulkoasu on selkeä ja moitteeton. Asiakirjan luet-
tavuutta saattaisi entisestään parantaa se, että osa sanallisista 
vaikuttavuuden kuvauksista esitettäisiin taulukkomuodossa.

Sisäministeriö ei laadi Palosuojelurahaston kanssa tulossopi-
musta. Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä 
antaman asetuksen mukaan rahaston on pyydettävä sisämi-
nisteriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmastaan, varo-
jen käyttösuunnitelmastaan ja talousarviostaan ennen niiden 
hyväksymistä. Tämä menettely on toteutunut asianmukaisesti.

Kannanotossaan ministeriö toteaa, että edellisvuoteen verrat-
tuna Palosuojelurahaston toiminnan kulut päätöksien määrään 
verrattuna nousivat edellisestä vuodesta, mutta pysyivät kui-
tenkin vuotta 2012 pienempinä (947 v. 2014; 929 v. 2013; 976 
v. 2012). Toiminnan kulut käsiteltyjen asioiden määrään verrat-
tuna laskivat edellisvuodesta (524 v. 2014; 534 v. 2013; 527 v. 
2012). Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään 
oli edelleen alhaisella tasolla ja laski aiemmista vuosista (3,03 % 
v. 2014; 3,42 % v. 2013; 3,67 % v. 2012)
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Rahaston toiminnan tuottavuus heikkeni hiukan edellisiin vuo-
siin verrattuna, kun mittarina käytetään tehtyjen päätösten ja 
käsiteltävien asioiden suhdetta rahaston sihteeristön henkilö-
työvuosiin. Vuonna 2014 päätöksiä / htv oli 84,4 (92,9 v. 2013; 
104,0 v. 2012) ja käsiteltäviä asioita oli 152,5 (161,9 v. 2013; 192,5 
v.2012). Rahaston taloudellinen asema säilyi hyvänä.

Ministeriö pitää myönteisenä sitä, että Palosuojelurahasto jat-
kaa avustustensa vaikuttavuuden arviointia ja toimintansa 
kehittämistä. Raportoinnin keventämiseen ja hallinnollisen 
työmäärän vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittä-
mistä ministeriö pitää kannatettavana kehityssuuntana. Minis-
teriö selvittää osana pelastustoimen strategiatyötä yhteistyössä 
Palosuojelurahaston kanssa Palosuojelurahaston pelastustoi-
meen kohdistuvan rahoituksen kehittämistarpeita. Ministeriö 
seuraa rahastoja hallinnollista asemaa koskevan lainsäädännön 
kehitystyötä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Ministeriön antama arvosana Palosuojelurahastolle oli 9,0. Palo-
suojelurahasto jatkoi vuonna 2014 toimintansa suunnitelmal-
lista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Palosuojelurahasto onnis-
tui toiminnassaan aiempien vuosien tapaan hyvin.

Sisäministeriö on antanut 12.11.2014 lausunnon Palosuojelura-
haston toteutussuunnitelmasta ja talousarviosta 2015. Ministe-
riö pitää erittäin kannatettavana ulkopuolisen laatimia vaikutta-
vuusarviointeja. Saatujen tulosten pohjalta on tarpeen arvioida 
myös nykyisten avustuskohteiden tarkoituksenmukaisuutta ja 
myös uusien avustuskohteiden tarvetta.

Ministeriö pitää hyvänä, että jakoa yleis- ja eritysavustusten 
välillä selkiytetään ja raportointia kevennetään. Hallinnollisen 
taakan vähentäminen on perusteltua ja hyvä tavoite. Ministe-
riö pitää asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista hyvänä toi-
menpiteenä ja keinona parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. 
Ministeriö kannattaa rahaston pyrkimyksiä valjastaa asiantunti-
joita entistä laadukkaammin arvioimaan hakemuksia rahaston 
sihteeristön tueksi. Ministeriö pitää erityisen myönteisenä sitä, 
että rahasto kehittää edelleen jo nyt hyvin toimivaa toiminnan 
ja talouden suunnittelua ja seurantaa. Ministeriö pitää hyvänä 
sitä, että rahasto harkitsee kolmivuotisen rahoituskehyksen 
käyttöönottoa.

Yhteenvetona Palosuojelurahaston strategian toteutussuunni-
telmasta ja talousarviosta 2015 ministeriö toteaa, että suunni-
telma on selkeä ja hyvin valmisteltu. Ministeriö pitää suunnitel-
maa kannatettavana.

Sisäministeriön suorittama sisäinen tarkastus

Sisäministeriön sisäinen tarkastus on tarkastussuunnitelman 
mukaisesti tarkastanut Palosuojelurahastoa. Tarkastuksen ta-
voitteena on ollut saada kokonaiskuva Palosuojelurahaston 
toiminnasta sekä johtamis-, hallinto- ja valvontajärjestelmästä 
sisältäen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Tarkastuksessa 
on arvioitu lakien, sääntöjen ja ohjeiden sekä hyvien hallinto 
käytäntöjen noudattamista sekä toiminnan tarkoituksenmukai-
suutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkastuksen mukaan Palosuojelurahasto noudattaa toiminnas-
saan lakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. Palosuojelurahaston 
ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjestetty kus-
tannustehokkaasti. Läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa 
on korkealla tasolla, koska kaikki päätökset annetaan peruste-
luineen ja annetut päätökset ovat nähtävissä Palosuojelurahas-
ton internetsivuilla. Palosuojelurahaston antamista päätöksistä 
tulee päätösmääriin suhteutettuna hyvin vähän (alle 1 %) oi-
kaisupyyntöjä, mikä kertoo myös osaltaan siitä, että päätökset 
ovat hyvin perusteltuja. 

