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1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2013 
 

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

 
1.1 Johdon katsaus 

 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja teki yhteensä 368 päätöstä 
(vuonna 2012: 360 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli 306 kappaletta (vuonna 2012: 
313). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 28,16 miljoonaa euroa (vuonna 2012: 30,74 
milj. €) ja myönnettiin 9,12 miljoonaa euroa (ed. vuonna 10,22 milj. €). Myönnetty avustus 
oli näin ollen n. 32,4 % haetusta (vuonna 2012: 33,2 %). 
 
Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat 
rahaston strategian uudistamistyö ja jalkauttaminen. Palosuojelurahaston strategia 2025 
julkistettiin Pelastustoimen ajankohtaispäivillä Turussa elokuussa.  
 
Rahasto on jo käynnistänyt ulkopuoliset vaikuttavuusarvioinnit vuonna 2012, jolloin 
kohteena olivat järjestöjen yleisavustukset. Kertomusvuonna kilpailutettiin ja 
käynnistettiin rakennusavustusten vaikuttavuuden arviointi. Rakennushankeavustusten 
vaikuttavuusarvioinnin tulokset saadaan syksyllä 2014. Yleisavustusten 
vaikuttavuusarvioinnin tuloksia on käyty läpi järjestöjen kanssa ja muutostoimenpiteiden 
osalta vuosi 2014 tulee olemaan valmisteluvuosi. 
 
Ulkopuolisten vaikuttavuusarvioinnin rinnalla arvioidaan rahastossa avustusten 
vaikuttavuutta eri avustustyyppien välillä ja vuosisuunnitelmissa kohdennetaan avustukset 
eri avustustyypeittäin todennetun vaikuttavuuden mukaisesti. Myös uusien 
avustuskohteiden tarvetta ja entisistä luopumista tarkastellaan tarvittaessa. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden arviointiin kehitettiin virkatyönä arviointikehikko, jonka toimivuutta 
kokeillaan vuoden 2014 aikana. 
 
Vuoden 2013 huhtikuun alusta Palosuojelurahasto otti käyttöön Valtion yhteisen Kieku-
järjestelmän sisäministeriön kanssa samassa aikataulussa. Kiekun mukanaan tuomat 
hyödyt ovat nähtävissä jo mm. talousraportoinnin osalta.  
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1.2. Vaikuttavuus 
  
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen 
ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Myönnettäviin 
avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja rahasto toimii näissä 
avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Rahastosta 
voidaan myöntää avustuksia kunnille ja pelastustoimen alueille, sopimuspalokunnille sekä 
pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Erityisavustuksia oppimateriaalin 
tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, 
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan 
sekä standardisointiin voidaan myöntää myös muille toimijoille. Rahoitusta hankkeisiin 
voidaan myöntää myös valtion virastoille ja laitoksille. Rahastosta voidaan lisäksi myöntää 
apurahoja ja stipendejä hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen. 
 
Keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan järjestöjen valistus- ja koulutustoiminta, 
pelastusalan tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä pelastustoimen alueiden, kuntien ja 
sopimuspalokuntien paloasema- ja kalustohankkeet. 
 

 
* talousarvio 2014 
 
Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä n. 9,12 miljoonaa euroa, joista kunnille 
noin 4,20 miljoonaa euroa (46,1 %), sopimuspalokunnille 0,41 miljoonaa (4,5 %), 
pelastusalan järjestöille erityisavustuksina 1,08 miljoonaa (11,9 %) ja yleisavustuksina 2,77 
miljoonaa (30,4 %) sekä muille saajille 0,65 miljoonaa euroa (7,1 %). Rahastolla on 
merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja 
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla.  
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Erityisavustukset pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien 
kalusto- ja rakennushankkeisiin 

 
Vuonna 2013 rahastoon saapui yhteensä 145 kalusto- ja rakennushankehakemusta, joista 
kalustohankehakemuksia oli 113 ja rakennushankehakemuksia 32. Myönteisiä 
kalustopäätöksiä tehtiin 23 kalustohankkeeseen, mikä vastasi 20,4 % haetusta (vuonna 
2012 avustettiin 51 kalustohanketta, mikä vastasi 56,6 % haetusta). Kalustohankkeet 
sisälsivät pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, väestöhälyttimet ja 
harjoitusalueen kontit. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä rahaston hallitus teki 12 
hankkeeseen, mikä vastasi 37,5 % haetusta (vuonna 2012 avustettiin 11 rakennushanketta, 
mikä oli 31,4 % haetusta).  
 
Rakennushankeavustuksista neljä myönnettiin paloaseman uudisrakennukselle ja 
kahdeksan paloaseman peruskorjaukseen tai laajennukseen. Länsi- ja Sisä-Suomeen 
avustuksista myönnettiin neljä, Etelä-Suomeen ja Lounais-Suomeen molempiin kolme ja 
Itä-Suomeen sekä Pohjois-Suomeen molempiin yksi. Lappiin ja Ahvenanmaalle ei 
myönnetty vuonna 2013 rakennushankeavustuksia, vaan avustukset kohdistettiin alueiden 
esityksen mukaisesti kokonaisuudessaan kalustohankkeisiin.  
 
Kunnille myönnetyn rakennusavustuksen keskimääräinen suuruus oli 240 663 euroa. 
Kauhavan kaupunki, Järvenpään kaupunki, Askolan kunta, Naantalin kaupunki ja 
Pudasjärven kaupunki saivat rahaston maksimiavustukset 350 000 euroa, lisäksi Juuan 
kunnalle myönnetty avustus oli 347 932 euroa. Edelleen Hankasalmen kunnalle 
myönnettiin 34 472 euroa paloaseman peruskorjaukseen, Konneveden kunnalle 19 840 
euroa paloaseman letkutornin kunnostukseen ja Jyväskylän kaupungille 13 726 euroa 
Leppälahden VPK:n paloaseman peruskorjaukseen.  
 
Sopimuspalokunnista Porin VPK ry:lle myönnettiin 73 600 euroa paloaseman 
peruskorjaukseen, Pihlavan VPK ry:lle 67 306 euroa paloaseman kalustohallin 
laajennukseen ja Långvik FBK rf:lle myönnettiin 15 200 euroa paloaseman laajennukseen.  
 
Kalustohankeavustuksista 15 myönnettiin ajoneuvohankintoihin, 6 väestöhälyttimiin ja 2 
päätelaitteisiin. Länsi- ja Sisä-Suomeen sekä Etelä-Suomeen avustuksista kohdistui 
molempiin 8, Lappiin ja Itä-Suomeen molempiin kolme ja Ahvenanmaalle yksi. Lounais-
Suomeen ja Pohjois-Suomeen ei myönnetty vuonna 2013 kalustohankeavustuksia, vaan 
avustukset kohdistettiin alueiden toiveesta rakennushankkeisiin.  
 
Pelastustoimen alueille myönnettiin avustusta 14 raskaan ajoneuvon hankintaan (esim. 
sammutusauto, säiliöauto). Keskimääräinen avustus raskaille ajoneuvohankinnoille oli 89 
501 euroa, suurimmat yksittäiset avustukset olivat 111 600 euroa ja ne myönnettiin 
kahden raivausauton, yhden pioneeriauton, yhden nostolava-/ puomitikasauton ja yhden 
nostolava-auton hankintaan. Lisäksi yksi kevyen ajoneuvon kalustoavustus myönnettiin 
Lapin pelastuslaitokselle miehistö-/ensivasteauton hankintaan. Kalustohankkeilla on 
edistetty pelastustoimen ajoneuvokannan uusiutumista, vanhojen 
väestöhälytysjärjestelmien uusiutumista, turvattu pelastustoimen toimintamahdollisuuksia 
muuttuvissa olosuhteissa ja parannettu pelastuslaitosten johtamisvalmiuksia.   
 