Tarkastuksen keskeiset Palosuojelurahaston toiminnan 
kehittämiseen liittyvät havainnot ja suositukset:
Palosuojelurahaston avustusten käsittelyn prosessikuvaukset 
ovat puutteellisia eikä kaikkien avustustyyppien käsittelystä 
löydy kirjallisia ohjeita eikä tarkastuslistoja. Palosuojelurahas-
ton tulee täydentää prosessikuvauksia ja valmistella kaikille eri 
avustustyypeille yksinkertaiset kirjalliset ohjeet ja tarkastuslistat.

Palosuojelurahasto ei tee systemaattisia tarkastuskäyntejä 
avustamiinsa kohteisiin (erityisesti rakennuskohteet). Palosuo-
jelurahaston tulee valmistella tarkastussuunnitelma, johon si-
sältyy myös kohteisiin tehtäviä pistotarkastuksia. 

Aluehallintovirastot osallistuvat rakennus- ja kalustohankeavus-
tuksien myöntöprosessiin asettamalla kohteita tärkeysjärjestyk-
seen alueellaan mutta virastoilla ei ole valtakunnallisesti yhden-
mukaisia toimintatapoja tärkeysjärjestyksen muodostamiseen 
ja AVI-alueiden pelastuslaitosten lukumäärissä on eroja. Nämä 
voivat johtaa siihen, että valtakunnallinen yhdenvertaisuus ha-
kijoiden välillä ei toteudu.  Aluehallintoviraston roolia rakennus- 
ja kalustoavustushankkeiden avustusten käsittelyprosessissa 
tulee arvioida ja harkita sen tarpeellisuutta ja mahdollisuutta 
korvata vaihtoehtoisella valtakunnallisella käsit telyllä.

Rahasto on valmistanut tarkastuksen toimeenpanosuunni-
telman. Palosuojelurahasto täydentää prosessikuvauksia ja 
valmistaa myös kaikille eri avustustyypeille kirjalliset ohjeet 
ja tarkastuslistat. Rahasto valmistelee tarkastussuunnitelman 

myönnettyjen avustusten osalta, johon sisällytetään myös 
kohteissa tehtäviä pistotarkastuksia. Myös rakennus- ja kalus-
toavustushankkeiden avustusten käsittelyprosessi arvioidaan 
vuonna 2016.

Rakennusavustusten sisäinen valvontahanke

Palosuojelurahaston toteuttamassa omassa rakennusavus-
tusten valvontahankkeessa tarkastetaan vuosina 1988 – 2013 
myönnettyjen rakennushankeavustusten  nykytilannetta sekä 
nykykäyttöä. Tiedot myönnetyistä avustuksista kerättiin rahas-
ton pöytäkirjoista. Selvityspyynnöt lähetettiin marraskuussa 
2014 kaikille tuona ajankohtana rahaston rakennushankeavus-
tusta saaneelle taholle. Selvityspyyntöjä lähetettiin yhteensä 
548 kappaletta kuntiin, sopimuspalokuntiin sekä joihinkin pe-
lastuslaitoksiin. Selvitykset avustuksen käytöstä pyydettiin lä-
hettämään 31.1.2015 mennessä.

Selvityksellä kartoitetaan sitä, missä käytössä paloasema on 
tällä hetkellä ja sisältääkö asema tiloja, jotka eivät tällä hetkellä 
ole tai jotka eivät jossain vaiheessa ole olleet pelastustoimen 
käytössä. Vastaajilta pyydettiin lisäselvitystä tällaisista tiloista ja 
niiden käyttötarkoituksesta, käyttäjistä, käyttöajasta sekä muis-
ta asiaan vaikuttavista tekijöistä. Vastauksia saatiin kertomus-
vuoden loppuun mennessä yhden karhukyselyn jälkeen vajaat 
500 kappaletta.

Valtionavustuksella hankittua omaisuutta ei saa käyttää pysy-
västi muuhun kuin avustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötar-
koitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta saa 
luovuttaa toiselle avustuspäätöksessä määrättynä avustuksen 
kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Rahaston myöntä-
mien rakennushankeavustusten käyttöaika on 30 vuotta. Sel-
vityksellä pystytään kartoittamaan avustuskohteiden käyttö-
tarkoitus ja valvomaan, että niiden avustuskohteiden kohdalla, 
joissa avustus ei ole avustuksen myöntämiseen tarkoitetussa 
käytössä, ryhdytään tarvittaessa takaisinperintätoimenpiteisiin. 
Takaisinperintäprosessi näiden hankkeiden kohdalla aloitetaan 
sihteeristössä virkatyönä vuonna 2016.

1.6.2 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot

Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahas-
ton varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia.

1.6.3 Takaisinperintää koskevat tiedot

Palosuojelurahaston hallitus on kertomusvuonna hyväksynyt 
rahaston maksamiin avustuksiin alla olevan omaehtoisen pa-
lautuksen. 

Avustuksen saaja Päätöspäivämäärä Summa

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy 1.12.2015 10 139

Omaehtoinen, käyttämättä jääneen avustusennakko-osuuden, palautus hankkeen Linja-autojen paloriskien hallinta ennaltaehkäisevin 
toimenpitein SMDno/2014/1131 osalta. Palosuojelurahaston hallitus oli 10.9.2014 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä 
enintään 51 200 euron avustuksen, josta avustusennakkona päätöksellä maksettiin 17 000 euroa. Hakija on lähestynyt rahastoa 16.11.2015 
omatoimisen takaisinmaksuun liittyen. Hanke on avustuksen saajan toimesta päätetty lopettaa 15.9.2015 mennessä ja Suomen Vahinko-
tarkastus SVT Oy palauttaa ennakkomaksusta käyttämättömän osuuden 10 139 euroa.

1.7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2015 tuottojäämä 1 355 199,93 kirjataan 
rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 8 264 751,71 euroa. 

Taulukko 7. Omaehtoinen palautus.
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Yleisavustus 
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2016 (1.12.2015 kokous)

Hakija Avustuksen tarkoitus Haettu avustus, euroa Myönnetty avustus, euroa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 

2 208 530 € 2 200 000 €

Nuohousalan Keskusliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen

239 555 € 188 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen

100 000 € 95 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen

330 000 € 330 000 €

Palotutkimusraati ry Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen

17 190 € 17 000 €

Yleisavustukset yhteensä 2 895 275 €   2 830 000 €

Toimintakertomuksen liite 1: 
Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2015

Erityisavustus 
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2015
 (11.2.2015, 25.3.2015, 27.8.2015, 23.10.2015 ja 1.12.2015 kokoukset) 

Hakija Hanke Päätös-
päivämäärä

Hankkeen 
kokonais-

kustannukset

Myönnetty 
avustus, 

euroa

Aalto-yliopisto Paineenhallinta huoneistopaloissa (PAHAHUPA) 11.2.2015 190 000 95 000

Aalto-yliopisto Toiminnalien palomitoituksen laajentaminen ja 
hyväksymisprosessin kehittäminen (TOIMIHYVÄ)

27.8.2015 129 111 64 556

Aalto-yliopisto Poistumissimulointien tutkimus ja 
hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa

1.12.2015 170 252 83 885

Hintsala Marko Petri Aerosoliturvallisuuden kehittämishanke 
– erilaisten säilytyskaappien palosuojaavuus

1.12.2015 11 500 5 750

Ilmatieteen laitos Suurpalojen mahdollisuus Suomessa 27.8.2015 31 908 15 954

Jyväskylän kaupunki, 
Keski-Suomen pelastuslaitos

Pera II jatkohanke 27.8.2015 220 000 75 300

Metropolia AMK oy Akkukennojen ja akkujen palotutkimus 27.8.2015 83 280 41 640

Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitos

Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden k
ehittäminen -projekti

11.2.2015 248 400 99 360

Palo- ja pelastustieto ry Palontorjunta/Pelastustieto -lehtien 65 
vuosikerran digitalisointi

11.2.2015 40 000 20 000

Palotutkimusraati ry Palotutkimuksen päivät 2015 11.2.2015 41 480 23 480

Pelastusopisto Iäkkäät palo-ovet 11.2.2015 43 643 31 978

Pelastusopisto Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät 27.8.2015 72 520 54 390

Pelastusopisto KOULUMAALI – Pelastustoimen yhteinen 
koulutusalusta ja KEJO-ERICA-oppimateriaali

11.2.2015 190 073 71 282

Pelastusopisto Pelastustoiminnan johtaminen 
myrskytuhotilanteissa

11.2.2015 73 200 54 900

Pelastusopisto Sosiaalisen median oppimateriaalihanke 27.8.2015 57 845 37 008

Pelastusopisto Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät 
pelastusyksikön ensitoimenpiteissä

25.3.2015 181 250 135 000

Pelastusopisto Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen 
ja sammutustekniikka

1.12.2015 152 076 105 000

Pellekaija Pum Oy Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa 
paloturvallisuudesta pienimmille.

1.12.2015 49 850 24 925

Pirkanmaan pelastuslaitos / 
pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto

RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen 
kotihoidon asiakkaiden poistumisturvallisuuden 
arvioinnissa

11.2.2015 163 119 72 100

Satakunnan pelastuslaitos Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen 
järjestäminen 2015

11.2.2015 78 000 30 000

Sisäministeriö / Paloteatterin 
auditointiryhmä

Pelastusopiston paloteatterin auditointi, vaihe 2 11.2.2015 28 500 14 250

Sisäministeriö / 
Palotutkinta 2014 työryhmä

Palotutkinta 2014 -työryhmän stipendi, 
Janne Rautasuo

11.2.2015 1 000 1 000

Sisäministeriö, pelastusosasto Pelastustoimen kehittämishanke 1.12.2015 1 301 000 420 000

SPEK ry CTIF Suomen kansallinen komitea, 
avustushakemus 2016

27.8.2015 125 350 125 350

SPEK ry Kyläturvallisuus – tukea maaseudun asukkaiden 
omatoimiseen varautumiseen

25.3.2015 115 000 112 000

SPEK ry NouHätä! Pelastustietoa kahdeksas-
luokkalaisille 2016

27.8.2015 488 000 318 000

SPEK ry Palokuntatoiminnan lopettamiseen ja aloittami-
seen johtavat syyt – miksi palokuntatoiminta 
hiipuu tai viriää?