Kaluston yksikköhintaisesta enimmäisrajasta luovuttiin vuoden 2013 kalustohankehaun 
osalta. Pelastuslaitoksilla ja sopimuspalokunnilla oli näin ollen mahdollisuus hakea 
avustusta myös kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin 
kustannuksiin (yli 147 600 euron hankkeet, sis. alv.)  Muutos avustuskäytännössä johtui 
huomattavan kalliin ajoneuvokaluston valtionavun päättymisestä, jolloin rahaston osalta ei 
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enää ollut kyse päällekkäisestä tuesta ja siten esteestä rahoittaa yli 147 600 euron (sis. alv) 
kalustohankkeita. Tässä muutosvaiheessa vuoden 2013 kalustohankeavustukset 
kohdistettiin pelastuslaitosten sekä AVI:en kiireellisyysjärjestysesitysten mukaisesti 
pelastuslaitosten kalustohankkeisiin. Koska yksittäiseen kalustohankkeeseen, kuten myös 
rakennushankkeeseen, on mahdollista hakea avustusta useamman vuoden aikana, pystyy 
rahasto tukemaan pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen avustustoiminnan turvin myös 
vapaaehtoisten palokuntien toimintaa sammutussopimusten mukaisten velvoitteiden 
täyttämisessä. 
 

 
Heinolan uuden pelastusaseman vihkiäisiä vietettiin 25.10.2013.  Pelastusasema on 2-kerroksinen 
ja bruttoalaltaan 3 044m². Lisäksi samalla tontilla on 551m²:n varastorakennus. Rakennuksessa 
toimii vakinainen palokunta sekä puolivakinainen palokunta, jolle tehtiin autohallipaikkojen 
lisäksi omat sauna-, sosiaali- ja toimistotilat. Kuva: Tuomas Rantala. 
 
 
 

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille 
 
Tulipalojen ehkäisemiseksi ja pelastustoiminnan edistämiseksi yleisavustusta saivat 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä 9 alueellisen pelastusalan liiton ja neljän 
alueyksikön kanssa, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen 
Sopimuspalokuntien liitto ry ja Palotutkimusraati ry. Yleisavustus vuodelle 2013 oli 
yhteensä noin 2,72 milj. euroa. Palokuntakoulutuksen tukemisella on ylläpidetty ja 
parannettu vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. 
Nuoriso- ja naiskoulutuksella tähdätään vapaaehtoisen palokuntatoiminnan 
toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen maassamme. Ammatillinen jatko- ja 
täydennyskoulutus on mahdollistanut nuohoojien ja palopäällystön ammattipätevyyden 
parantamisen. Yleisavustuksilla tuetaan lisäksi kansalaisille kohdistettua valistusta ja 
neuvontaa, jolla parannetaan heidän tietojaan ja taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja 
toimintaan hätätilanteissa. 
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Nuohousalan Keskusliitto ry 
Nuohoojan ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen materiaalit ja kurssisisällöt saatiin 
päivitettyä. Opiskelijoilta kerättyä palautetta hyödynnettiin ja sen myötä 
lähiopetusjaksoille lisättiin teoriaopintoja täydentäviä ryhmätyötehtäviä. Lähijaksoilla 
käytettävää havaintomateriaalia lisättiin. Sähköinen luentomateriaali vietiin 
verkkoympäristöön, johon jokaisella kouluttajalla on omat verkkotunnukset. Samaisessa 
verkkoportaalissa aloitettiin sähköisen päiväkirjan käyttö, johon kouluttajat tekevät 
merkintöjä kurssijaksoittain. Erityistä huomiota kiinnitettiin lisääntyvään nuohoojien 
valistus- ja neuvontatyöhön kuluttajien suuntaan niin paloturvallisuuskysymyksissä kuin 
tulisijojen oikeassa käytössä ja taloudellisessa energiankäytössä. Nuohoojan 
ammattitutkintoon valmistavan ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus osion käytännön 
harjoituksen suunnittelu ja uudistaminen aloitettiin. 
 

 
Nuohousalan keskusliiton täydennyskoulutuspäivät, 17.-18.5.2013 Lahdessa 
 
Vuonna 2013 jatkettiin yhteistyötä nuohoojan ammattitutkintoon ja nuohoojamestarin 
erikoisammattitutkintoon valmistavien teoriajaksojen osalta Kylpylähotelli Peurungan 
kanssa. Käytännön harjoitusten toteuttamiseksi saatiin tarkoituksenmukaisia 
harjoituskohteita niin perinteiseen nuohoukseen kuin ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvissä 
koulutuskokonaisuuksissa. Käytännön harjoitusten tavoitteena on niveltää teoriassa opitut 
asiat käytäntöön opiskeluviikon aikana ja samalla helpottaa asioiden omaksumista ja 
jalkauttamista arkityöhön kurssijaksojen jälkeen.  
 
Tiedotusta nuohoojan koulutuksesta lisättiin. Nuohousalan Keskusliitto tiedotti 
nuohousalan koulutuksesta lukuvuoden 2013 – 2014 Ammatti- fakta-käsikirjassa, joka 
jaettiin elokuussa koulun alkajaisiksi ammatillisten oppilaitosten viimeisen vuoden 
opiskelijoille. Tavoitteena oli saada lisää opiskelijoita ja tehdä nuohoustyötä läpinäkyväksi 
sekä vaihtoehdoksi ammattiuraa suunnitteleville henkilöille. Liitto on tehnyt aktiivista 
tiedottamista myös sosiaalisessa mediassa. Koulutuksen laatuun kiinnitettiin huomiota 
kouluttajille suunnattujen koulutustilaisuuksien myötä. 
 
Nuohousalan Keskusliitto osallistui Sisäasiainministeriön pelastusosaston, 
Palosuojelurahaston, SPEKin, Finanssialan Keskusliiton, Suomen Palopäällystöliiton, 
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Pelastuslaitosten ja Pelastusliittojen kanssa Paloturvallisuusviikon, Päivä Paloasemalla - ja 
Pohjoismainen Palovaroitinpäivä -tapahtuman toteuttamiseen. Viikon tarkoituksena oli 
kiinnittää ihmisten huomio arjen sujumisen turvallisuuteen erilaisten teemojen avulla. 
 
Kattoturvalaitteisiin liittyvällä koulutuksella tutkintoihin valmistavassa koulutuksessa ja 
kuluttajille suunnatulla valitustoiminnalla, vaikutetaan suoraan nuohoojien 
työturvallisuuteen. Liiton tekemän kattoturvatutkimuksen tuloksia käsiteltiin liiton 
koulutuspäivien aikana ja kyseinen tutkimus on luettavissa myös liiton kotisivuilla. Liiton 
neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kautta saavutettiin jäsenistön lisäksi tärkeät 
sidosryhmät. Lisäksi valistustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden kautta. 
 
Vuonna 2013 jatkettiin materiaalien työstämistä opetusaineiston luomiseksi 
paloturvallisen asumisen varmistamiseksi (Palosuojelurahaston eritysavustus), jonka 
tavoitteena oli luoda koulutusaineisto ja koulutus, joka takaisi tulijojen ja savuhormien 
tarkastamisen yhdenmukaisesti valtakunnallisesti. Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti ja 
vuonna 2013 saatiin koulutuksessa käytettävä materiaali valmiiksi ja lisäksi toteutettiin 
hankkeeseen kaavailtu ensimmäinen nuohoojille suunnattu pilottikurssi. Toimintavuoden 
aikana jatkettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa materiaalin tuottamista 
Opetusaineisto paloturvallisen tulisija-savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi 
ja käyttämiseksi -hankkeeseen (Palosuojelurahaston erityisavustus). 
 

 
Suomen Palopäällystöliitto ry 

Koulutus 
Toimintavuoden aikana liitto ylitti suunnitelman mukaiset määrälliset tavoitteensa 
koulutuksessa: tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 64 (suunnitelma 45), niissä oli osallistujia 
2.703 (2.250) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 4.188 (3.900). Tunnusluvut osoittavat, että 
liiton järjestämälle koulutukselle on tarvetta. Keskitettyjen, valtakunnallisten 
koulutustilaisuuksien järjestämisen lisäksi liitto vahvisti edelleen alueellisen koulutuksen 
mallia, joka otettiin pelastustoimialueilla kiitettävästi vastaan. Alueellisten 
koulutustilaisuuksien ajatuksena oli paitsi tuoda viimeisintä pelastustoiminnan tekniikan ja 
taktiikan johtamista ja harjoitella sitä myös lisätä henkilöstöjohtamisvalmiuksia. 
 
Koulutustoiminnan myötä liitto huolehti osaltaan siitä, että pelastustoimen päällystö- ja 
alipäällystötehtävissä toimivat saivat laadukasta työssään tarvitsemaansa uutta, laajennettua 
ja soveltavaa osaamista. Koulutustoiminnan aiheet koskettelivat niin pelastustoimintaa, 
onnettomuuksien ehkäisyä, henkilöstöjohtamista kuin työturvallisuuttakin. 
 
Liiton järjestämän kilpailutoiminnan osalta tärkeimpänä mainittakoon Palokuntien 
Suomenmestaruuskilpailut Jehu-malja. Kilpailujoukkueiden määrä on vakiintunut noin 35 
joukkueen tasoille. Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi vanhimmista ammattitaitokilpailuista 
maassamme myös suurin alan vuotuinen kilpailutapahtuma. 
 
Turvallisuusviestintä 
Palopäällystöliitto toimi aktiivisesti pelastuslaitosten turvallisuusviestintätyöryhmässä 
järjestäen ja koordinoiden niin työryhmän tapaamisia kuin tilaisuuksiakin järjestäen. 
Turvallisuusviestinnän yksi keskeisimmistä aikaansaannoksista oli niin liiton kuin koko 
pelastustoimenkin vieminen ja valmentaminen sosiaalisen median maailmaan, johon 
liittyvä hanke päättyi liitossa maaliskuussa 2013. Liitto ja pelastustoimi kokonaisuudessaan 
ovat saavuttaneet laajan ”tykkääjäjoukon”, ja akuuttia ja ajankohtaista 
turvallisuusviestisanomaa on viety uusia kanavia hyödyntäen laajoille joukoille ihmisiä. 
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Turvallisuusviestinnässä suuri ponnistus oli kansainvälisen turvallisuusviestintäseminaarin 
järjestäminen kesäkuussa Helsingissä. Seminaariin osallistui noin 90 turvallisuusviestijää 
eri puolilta maailmaa. Seminaarissa keskityttiin lapsille ja nuorille suunnattuun 
turvallisuusviestintään, syrjäytyneiden tavoittamiseen ja ikäihmisten turvallisuuteen sekä 
kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen. 
 
Poistumisturvallisuusvideo toteutettiin ja julkaistiin yhteistyössä VTT:n, Muikkumedian 
sekä yrityskumppaneiden kanssa. Hankkeeseen saatiin Palosuojelun edistämissäätiön ja 
Palosuojelurahaston tukea. Video on vapaasti saatavilla sosiaalisen median palvelussa 
Youtube niin kokonaisuutena kuin aihealueittain. 
 
Liitto oli jälleen aloitteellinen ja toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa kesän ja joulun 
ajan toiminnalliset tiedotustilaisuudet medialle. Liitto osallistui alan messutapahtumiin 
sekä mm. TerveSos- ja Educa-messuille. Osana turvallisuusviestintää liitto panosti 
edelleen erityisesti pelastustoimen arvojen jalkauttamiseen mm. Palopäällystöbarometri-
kyselyn kautta sekä sisäisille että ulkoisille kohderyhmille. Liiton yhteistyössä muiden 
pelastusalan toimijoiden kanssa tekemä turvallisuusviestintätoiminta on vahvistanut 
osaltaan pelastustoimen henkilöstön valmiutta osallistua laajemmin turvallisuusviestintään. 
 
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 
Liiton asiantuntijarooli vahvistui toimintavuoden kuluessa. Liiton omat asiantuntijaelimet 
kokoontuivat säännöllisesti. Lisäksi liiton edustaja on osallistunut noin 30 eri 
asiantuntijatyöryhmään. Liiton asiantuntijoiksi pyrittiin edelleenkin nimeämään jäsenistön 
ja kentän parhaimman asiantuntemuksen omaavat henkilöt. Liiton toimitilat ovat olleet 
aktiivisesti eri asiantuntijatyöryhmien käytössä. 
 
Lausuntoja annettiin edellisvuosien tapaan, joskin on todettava, että liiton 
asiantuntijatoiminta kulminoituu entistä enemmän hanketyöskentelyyn ja 
asiantuntijatyöryhmätyöskentelyyn sekä neuvonnan antamiseen. Erityisen vahvasti liitto 
oli mukana työhyvinvoinnin yhteistyöelimen ja sen eri alatyöryhmien toiminnassa. Lisäksi 
liitto oli mukana ensimmäisessä valtakunnallisessa pelastuslaitosten työhyvinvointi-
kyselyssä niin määrittelyssä kuin toteutuksen tukemisessakin. 
 
Liiton aloitteellisuutta ja asiantuntijatoiminnan vaikuttavuutta osoittaa mm. 
valtakunnalliset ja alueelliset vesisukellusharjoitukset, joiden avulla pelastuslaitosten 
vesisukellustoimintaa on voitu merkittävästi lisätä. Liiton toissavuonna käynnistämä 
valtakunnallinen pelastustoimen psykososiaalisen tuen asiantuntijatyöryhmä on niin ikään 
tehnyt uutta merkittävää työtä omalla sektorillaan. 
 
Vuonna 2013 päättyi liiton pitkäaikainen hanke paloturvallisuusseurannan kehittämiseksi, 
jossa tuotettiin loppuraportoinnin lisäksi pelastuslaitoskohtaisia paloturvallisuuskatsauksia. 
Myös Pelastustoimi sosiaalisissa medioissa -hanke päättyi vuonna 2013. Työ 
pelastustoimen sosiaalisissa medioissa tapahtuvan turvallisuusviestinnän kehittämiseksi 
jatkui kumppanuusverkoston hankkeena ja Palopäällystöliiton hanke on saanut hyvin 
jatkumoa sekä verkoston hankkeesta että muusta pelastuslaitosten sosiaalisessa mediassa 
tekemästä turvallisuusviestinnästä. 
 
Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma -hanke käynnistettiin vuonna 2013 ja siinä 
tuotettiin ohje pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille niiden toiminnan ympäristö- ja 
ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Ohje käytettiin lausunnoilla ja siihen saatiin 12 lau-
suntoa ely-keskuksilta, pelastuslaitoksilta, Pelastusopistolta sekä ympäristö- ja sisäminis-
teriöiltä. Hankkeen koulutuskierros ja painettu ohjelehdykkä toteutetaan vuonna 2014. 

9 
 



 

Kansainvälinen toiminta 
Liiton osallistuminen ja vaikuttavuus kansainvälisessä toiminnassa vahvistui. 
Pohjoismaisessa yhteistyössä kiinnostavin oli nyt 4. kerran toteutettu pohjoismainen 
opintoviikko, jonka järjestämisvastuu oli liitolla. Opintoviikon pääpaino oli 
pelastustoimen työturvallisuudessa. FEU-toiminnassa jatkettiin yhteiseurooppalaisen palo-
päällystöstrategian jalkauttamista. Palopäällystöliitto sai vetovastuulleen työturvallisuuden 
osa-alueen (fire fighters` safety). Tehtävä tukee liiton strategista linjausta, jonka mukaan 
liitto toimii ja vahvistaa roolia pelastustoimen työhyvinvoinnin edistämisessä. 
 
Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta 
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä meni jälleen askeleen eteenpäin. Liiton 
tilaisuuksiin osallistui entistä enemmän osallistujia eri palopäällystöryhmistä ja 
palokuntamuodoista. Erityisen ilahduttavaa oli paitsi nuoremman päällystösukupolven 
myös vapaaehtoishenkilöstön osallistumisen lisääntyminen Palopäällystöpäiville. Alan 
järjestöjen välinen yhteistyö sai vakiintuneempia muotoja, ja mm. SPEKin kanssa 
solmittua yhteistoiminta-asiakirjaa voitiin toteuttaa. Viestintää niin liittoa kuin alaakin 
koskevista asioista toteutettiin jäsenlehden, kuukausittaisen ajankohtaistiedotteen ja eri 
sähköisten kanavien kautta. Vuorovaikutus lisääntyi mm. sosiaaliseen mediaan 
panostamisen kautta. Kaiken kaikkiaan liiton toimintaan osallistumisen kautta 
mahdollistettiin pääsy tuoreimman tiedon ja informaation pariin. 
 

 
 
 

Suomen 
Palopäällystöliitto  
järjesti yhdessä 
pelastuslaitosten 
turvallisuusviestintä-
ryhmän kanssa 
Kansainvälisen 
turvallisuusviestinnän 
seminaarin kesäkuussa 
Helsingissä.  

Seminaarissa pohdittiin 
mm. pelastustoimen 
keinoja ennaltaehkäistä 
syrjäytymisen kielteisiä 
vaikutuksia 
paloturvallisuuteen. 
Seminaari koettiin 
tärkeäksi tiedonjakamisen 
ja verkostoitumisen 
tilaisuudeksi, ja siihen 
osallistui yli 90 koti- ja 
ulkomaista osallistujaa.” 
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Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) sai vuodelle 2013 Palosuojelurahastolta 
yleisavustusta  
45 000 euroa. Palosuojelurahaston 22.11.2012 tekemän päätöksen jälkeen liitto suunnitteli 
toimintansa päätös huomioiden. Vuoden 2013 toiminta on toteutettu tämän suunnitelman 
mukaisesti. Toimintaa on haitannut resurssien vähäisyys. 
 
Toiminnassa on vuoden aikana korostunut liiton asiantuntijatoiminta niin 
sopimuspalokuntatoiminnassa kuin vapaaehtoisessa palokuntatoiminnassakin. SSPL on 
ollut vuoden aikana mukana kaikkiaan viidessätoista eri työ-, ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, 
neuvottelukunnassa tai valintaraadissa. Tämä työ on tuottanut useita keskeisiä tuloksia.  
 
Asiantuntijatoiminnassa ja työryhmissä on tuotu esille sopimuspalokuntatoiminnan 
merkitystä ja vaikutusta erilaisten asioiden kehitystyössä. Kehittämishankkeiden 
yhteydessä työtä on edistetty lisäksi liiton asiantuntijalausunnoin. Sopimuspalokunta- ja 
vapaaehtoispalokuntatoiminnan asiantuntijatyöskentelyllä on autettu ja edistetty 
viranomaisten ja palokuntien toimintaa. Vapaaehtoista palokuntatoimintaa on edistetty 
myös liiton alueellisella koulutuksella. Koulutuksen pohjana on ollut sopimuspalokunta 
2020 -strategian määrittämät perusteet. Tilaisuuksissa on koulutettu käyttämään liiton 
tiedotusmateriaalia. SPPL on avustanut Työterveyslaitoksen asiantuntijaa 
sopimuspalokuntien työterveyshuolto-ohjeen laatimisessa. Kun kyseinen opas on 
valmistunut, postittaa liitto sen kaikille sopimuspalokunnille ja pelastuslaitoksille. Liitto on 
osallistunut pelastusalan seminaareihin ja pitänyt niissä pyydettyjä asiantuntijaesityksiä. 
Suomen Sopimuspalokuntien liitto valmisteli yhdessä Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) 
ja SPEK:in kanssa pelastusalan päällystön ajankohtaispäivät.  

 

 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) valitsi Vuoden 2013 sopimuspalokunnaksi Punkaharjun 
VPK:n, Savonlinnan Punkaharjulta. Valinnan julkistaminen tapahtui Palokuntatoiminnan 175-
vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 31.8.2013 Turun VPK:n talolla. Kuvassa (vasemmalta) SSPL:n 
puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rantakangas, Punkaharjun VPK:n puheenjohtaja Juha 
Massinen, palokunnanpäällikkö Tuomo Jääskeläinen ja vanhempi sammutusmies Markku Väisänen 
ja SSPL:n toiminnanjohtaja Isto Kujala. 
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Palotutkimusraati ry 
Vuosi 2013 oli Palotutkimusraati ry:n 22. toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. 
Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun palotutkimuksen kehittämisorganisaation 
toimintaa.  Vuonna 2013 tuli 30 vuotta palotutkimuksen kehittämisorganisaation 
toiminnan käynnistämisestä. Jäsenyhteisöjä oli vuoden 2013 lopussa kahdeksan. 
Palosuojelurahaston avustus Palotutkimusraadin toiminnan tukemiseksi vuonna 2013 oli 
12 000 euroa (vuonna 2012: 12 000 euroa). Lisäksi Palotutkimusraati sai Palotutkimuksen 
päivät 2013 järjestämistä varten Palosuojelurahastolta 22 660 € avustuksen.   
 
Toimintavuonna Pelastusopisto päätti irtisanoutua Palotutkimusraadin jäsenyytensä 
31.12.2013. Samalla Pelastusopisto myös irtisanoutui asiamiestehtävien hoitamisesta. 
Asiasta käytiin pitkin vuotta neuvotteluja johtokunnan, Pelastusopiston sekä 
pelastusosaston välillä. Neuvottelut eivät kuitenkaan ponnisteluista huolimatta tuottaneet 
toivottua tulosta. Asiamiessopimusasia ja Palotutkimusraadin tulevaisuuteen liittyvät 
kysymykset leimasivat koko toimintavuoden työskentelyä. Raadin asiamiestehtävät 
siirtyivät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle vuoden 2014 alusta. 
 