23.10.2015 68 920 68 920

SPEK ry Paloturvallisuusviikko 2015 11.2.2015 574 000 495 000

Tampereen teknillinen yliopisto / 
Sähkötekniikan laitos

Valaistuksen paloturvallisuus 11.2.2015 120 000 45 000

Teknologian tutkimuskeskus 
VTT Oy

Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaaminen 
– kansainväliset mittarit (PetoMitta)

11.2.2015 30 000 15 000

THL Safety 2016 -konferenssi, Pelastusalan osakoko-
naisuuden suunnittelu ja toteutus

27.8.2015 29 173 29 173

TUKES Lasten digitaalinen turvallisuuspeli 11.2.2015 29 300 14 650

Turun yliopisto Turvallinen koulu 27.8.2015 244 469 87 000

VTT Expert Services Oy VTT:n asiantuntijan osallistuminen Pelastus-
opiston Iäkkäät palo-ovet -hankkeen (SMD-
no-2014-2945) ohjausryhmätyöskentelyyn

27.8.2015 2 615 2 615

Åbolands Brandkårsförbund rf Utveckling av räddningsverksamhet 1.12.2015 11 100 10 000

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ 5 395 934 2 899 466
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Erityisavustus
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2015 (28.5.2015 kokous)

Hakija Avustuksen tarkoitus Haetut kokonais-
kustannukset

(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa)

Myönnetty 
avustus
(euroa)

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Säiliösammutusauto 
(Lappeenrannan paloasema)

533 200 180 000 72 000

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Ylihärmä) 310 000 160 000 64 000

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Väestöhälytin- ja /ohjausjärjestelmä 46 000 46 000 18 400

Etelä-Savon pelastuslaitos Johtoauto 186 000 40 000 16 000

Etelä-Savon pelastuslaitos Kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE) 
päätelaitteet

6 500 6 100 2 440

Etelä-Savon pelastuslaitos Sammutusauto 353 400 160 000 64 000

Helsingin pelastuslaitos Sammutusauto 1/2015 407 960 160 000 64 000

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Nostolava-auto 
(Loviisan pelastusasema)

992 000 180 000 72 000

Jokelan VPK ry Miehistönkuljetusauto 60 000 40 000 16 000

Jokilaaksojen pelastuslaitos Sisäpalosimulaattori, 
harjoitusalueen kontti

15 990 15 990 6 396

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Johtamisjärjestelmä, 
PEKE-laitteiden uusiminen

44 000 44 000 13 200

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto (Forssan paloasema) 384 000 160 000 64 000

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto 297 600 140 000 56 000

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Säiliöauto (Veteli) 239 320 140 000 56 000

Keski-Suomen pelastuslaitos Säiliöauto 
(Jyväskylän keskuspaloasema)

384 400 140 000 56 000

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Johtoyksikkö 59 246 25 233 10 093

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Kärkiyksikkö (Nurmijärvi) 312 500 160 000 64 000

Kymenlaakson pelastuslaitos Sammutusauto 
(Tuohikotin VPK:n käyttöön)

322 400 160 000 64 000

Lapin pelastuslaitos Letkunhuoltolinjaston hankinta 
(Rovaniemi)

100 000 100 000 40 000

Lapin pelastuslaitos Miehistö-/ensivasteauto 
(Enontekiö, Hetan asema)

48 500 40 000 16 000

Lapin pelastuslaitos Sammutusauto 241 738 160 000 64 000

Lapin pelastuslaitos Säiliöauto (Utsjoki) 145 126 140 000 56 000

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto 
(Nummelan paloasema)

514 600 160 000 64 000

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Sammutusauto (Haukipudas) 396 800 160 000 64 000

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos Säiliöauto (Kiiminki) 396 800 140 000 56 000

Oulun VPK ry Miehistöauto 55 000 40 000 16 000

Pirkanmaan pelastuslaitos Sammutusauto 291 550 160 000 64 000

Pirkkalan VPK ry Säiliösammutusauto 288 000 180 000 72 000

Pohjanmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Isokyrö) 285 000 160 000 64 000

Pohjanmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto 
(Kristiinankaupunki)

295 000 180 000 72 000

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 
– liikelaitos

Säiliöauto 279 000 140 000 56 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Miehistöauto (Kuopio) 44 640 40 000 16 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto 310 000 160 000 64 000

Erityisavustus
RAKENNUSHANKKEET 2015 (25.3.2015 kokous)

Hakija Avustuksen tarkoitus Haetut kokonais-
kustannukset 

(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa)

Myönnetty 
avustus 
(euroa)