Palotutkimusraadin tulevaisuutta pohdittiin myös osana sisäministeriön asettamaa 
Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen -hanketta. Hankkeeseen 
asetettiin selvityshenkilö, Jorma Rantanen, jonka tehtäväksi määriteltiin pelastustoimen 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamissuunnitelman laatiminen, T&K-toiminnan 
nykytilan selvittäminen sekä ehdotuksen laatiminen ohjausjärjestelmästä ja resursseista. 
Selvityshenkilö Rantanen esitteli johtopäätöksiään kahdessa raadin johtokunnan 
kokouksessa. Palotutkimusraadin toiminnasta, toiminnan kehittämisestä sekä 
tulevaisuudesta käytiin vilkasta ja intensiivistä keskustelua. Rantanen osallistui myös 
Palotutkimuksen päiville 2013. Näiden keskustelujen johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
selvityshenkilö korosti raadin toiminnan merkitystä ja piti toiminnan jatkumista myös 
tulevaisuudessa tärkeänä. Palotutkimusraadin johtokunta päätti, että ennen 
laajamittaisempien kehittämistoimenpiteiden suunnittelua johtokunta odottaa 
selvitysmiehen lopullisen esityksen, joka julkaistaan toukokuussa 2015.   
 
Johtokunnan kokouksissa on jatkettu asiantuntija-alustusperinnettä. Selvitysmies Jorma 
Rantasen kahden asiantuntija-alustuksen lisäksi pidettiin kolme alustusta: Tuula 
Hakkarainen VTT:ltä alusti Korkeiden rakennusten paloturvallisuudesta, Olavi Keski-
Rahkonen VTT:ltä alusti Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arvioinnista ja 
Timo Loponen Pelastusopistolta alusti Bussipaloista.  
 
Palotutkimusraati tiedotti toiminnastaan jäsenistölleen johtokunnan ja www-sivujen 
välityksellä. Raati tiedotti paloturvallisuustekniikan professuurin etenemisestä Pelastustieto 
-lehdessä sekä jäsenjärjestöjensä ajankohtaistiedotteissa. Raati piti vuoden 2013 aikana 
kaksi sääntömääräistä kokousta ja raadin johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. 
Puheenjohtajana toimi tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen (SPEK ry). 
Raadin varapuheenjohtajana toimi ylitarkastaja Jarkko Häyrinen (SM). Asiamiestehtäviä 
hoiti vanhempitutkija Esko Kaukonen (Pelastusopisto).  Palotutkimusraadilla oli 
käynnissä neljä projektia vuonna 2013: 
 
Palotutkimuksen päivät 2013 
Palotutkimuksen päivät 2013 järjestettiin Hanasaaressa 27. – 28.8.2013. Päiville osallistui 
kaikkiaan 93 henkilöä. Päivillä oli kaikkiaan 26 alustusta, joista kaksi oli kutsuesitelmää. 
Toisen kutsuesitelmän piti professori Timo Airaksinen (Yksilöturvallisuutta etsimässä) ja 
toisen professori Haukur Ingason, Lundin yliopistosta (New interesting results from the 
Metro-project). Päivistä saatu osallistujapalaute oli hyvä. 
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Paloturvallisuustekniikan professuurin seuraaminen 
ja ohjaaminen 
Paloturvallisuustekniikan professuuri julistettiin haettavaksi 
syyskuussa 2012 ja hakua jatkettiin 15.2.2013 saakka. 
Hakemuksia saapui 29 kpl, joista seitsemästä teetettiin 
asiantuntija-arvioinnit. Viimeiseen vaiheeseen valittiin 
kolme hakijaa: TkT Simo Hostikka (VTT), TkT Timo 
Korhonen (VTT) ja prof. Massimo Fragiacomo 
(University of Sassari, Italy). Valitut pitivät näyteluennot 
Aalto -yliopistossa 13.9.2013. TkT Simo Hostikka  
nimitettiin professoriksi (Associate Professor) Aalto-
yliopiston rakennustekniikan laitokselle ajalle 13.1.2014-
12.1.2019. Professuurin ala on paloturvallisuustekniikka, 
Fire Safety Engineering.   
      
Verkkosivujen kehittäminen 
Verkkosivujen kehittämisprojekti käynnistyi Pelastusopiston nettisivu-uudistuksesta ja 
opiston halusta siirtää raadin sivut pois omilta sivuiltaan. Asiasta käytiin tiivistä 
keskustelua koko alkuvuoden ajan. Raadin sivut saivat luvan olla Pelastusopiston sivujen 
alla vuoden 2013 loppuun asti. 
 
Kansainvälisen yhteistyön kartoittaminen 
Kansainvälisen yhteistyön kartoittamisen tärkeys on puhuttanut johtokuntaa jo pitkään 
Palotutkimuksen lähdeaineiston kartoittamis –projektista (projekti #95) päätettiin vuoden 
viimeisessä kokouksessa. Projekti on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 keväällä. 
Kansainvälinen yhteistyön kartoittaminen –projekti lakkautettiin. 

 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

Koulutus 
Monimuotoisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lisääntyi oman järjestelmän 
sisällä (nuoriso-, nais-, hälytysosaston viikkoharjoitukset, kurssit, edu.spek.fi, haka-
hallinta) siten, että edu.spek.fi Moodleen tallennettiin palokuntien avoimeen käyttöön 19 
kurssia, joiden materiaalia voi käyttää viikkoharjoituksissa.  
 
Kurssinjohtajille ja kouluttajille järjestetty koulutus toteutui suunniteltua paremmin. 
Kurssinjohtajaoikeuksia on Haka Palokuntarekisterissä 633, henkilöillä on useamman 
kurssin oikeudet, niin eri henkilöitä on yhteensä n. 450. Tämä on puolet koko valtakunnan 
päällystöstä ja alipäällystöstä. Hakan kautta kurssinjohtajille ja kouluttajat voivat 
hyödyntää uudistettuja ja päivitettyjä opetusaineistoja. Pelastusopisto vahvisti 
palokuntakoulutuksen nykytilan opetussuunnitelman, joka toimii pohjana 
koulutusuudistuksessa. Uutta koulutusmateriaalia ei säästösyistä uudistettu. 
Opetussuunnitelman uudistamisprojektin suunnitelma valmistui ja se hyväksyttiin SPEKin 
hallituksessa.   
 
Yhteistyö on lisääntynyt myös jäsenistön ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Suomen 
Punaisen Ristin ja Suomen Meripelastusseuran kanssa valmistellaan yhteistä 
ensivastekurssia. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa 
kehitetään ja toteutetaan Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa -koulutusta. 
 

Professori Simo Hostikka 
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Pelastusliittojen järjestämä palokuntakoulutus toteutui pääosin suunnitellusti. Muutamia 
suunniteltuja kursseja jäi toteutumatta, pelastuslaitosten taloudellisten resurssien 
puutteesta johtuen.  
 
Tavoitteena oli sopia palokuntakoulutuksen järjestelyistä ja toiminnoista kaikkien 
osapuolten kanssa. Sopimusluonnokset valmistuivat, mutta sopimusten allekirjoittaminen 
siirtyi vuoden 2014 alkuun. Viikkoharjoitus ja työvuorokoulutushankeen suunnitelma 
valmistui vasta loppuvuonna. Suunnitelman mukaiseen hankkeen esittelyyn ja 
kumppaneiden hakuun ei varattu riittävästi aikaa. Tämän vuoksi hankkeeseen ei tällä 
kierroksella saatu riittävää määrää kumppaneita pelastuslaitoksista. Hanke otettiin 
kuitenkin hyvin vastaan. Kumppanuushakua jatketaan keväällä 2014. Suunnitelmissa olleet 
kaksi eSPEK opintokokonaisuutta jätettiin toteuttamatta, osanottajavähyyden vuoksi. 
 
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet avustuspäätöksen mukaan olivat: 
Kurssinjohtajien pedagogiset ja kurssisisällölliset taidot ovat ajan tasalla ja 
palokuntakoulutuksen opetussuunnitelma vastaa pelastustoimen tarpeita. 
Palokuntakoulutustoimikunta teki 25.1.2013 päätöksen panostaa koulutuksen 
kehittämiseen. Palokuntakoulutus ei näin ollen ole saavuttanut hakemuksessa olevia 
koulutettavapäivätavoitteita, mutta avustusta on kohdennettu muihin toimintoihin 
laadullisesti vaikuttavalla tavalla.  
 
Sähköisen koulutusmateriaalin palaute sekä kouluttajilta että oppilailta on ollut hyvää. 
Opetusmateriaalin tekijät aina opintopäivien jälkeen päivittävät materiaalia opintopäivillä 
saadun palautteen myötä.  
 
Materiaalituotanto ja sähköiset palvelut 
Sähköinen koulutusaineisto on saanut kurssinjohtajilta ja kouluttajilta sekä oppilailta hyvää 
palautetta. Kurssilaisten palautteissa on entistä enemmän toivomuksia etä- ja verkko-
opiskeluun. Kouluttajat kaipaavat entistä enemmän alueellisia lisäkoulutuspäiviä. 
Palokuntanuorten ohjaajakoulutuksen uudistaminen on aloitettu. Palokuntanuorisotyön 
käsikirja: Kipinä, on sisällöltään valmis. Vuoden aikana valmistui palokuntanuorisotyön 
turvallisuusopas ja hälytysmuonituskurssin päivitetty koulutusaineisto. 
Savusukelluskurssin ja pintapelastuskurssin kouluttaja-aineistot päivitettiin. 
 
Haka Palokuntarekisterin käyttö lisääntyi ja käyttö paranee koko ajan. Hakaan 
rekisteröityjen aktiivisten henkilöiden määrä on 31 357 (tieto Haka rekisteri 1/2014).   
Vuoden aikana on ylläpidetty seuraavia internet-sivustoja: vuodenpalomies.fi (779 
käyntiä), palomuseot.fi, palokuntaan.fi (12 243 käyntiä) ja HAKA-palokuntarekisteriä 
(115 591 käyntiä).  
 
Tutkimukset 
Tutkimustoiminnassa merkittävimmät panokset olivat tutkimusten ja kirjojen julkaisut, 
järjestetyt seminaarit ja hyvän startin saaneet yhteishankkeet. Verkostoituminen on ollut 
vahvaa, on osallistuttu mm. kansalaisyhteiskunnan kysymyksiä käsitteleviin tilaisuuksiin, 
valmisteltu uusia hankehakemuksia ja osallistuttu erilaisiin strategiaprosesseihin. 
Tutkimustoiminnan tapahtumat toteutuivat suunniteltua paremmin, esimerkkejä 
järjestetyistä tilaisuuksista ja osallistujamääristä: Yksilöturvallisuutta etsimässä -seminaari 
17.1. (ilmoittautuneita 60), 24/365 - Palokuntalaisuus Suomessa -kirja ja julkaisutilaisuus 
22.3., Pelastustoimen tilinpäätös; Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta - kirja ja 
julkaisutilaisuus 17.5., Kuntien varautumisseminaarin suunnitteluun osallistuminen (19.–
20.3.). Suomen Palomiesliiton, THL:n ja SPPL:n kanssa tehdään yhteistä hanketta, jossa 
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tutkitaan palomiesten altistumista savukaasuille. Palokuntanaisten suorittamien 
hälytysmuonitustehtävien määrän tilastointi aloitettiin.  
 
Valistus ja neuvonta 
Tavoitteena oli edistää sitä, että kansalaiset tunnistavat toimintaympäristönsä riskit ja 
osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja tulipalojen syttymistä omalla ennakoivalla 
toiminnallaan. Turvallisuusviestinnän määrällisenä tavoitteena oli saada yli 100 miljoonaa 
kontaktia. Yli puolet ilmoittaa toimineensa viestinnän tavoitteen mukaisesti. 
Yleisavustetun toiminnan kohdalla näyttää siltä, että tavoitteet saavutettiin.  
 
112. päivän radiokampanja toteutettiin suunnitelmien mukaan uudistetuin spotein. Messu- 
ja yleisötapahtumiin osallistuttiin jopa hieman suunniteltua enemmän. SPEKin esitteistä 
uusittiin kaksi; Paloturvallisuutta kotona -esite muokattiin yhteistyössä Selkokeskuksen 
kanssa selkokieliseksi. Tiedotteita lähetettiin suunnitelmien mukaan, ja niiden pohjalta 
annettiin haastatteluja medialle vähän ennakoitua enemmän.  
 
Palonehkäisyn perinnepäivillä syntyi idea vankiloiden paloturvallisuuden parantamiseksi: 
savuton selli -ajatuksen toteutusmahdollisuuksia selvitetään. Pelastusalan neuvottelupäivät 
joulukuussa: laaja osanottajajoukko yritysten ja eri tahojen turvallisuusasioista vastaavista 
henkilöistä sai katsauksen paloalan ajankohtaisista asioista. Asetetut tavoitteet saavutettiin 
kaikilla osa-alueilla: neuvonta/työryhmät, mediaseurannat, oppaat.  
 
Ammattikirjallisuuden osalla ylitettiin tavoite kolmen oppaan tekemisestä tai 
päivittämisestä: Tuulivoimaloiden paloturvallisuus, Leirintäalueen turvallisuus-, 
Pelastussuunnitelmaopas yrityksille julkaistiin. Aloitettiin oppaiden päivitysten jakelu 
internetsivuilla (http://www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Oppaita) julkaisemalla 
alkusammutusoppaan päivitys. Kansainvälinen palonehkäisytyö alkaa tuottamaan hyvää 
tietoa kotimaiseen käyttöön niin neuvonnassa kuin työryhmätyöskentelyssäkin.   
 
Oppaiden päivitysten julkaiseminen internetissä selkeytti ja nopeutti koko prosessia, kun 
asiantuntijatoiminnassa voidaan keskittyä sisällön tuottamiseen ja oppaan painaminen ja 
julkaisu sujuu omassa tahdissaan eivätkä nämä ole enää niin riippuvaisia toisistaan. 
   
Turvallisuusviestinnän vaikuttavuutta on vaikea, mutta yhdessä muiden paloturvallisuutta 
edistävien toimenpiteiden kanssa palokuolemat ovat vähentyneet Suomessa useilla 
kymmenillä henkilöillä vuosittain ja rakennuspalot toistakymmentä prosenttiyksikköä, 
mitä voidaan pitää suurina lukuina. Kaupallisista medioista kontakteja saadaan sen 
mukaan, kuinka paljon niitä ostetaan, mutta haastatteluja määrästä on huomattavissa, että 
toimittajat ovat olleet kiinnostuneita paloturvallisuudesta.  
 