Alavieskan kunta Paloasema 110 524 80 000 32 000

Alavuden kaupunki Paloasema 3 759 234 2 682 800 250 000

Hailuodon kunta Paloasema 930 000 810 000 225 000

Hitis kyrkoby FBK rf Paloasema 492 000 492 000 172 200

Jokilaaksojen pelastuslaitos Harjoitusalueen rakentaminen 
Haapajärvelle

21 000 21 000 8 400

Kaarinan kaupunki Piikkiön paloasema 1 550 000 1 429 718 150 000

Kainuun pelastuslaitos Yhteisen harjoitusalueen harjoitustalo 98 300 98 300 39 320

Kotkan kaupunki Kotkansaaren paloasema 3 323 000 3 013 000 100 000

Kouvolan kaupunki Myllykosken paloasema 1 488 000 1 488 000 225 000

Lappeenrannan kaupunki Länsialueen paloasema 4 037 000 3 232 800 225 000

Länsi-Vesilahden VPK ry Paloasema 400 000 400 000 160 000

Parikkalan kunta Särkisalmen paloasema 782 487 782 487 100 000

Tuorilan VPK ry Kiinteistön hankinta ja remontointi 
paloasemakäyttöön

490 000 416 790 166 716

Tuusniemen kunta Tuusniemen paloasema 731 600 731 600 250 000

Rakennushankkeet yhteensä 18 213 145 15 678 495 2 103 636

Pohjois-Savon pelastuslaitos Suurtehohälyttimet 
(Kuopio ja Sonkajärvi)

55 800 55 800 22 320

Porin VPK ry Raivausauto 304 650 180 000 54 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto 
(Niemen pelastusasema)

383 963 160 000 64 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto (Heinola) 325 338 140 000 42 000

Rantakulman VPK ry Nostolavayksikkö 55 996 55 996 22 398

Risten VPK ry Pelastusvene, moottori ja traileri 34 900 34 900 13 960

Satakunnan pelastuslaitos Sammutusauto (Luvia) 396 800 160 000 64 000

Satakunnan pelastuslaitos Sammutusauto (Nakkila) 396 800 160 000 64 000

Satakunnan pelastuslaitos Väestöhälyttimet (Rauma ja Harjavalta) 22 500 22 500 9 000

Varsinais-Suomen pelastuslaitos Sammutusauto (Parainen) 332 031 160 000 64 000

Vesikansan VPK ry Miehistöauto 39 440 39 440 15 776

Kalusto yhteensä 10 994 488 5 085 959 1 997 983
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Lahden VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 4 720,45 11 801,13 4 720

Lapin VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 11 454,05 28 635,12 11 454

Lappeenrannan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 1 150,09 2 875,24 1 150

Lappeenrannan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 23.10.2015 5 583,33 13 958,33 5 583

Lavian VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 13 839,42 33 365,74 13 346

Lempäälän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 28.5.2015 1 983,06 4 957,65 1 983

Leppälahden VPK ry Miehistönkuljetusauto 28.5.2015 1 920,00 4 800,00 1 920

Leppävaaran VPK ry Palovarusteet ja kalusto 1.12.2015 1 609,56 2 733,85 1 093

Leppävaaran VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 3 176,00 748,64 299

Levannon VPK ry Varusteet 11.2.2015 868,86 2 172,16 868

Liedon VPK ry Peräkärry ja tarvikkeet 23.10.2015 2 212,93 5 532,32 2 212

Lumparlands FBK ry Traktorimönkijä lisävarusteineen 27.8.2015 5 346,00 13 365,46 5 346

Mikkelin Esikaupungin VPK ry Pien rakentaminen 23.10.2015 3 396,33 8 490,83 3 396

Mäntsälän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 2 008,95 5 022,38 2 008

Nakkilan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 28.5.2015 6 680,95 13 893,97 5 557

Onkkaalan VPK ry Laitospesukoneet ja kuivausrumpu 29.4.2015 4 836,00 8 930,20 3 572

Oulun VPK ry Nuoriso-osaston suojavarust. 1.12.2015 824,64 2 061,60 824

Paimion VPK ry Kalusto 23.10.2015 4 898,68 12 246,71 4 898

Panelian VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 3 250,30 7 049,74 2 819

Parkanon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 3 366,99 4 861,55 1 944

Pelkosenniemen VPK ry Pelastuskalustoa 25.3.2015 6 698,36 16 746,53 6 698

Pennalan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 1.12.2015 1 895,00 4 738,21 1 895

Perttulan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 29.4.2015 7 208,10 25 604,65 10 241

Piikkiön VPK ry Pienkalusto 1.12.2015 4 016,14 10 040,35 4 016

Pirkkalan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 27.8.2015 3 986,13 9 965,33 3 986

Pitkäjärven VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 1 198,82 2 940,38 1 176

Pomarkun VPK ry Palovarusteet ja kalusto 1.12.2015 3 100,27 7 750,00 3 100

Porin VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 4 534,00 11 336,00 4 534

Pornaisten VPK ry Palovarusteet 27.8.2015 2 404,35 6 012,28 2 404

Pornaisten VPK ry Valistustoimintaan 
harjoitussammuttimia

23.10.2015 341,00 852,50 341

Pyhärannan VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 1 358,00 3 395,00 1 358

Pyhäsalmen VPK ry Nuoriso-osasto 11.2.2015 617,47 1 543,67 617

Pöytyän VPK ry Sammutusauto 29.4.2015 2 960,00 7 400,00 2 960

Rauman VPK ry Palovarusteet ja kalusto 23.10.2015 2 279,30 5 698,25 2 279

Rautpohjan VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 1 682,38 4 205,96 1 682

Rekolan VPK ry Palovarusteet 1.12.2015 1 666,00 4 166,40 1 666

Rekolan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 28.5.2015 2 356,00 5 891,46 2 356

Saksalan VPK ry Kalusto 11.2.2015 4 264,02 4 264,02 1 705

Sallan VPK ry Nuoriso-osaston suojavarust. 25.3.2015 885,23 2 213,08 885

Savion VPK ry Palovarusteet ja kalusto 28.5.2015 4 697,28 11 547,31 4 618

Savonlinnan VPK ry Kalusto 27.8.2015 3 462,00 8 654,99 3 462

Siikaisten VPK ry Varusteet 11.2.2015 1 720,00 4 289,85 1 715

Smedsmy-Böle FBK rf Varusteet ja kalusto 11.2.2015 2 948,22 4 670,00 1 868

Somerniemen VPK ry Kalusto 27.8.2015 9 375,56 9 375,56 3 750

Suttilan VPK ry Palovarusteet ja pienkalusto 29.4.2015 671,55 1 678,88 671

Säkylän VPK ry Varusteet 11.2.2015 3 782,69 7 392,93 2 957

Tammisalon VPk ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 6 695,31 15 904,30 6 361

Erityisavustus
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET (kaikki kokoukset)

Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 
pvm

Haettu 
avustusta

(euroa)

Hyväksyttävät
kustannukset 

(euroa)

Myönnetty
(euroa)

Ahtialan VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 3 687,68 8 920,08 3 568

Asolan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 27.8.2015 2 237,52 5 593,80 2 237

Billnäs FBK rf Kalusto 27.8.2015 1 959,36 4 299,39 1 719

Borgå FBK rf Varusteet ja kalusto 11.2.2015 1 739,33 4 348,33 1 739

Degerö FBK -Laajasalon VPK Kalusto 11.2.2015 368,91 690,40 276

Espoon VPK ry Kalusto 27.8.2015 1 256,82 3 142,06 1 256

Forssan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 23.10.2015 1 612,40 1 087,49 435

Forssan VPK ry Tilojen saattaminen 
paloasemakäyttöön

23.10.2015 2 288,84 5 722,09 2 288

Haagan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 1 914,56 3 423,59 1 369

Hakosilta-Nostava VPK ry Pienkalusto 1.12.2015 2 639,28 5 758,21 2 303

Hamarin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 4 938,22 12 345,54 4 938

Harjavallan VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 2 528,66 6 321,65 2 528

Hauhon Kk:n VPK ry Kalusto 23.10.2015 1 101,28 2 752,70 1 101

Heinäjoen VPK ry Kalustoauto (käytetty) 27.8.2015 4 603,98 11 509,94 4 603

Helsingin VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 1 523,34 3 738,44 1 495

Hinnerjoen VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 3 022,79 7 239,59 2 895

Hitis kyrkoby FBK rf Nuoriso-osasto 11.2.2015 693,52 1 733,81 693

Honkilahden VPK ry Sähköaggregaatti 23.10.2015 4 388,70 10 971,75 4 388

Huittisten VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 5 720,55 14 301,37 5 720

Humppilan VPK ry Palovarusteet 27.8.2015 4 784,26 11 660,85 4 664

Hämeenlinnan VPK ry Varusteet ja kalusto 23.10.2015 3 828,48 9 571,19 3 828

Isnäs FBK rf Varusteet ja kalusto 27.8.2015 1 638,74 4 096,84 1 638

Ivalon VPK ry Väliasut 28.5.2015 902,76 2 255,19 902

Jokioisten VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 1 159,52 2 898,80 1 159

Jäkärlän VPK ry Pienkalusto 1.12.2015 960,00 2 400,91 960

Järvenpään VPP ry Palovarusteet ja kalusto 1.12.2015 1 739,80 4 349,49 1 739

Kaarinan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 29.4.2015 4 512,88 11 282,20 4 512

Kaasmarkun VPK ry Palovarusteet 25.3.2015 2 380,10 5 950,34 2 380

Kalajoen palohenkilöstö ry Nuoriso-osastolle varusteet 27.8.2015 1 706,00 4 265,60 1 706

Kauhajärven VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 2 876,10 7 190,27 2 876

Kellokosken VPK ry Palovarusteet ja kalusto 27.8.2015 961,30 2 403,23 961

Kemijärven VPK ry Nuoriso-osaston suojavarust. 1.12.2015 407,86 1 019,65 407

Kemin VPK ry Varusteet 11.2.2015 687,00 1 718,49 687

Keski-Hollolan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 29.4.2015 4 338,68 10 846,74 4 338

Kiukaisten VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 4 223,00 3 034,10 1 213

Kokemäen VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 14 857,36 37 143,39 14 857

Kuuman VPK ry Miehistöauton varustelu ja 
palovarusteet

25.3.2015 3 353,85 8 144,06 3 257

Kuurolan VPK ry Pienkalustoa 29.4.2015 2 420,11 2 461,69 984

Kymin Läntinen VPK ry Paloautotallin kattorakenteiden 
korjaaminen

27.8.2015 5335,44 13338,6 5 335

Kårböle FBK rf Varusteet ja kalusto 11.2.2015 2 528,88 3 248,81 1 299

Köyliön VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 7 214,27 18 035,66 7 214