Sosiaalisessa mediassa positiivisena vaikuttavuutena on ollut pelastusalan eri toimijoiden 
välinen hyvä yhteistyö. Työryhmätoiminnassa on edistetty erheellisten paloilmoitusten 
muuttamista laskutettaviksi. Maksullisuus on edesauttanut erheellisten ilmoitusten määrän 
vähentymistä. Erheellisten ilmoitusten määrä on laskenut vuodesta 2010 noin 10 %. 
Palonkestävien johtojärjestelmien ST-korttia valmisteltiin ja oltiin mukana 
paloilmoitinsuositusryhmässä, joka on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä 
toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.  
 
Viestintätoimikunnan toiminta aloitettiin uudestaan, ja toimikunta voi ottaa kantaa 
turvallisuusviestinnän eri toimintoihin. Myös viestejä eri turvallisuutta edistäviltä 
työryhmiltä otetaan vastaan, ja tällaiselta pohjalta esimerkiksi muokattiin Paloturvallisuutta 
kotona -esite selkokieliseksi.  
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Sosiaalisen median hyödyntäminen vaatii jatkuvaa panostusta. Toiminta on alalla saatu 
hyvään ja aktiiviseen alkuun, mutta yhteistä suunnittelua tarvitaan jatkuvasti. Kun 
Facebook näyttää muuttuvan yhä enemmän sellaiseksi, että näkyvyydestä täytyy maksaa, 
on syytä harkita muita kanavia. SPEK aloitti syksyllä Twitterin käytön. Internetin 
mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä pitäisi tutkia tarkemmin. Asumisen 
paloturvallisuuteen liittyvien asioiden esiintuominen sähköisessä mediassa on vielä varsin 
vähäistä. Toisaalta pitää olla kriittinen sen suhteen miten teknisiä/toiminnallisia asioita voi 
ylipäätään käytännönläheisesti havainnollistaa nettimaailmassa.   

 
Paloturvallisuusviikon tiedotustilaisuuden yhteydessä Porolahden koululla Helsingissä järjestettiin myös 
poistumisharjoitus. Kuva: SPEK ry 

 
Tapahtumat 
Palokunta Suomessa 175 vuotta -tapahtuma keräsi useita eri taustayhteisöjä useaan eri 
tilaisuuteen ja osallistujia oli yhteensä 246 henkilöä. Juhlavuoteen liittyen myönnettiin 
juhlavuosimitaleita 74 henkilölle ja 6 yhteisölle. Mitali myönnettiin sellaisen toiminnan 
aloittamisesta, joka on jäänyt elämään pelastusalalla.  
 
Muuta 
Vuoden Palomies 2013 ylipalomies Seppo Hiltunen, julkistettiin Palokunta Suomessa 175 
–tapahtuman yhteydessä 29.8.2013. Vuoden palokuntanuorisotyöntekijäksi valittiin Etelä-
Savon nuorisotyötoimikunta. Julkistaminen suoritettiin SPEK:n varautumisseminaarissa 
9.11.2013.  
 
Paikkakuntaa vaihtavien palokuntalaisten rekrytointiin uudella paikkakunnalla suunniteltu 
apuväline jätettiin budjetillisista syistä pois alkuperäisestä vuoden suunnitelmasta. 
Palokuntanaiset ovat työstäneet yhteisesti omaa visiotaan, kyselyin ja seminaarein. 
 
Yleisesti ottaen pelastuslaitosten arvostus vapaaehtoisia ja sopimushenkilöstöä kohtaan on 
kasvanut sekä käytettävyys parantanut. Pelastuslaitokset seuraavat entistä tarkemmin 
koulutettujen henkilöiden määrää ja siten pyrkii ohjaamaan koulutusta alueille, joissa on 
suurin tarve kouluttaa lisää. Panostaminen nuoriso-osastojen toimintaan on vaikuttanut 
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henkilöiden hakeutumiseen hälytysosastoon ja koulutusputken suorittamiseen. Vaikka 
vaihtuvuus on nuoriso-osastossa suurta, työ kannattaa, sillä uusien henkilöiden 
rekrytoiminen hälytysosastoon on tuloksekkainta nuoriso-osaston kautta.   
 
Arviolta jäsenmäärät ovat olleet palokunnissa nousussa vaikka palokuntien määrä on 
vuoden aikana vähentynyt (709 Kujala -Hjelt, 2013). Järjestötoiminnan tuloksia ovat 
syrjäytymistä ehkäisevän nuorisotoiminnan tavoitteiden saavuttaminen mm. alueellisten 
palokuntanuorten leiritoiminnan avulla, pelastusalan järjestöjen toimintakyvyn ja 
yhteistyön kehittyminen mm. pelastusliittokierroksen avulla. Lisäksi on vaikutettu 
ihmisten sekä yhteisöjen osaamiseen ja valmiuksiin turvallisuus asioissa, AS1 -konseptin 
mukaisen toiminnan järjestämisen suunnittelulla. AS1 -konseptin mukaisen koulutuksen 
järjestämisestä on kiinnostunut selvityksen mukaan liki 90 % palokunnista ja se antaa 
erinomaisen pohjalta konseptin kehittämiselle SPEK-ryhmässä ja palokunnissa. 
 
Tulevaisuuden haasteena nähdään uusien keinojen ja toimintamuotojen löytäminen. 
Palokuntien tulee tuottaa entistä enemmän kansalaistoimintaa, hälytystoiminnan lisäksi. 
Niin ikään pelastusalan järjestöjen yhteistyötä ja SPEK-ryhmän toiminnan, palveluiden ja 
tuotteiden arviointia tulee edelleen kehittää.   
 
Palotarus 
Palotaruksen kurssi- ja leirialueen käyttö väheni vuoden 2012 tasolta. Osallistujia oli 
tapahtumissa kokonaisuudessa 2213 (2512 v. 2012), varauksia oli 37 kpl (50 v. 2012) ja 
majoitusvuorokaudet yhteensä väheni 95 vrk 75 vuorokauteen. Alueella toteutettiin 
kustannus-rakenteen keventämiseen tähtäävät toimenpiteet, joiden vaikutukset olivat noin 
10 000 €. Alueelta purettiin pois kaksi homevaurioitunutta parakkirakennusta ja 
käynnistettiin myös kokonaisvaltaisen metsänhoitosuunnitelman laadinta yhteistyössä 
Evon metsäopiston kanssa. 

 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämis-, valistus- ja neuvontahankkeisiin 

 
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, valistukseen ja neuvontaan, oppimateriaaliin, 
standardisointiin sekä henkilökohtaisiin apurahoihin ja stipendeihin liittyviä päätöksiä 
tehtäessä huomioitiin erityisesti hankkeet, jotka kohdistuvat pelastustoimen 
tutkimusohjelman mukaisiin teemoihin ja hakijoiden huomiota pyrittiin kiinnittämään 
hankkeiden vaikuttavuuteen jo hakuvaiheessa. Kertomusvuonna avustusta myönnettiin 
32 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään tutkimus- ja 
kehittämishankkeeseen yhteensä n. 2,38 miljoonaa euroa. Myönnetyissä 
erityisavustuksissa painottuivat mm. pelastuslaitosten yhteiset kehittämishankkeet, 
pelastusalaan kokonaisuutena liittyvät selvitystyöt, pelastusalaan liittyvien 
tietojärjestelmien kehittäminen, vapaaehtoishenkilöstön saatavuuteen liittyvät selvitykset, 
sosiaali- ja terveyspuolen kanssa toteutettavat alaa ja palomiesten työoloja koskevat 
hankkeet, uuden autotekniikan huomioiminen pelastustilanteissa, ikääntyvien 
asumisturvallisuuteen liittyvät toimet, harvaan asuttujen alueiden turvallisuuskoulutus, 
tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus, suurelle yleisölle suunnatut palovalistukseen 
liittyvät mediakampanjat sekä erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut osallistavat 
valistushankkeet ja kampanjat.  
 