42 Palosuojelurahasto Tilinpäätös 2015    43

Teuron-Kuuslammin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 1.12.2015 624,55 1 561,38 624

Tirilän VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 1 169,50 2 923,76 1 169

Tornion  VPK ry Pelastuskalustoa 25.3.2015 2 144,00 5 360,00 2 144

Ulvilan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 27.8.2015 2 891,00 7 227,50 2 891

Ulvilan VPK ry Varusteet 11.2.2015 3 502,28 8 755,69 3 502

Uudenkoiviston VPK ry Palovarusteet ja EA-tarvikkeet 28.5.2015 1 515,50 3 507,07 1 402

Vaaralan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 23.10.2015 1 878,21 4 695,54 1 878

Vaasan VPK ry Varusteet ja kalusto 11.2.2015 3 968,99 9 922,47 3 968

Vampulan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 25.3.2015 2 489,43 6 223,58 2 489

Vanda FBK rf Palovarusteet 23.10.2015 1 994,00 5 171,03 1 994

Vanda FBK rf Varusteet ja kalusto 11.2.2015 3 241,44 8 103,60 3 241

Varpaisjärven VPK ry Palovarusteet 1.12.2015 937,44 2 343,60 937

Veikkolan VPK ry Palovarusteet 27.8.2015 3 198,00 7 996,00 3 198

Veikkolan VPK ry Pienkalusto 1.12.2015 800,00 2 000,00 800

Villähteen VPK ry Palovarusteet 28.5.2015 1 745,95 4 197,47 1 678

Virkkalan VPK ry Pesukone ja tarvikkeet 25.3.2015 297,84 744,60 297

Västanfjärds Varusteet ja kalusto 23.10.2015 5 634,76 14 086,91 5 634

Laitteet ja varusteet 329 004 761 817 304 606

*Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle on ollut vuoden 2014 tilinpäätöksessä nimellä siirtotalouden kulut kunnille sekä 
siirtotalouden kulut valtionhallinnolle puolestaan on ollut nimellä siirtotalouden kulut talousarviotaloudelle.

2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma

 01.01.2015 – 31.12.2015           01.01.2014 – 31.12.2014          
    
TOIMINNAN TUOTOT     
 
TOIMINNAN KULUT      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
 Ostot tilikauden aikana  2258,47  2038,67 
 Henkilöstökulut 24 200,50  24 248,18 
 Vuokrat 355,16  1 682,00 
 Palvelujen ostot 246 737,33  283 650,84 
 Muut kulut 13 129,35 -286 680,81 6 668,00 -318 287,69
      
JÄÄMÄ I   -286 680,81  -318 287,69
      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
Rahoitustuotot  0,00 0,00 2 128,50 2 128,50
      
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
     
JÄÄMÄ II  -286 680,81  -316 159,19
      
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
Tuotot      
Kulut       
Paikallishallinnolle* 3 209 188,00  4 543 651,00 
  Elinkeinoelämälle 33 841,00  64 306,00 
  Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 4 739 347,00  1 977 571,38 
  Valtionhallinnolle* 1 301 678,00  2 972 272,00 
  Kotitalouksille 2 438,00  38 710,00 
  Siirtotalouden kulujen palautukset 0,00 -9 286 492,00 -94 697,00 -9 501 813,38
      
JÄÄMÄ III  -9 573 172,81  -9 817 972,57
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA      
Veronluonteiset maksut 10 938 641,73  10 521 384,14 
 Perityt arvonlisäverot 199,75  0,00 
 Suoritetut arvonlisäverot  -10 468,74 10 928 372,74 -10 637,12 10 510 747,02
      
TILIKAUDEN TUOTTO-/
KULUJÄÄMÄ  1 355 199,93  692 774,45
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3. Palosuojelurahaston tase 4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2015

 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

OMA TOIMINTA   

Palosuojelumaksut 10 938 641,73 10 521 384,14 10 005 358,76

Palvelujen myynti, vuokrat,  199,75 0,00 0,00

käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot   

Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 2 128,50 0,00

Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -248 995,80 -285 689,51 -311 939,58

Henkilöstömenot -24 200,50 -24 248,18 -24 179,96

Muut menot -23 953,25 -18 987,12 -13 013,61

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 10 641 691,93 10 194 587,83 9 656 225,61

   

SIIRTOTALOUS    

Siirtotalouden tulot 0,00 94 697,00 9 671,00

Tulonsiirrot paikallishallinnolle* -3 209 188,00 -4 543 651,00 -4 018 591,00

Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -33 841,00 -64 306,00 -213 718,39

Tulonsiirrot kotitalouksille -2 438,00 -38 710,00 -4 000,00

Muut tulonsiirrot kotimaahan -6 041 025,00 -4 949 843,38 -4 435 389,00

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -9 286 492,00 -9 501 813,38 -8 662 027,39

   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

   

RAHOITUS   

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00

Velan muutos -934 398,79 852 066,34 -372 684,72

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -934 398,79 852 066,34 -372 684,72

   

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 420 801,14 1 544 840,79 621 513,50

   

LIKVIDIT VARAT 1.1. 17 839 800,57 16 294 959,78 15 673 446,28

LIKVIDIT VARAT 31.12. 18 260 601,71 17 839 800,57 16 294 959,78

*Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle on ollut vuoden 2014 tilinpäätöksessä nimellä siirtotalouden kulut kunnille.

VASTAAVAA 31.12.2015  31.12.2014   
      
 KANSALLISOMAISUUS      

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      

AINEELLISET HYÖDYKKEET      

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET       

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ      

 

 ARVOSTUSERÄT      

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS      

VAIHTO-OMAISUUS      

PITKÄAIKAISET SAAMISET      

LYHYTAIKAISET SAAMISET      

 Siirtosaamiset 0,00 0,00 10 519 809,95 10 519 809,95

 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA 

 MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET      

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT      

 Yhdystilisaatava valtiolta 18 260 601,71 18 260 601,71 7 319 990,62 7 319 990,62

 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  18 260 601,71  17 839 800,57

       

VASTAAVAA YHTEENSÄ  18 260 601,71  17 839 800,57

VASTATTAVAA 31.12.2015  31.12.2014   

     

 OMA PÄÄOMA      

 Rahaston pääoma 6 575 274,74  6 575 274,74 

  Edellisten tilikausien pääoman muutos 334 277,04  -358 497,41 

  Tilikauden tuotto-/kulujäämä 1 355 199,93 8 264 751,71 692 774,45 6 909 551,78

 VARAUKSET      

ARVOSTUSERÄT      

VIERAS PÄÄOMA      

PITKÄAIKAINEN      

LYHYTAIKAINEN      

 Ostovelat 822 301,55  529 868,00 

  Edelleen tilitettävät erät 1 563,45  1 666,79 

  Siirtovelat 9 171 985,00 9 995 850,00 10 398 714,00 10 930 248,79

       

 

 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  9 995 850,00  10 930 248,79

       

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  18 260 601,71  17 839 800,57
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2:
Rahaston varojen käyttösuunnitelma

5.  Liitetiedot

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 1:
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset 

 Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen valtiovarainministeriön
 ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. 

 Rahaston sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin lkp-tilille 43950000 
 Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta. Sihteeristön henkilöstökulut sivukuluineen olivat 
 kertomusvuonna 192 970,74 euroa ja vuonna 2014 yhteensä 229 026,78 euroa.

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin 

 Kulut paikallishallinnolle on kirjattu vuonna 2014 pääomatalouden kuluihin, vuonna 2015 
 kirjaukset on jaettu käyttötalouden ja pääomatalouden kuluihin.

 Muilta osin vuoden 2015 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa.

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 3:
Henkilöstökulujen erittely

 2015 2014

     

Henkilöstökulut 19 929,00 19 929,00

    Palkat ja palkkiot 19 929,00 19 929,00

     

Henkilösivukulut 4 271,50 4 319,18

     Eläkekulut 3 764,08 3 814,34

     Muut henkilösivukulut 507,42 504,84

Yhteensä 24 200,50 24 248,18

2015 2014 2013

- luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut

1. Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 2 770 000 2 770 000 2 770 000 2 770 000 2 720 000 2 720 000

2. Erityisavustukset rakennushankkeisiin 2 000 000 2 103 636 4 000 000 2 323 662 3 710 000 2 320 876

3. Erityisavustukset kalustohankintoihin 2 000 000 1 997 983 sis. kohtaan 2. 1 733 346 sis. kohtaan 2. 1 406 383

4. Muut erityisavustukset 2 900 000 2 899 466 2 650 000 2 777 400 2 650 000 2 376 596

4.1. Oppimateriaali            n/a 192 363            n/a 21 360            n/a 83 600

4.2. Tietojenkäsittely            n/a 174 660            n/a 886 810            n/a 464 040

4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a 1 480 038            n/a 808 420            n/a 934 410

4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 852 575            n/a 839 500            n/a 722 246

4.5. Muut hankkeet            n/a 198 830            n/a 178 600            n/a 171 300

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

4.7. Apurahat ja stipendit            n/a 1000            n/a 42710            n/a 1000

5. Sopimuspalokuntien 
pienkalustohankinnat

330 000 304 606 340 000 265 274 330 000 243 882

6. Pelastustoimen kenttäjohtamis-
järjestelmän päätelaitteet

sis. kohtaan 3. 0 sis. kohtaan 3. 0 sis. kohtaan 3. 6 710

7. Hallintomenot 350 000 286 681 345 000 318 288 330 000 341 995

Yhteensä 10 350 000 10 362 372 10 105 000 10 187 970 9 740 000 9 416 442
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2015 
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 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 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

6.  Allekirjoitukset

Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 16. helmikuuta 2016.

 Palosuojelurahaston hallitus

 Kari Hannus, puheenjohtaja Mika Kättö, varapuheenjohtaja

 Anne Holmlund, jäsen Kari Rajamäki, jäsen

 Simo Tarvainen, jäsen Petri Mero, jäsen

 Jari Hyvärinen, jäsen Jussi Rahikainen, jäsen

 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen, joka on laadittu 

 hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 2016.

 Ylitarkastaja  Reijo Luomala
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