 
Rahaston hallituksen vuonna 2013 aikana tekemät avustuspäätökset on esitetty 
toimintakertomuksen liitteessä 1. 
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Kaarinan VPK:n Päivä Paloasemalla -tapahtumassa lapset saivat sammuttaa tulen oikealla sammuttimella. 
Kuva: SPEK ry 
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Innovaatiopalkinto 2013  
 

Vuoden 2013 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi hallituksen kokouksessa 
30.10.2012. Ilmoitus julkaistiin Palosuojelurahaston nettisivuilla, Pelastustieto-lehdessä ja 
Palokuntalaisessa sekä myös Turvallisuus ja riskienhallinta -lehdessä. Lisäksi ilmoitus 
lähetettiin julkaistavaksi eri sidosryhmille niiden omissa lehdissä ja www-sivuilla. 
Innovaatiopalkinnosta tiedotettiin myös alan yliopistoja ja korkeakouluja. 
 
Innovaatiopalkinnon hakuaika päättyi 31.3.2013 ja rahastoon saapui määräaikaan 
mennessä palkintoehdotuksia 16 hakijataholta. Palosuojelurahaston hallitus huomioi kaksi 
Innovaatiopalkintoehdotusta., varsinainen pääpalkinto jätettiin jakamatta. Rahaston 
kehittämisraha myönnettiin Turvanauhat -ehdotuksen jatkokehitystyöhön Helsingin 
pelastuslaitoksen isännöitsijä Mauri Raitaselle ja Helsingin kaupungin pelastuskoulun 
rehtori Matti Waitiselle. Rahaston kunniamaininta myönnettiin HALI - 
Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmän ohjausryhmälle. Vuoden 2013 
Innovaatiopalkinnon saajat julkistettiin 29.8.2013 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä 
Turussa. Molempien palkintojen suuruus oli  2 000 euroa. 

 
Turvanauhat -ehdotus on hyvä omavalvonnan keino taloyhtiöille, yrityksille, 
isännöitsijöille ja asukkaille sekä tarvittaessa yksi tapa viranomaisille ja pelastajille puuttua 
havaittuihin onnettomuusriskeihin. Turvanauhaa käytetään onnettomuusuhasta 
tiedottamiseen henkilölle, joka ehkä tahattomasti on aiheuttamassa vaaraa jättämällä 
esimerkiksi auton pelastustielle tai lastenvaunut rappukäytävään. Turvanauha kiinnitetään 
lenkillä esim. vaunujen kahvan ympärille ja suljetaan tarralla. Pelastustiekäyttöön voi 
turvanauhasta olla kaksi versiota, joista toinen tulee taloyhtiön tai yrityksen käyttöön ja 
toinen pelastushenkilökunnalle. Nauhaan painetaan lisätietoina alueen pelastuslaitoksen 
yhteystiedot. Turvanauhat ehdotus edustaa uudenlaista turvallisuusviestintää.  
 

 
 

HALI - Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä ohjaa hälytysajoneuvoille 
liikennevaloissa vihreää saavuttaessa mistä tahansa suunnasta risteykseen. Valo vaihtuu 
liikennevaloissa vihreäksi automaattisesti hyvissä ajoin. Toiminta perustuu 
satelliittipaikannukseen ja langattomaan tietoliikenteeseen sekä kehittyneeseen 
paikkatiedon käsittelyyn. Etuusjärjestelmä tekee ajotilanteesta selkeän sekä 
hälytysajoneuvon kuljettajalle että muulle liikenteelle.  
 
Ohjausryhmään kuuluvat Jukka Talvi Oulun kaupungista, Kari Malinen Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitokselta, Mikko Malmstedt Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta, Jani Huttula 
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta sekä Samu Oja Signal Partners Oy:stä. 
Menetelmän kehittämisestä on vastannut liikenneinsinööri Jukka Talvi. 
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Rakennushankeavustusten vaikuttavuusarviointi 
 
Palosuojelurahaston hallituksen linjauksen mukaisesti rahasto on käynnistänyt 
ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin rahaston myöntämistä avustuksista 
avustustyypeittäin. Tavoitteena on rahaston tuoreen strategian mukaisesti saavuttaa paras 
mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. Pelastusalan järjestöjen 
yleisavustusten vaikuttavuusarviointi toteutettiin vuonna 2012. Vuosina 2013 - 2014 on 
vuorossa rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin toteuttaminen. Hankkeessa 
haastatellaan noin 50 pelastusalan tai muun alan toimijaa (mm. pelastusjohtajat, AVI:en 
pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtajat ja rakennushankekäsittelijät sekä 
sisäministeriön, rahaston ja kuntapuolen edustajat), arvioidaan tutustumiskäyntien 
pohjalta kahta rahaston rahoittamaa rakennushankekohdetta sekä tutustutaan 
perusteellisesti julkisen ja yleishyödyllisen rakentamisen kysymyksiin sekä rahaston 
rakennushankeavustuskäytäntöön. Hankkeeseen kuuluvat työpajat järjestetään vuonna 
2014 ja raportti valmistuu syksyllä 2014.  
 
Rakennushankearvioinnin tavoitteena on analysoida Palosuojelurahaston 
rakennushankkeisiin myöntämien avustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta 
ja vaikuttavuutta. Arviointi tehdään saajaryhmittäin (kunnat, pelastustoimen alueet ja 
sopimuspalokunnat) ja tarkastelu suoritetaan sekä AVI-alueittain että valtakunnallisesti. 
Alueellisia erityispiirteitä selvitetään myös pelastuslaitoksittain. Kerätyn tiedon pohjalta 
laaditaan nykytilan kuvaus ja analyysi rakentamisen julkisesta rahoituksesta sekä muista 
rahoitusmuodoista. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään tulevina vuosina 
rakennushankkeiden myöntöperusteiden kehittämistyössä. Selvityksessä laaditaan myös 
rakennushankkeiden arviointikehikko. 
 
Rakennushankeavustusten vaikuttavuusarvioinnin kilpailutus toteutettiin Hanselin 
puitejärjestelyn kevennetyn kilpailutuksen mukaisesti Johdon konsultointipalveluiden 
toimittajien kesken. Tarjouksia saapui määräaikaan 21.8.2013 mennessä kolme kappaletta, 
joista Palosuojelurahasto valitsi yhdessä sisäministeriön hankinta-asiain ryhmän kanssa 
hankkeen toteuttajaksi HMV Service Economy Oy:n. Sopimus allekirjoitettiin 4.10.2013 
ja hankkeen tarkennettu toimintasuunnitelma esiteltiin rahaston hallituksessa 26.11.2013. 
  

 
Kuvassa arvioitsijat (vasemmalta oikealle) Senior Advisor Tapio Huomo, HMV Group, Senior 
Advisor Jukka Kallio, HMV Service Economy Oy, ja Senior Advisor Heikki Lonka, HMV Group.   
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta 
 
Vuoden 2013 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 368 päätöstä. Näistä päätöksistä 
avustuspäätöksistä oli 306, muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 31, hallinnollisia päätöksiä 12 ja 
muita päätöksiä 19.  
 
Rahaston toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukuja on 
laskettu oheiseen taulukkoon (Toiminnallisuuden tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus). 
Taloudellisuus 1 on taulukossa laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman 
mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten kokonaismäärällä ja 
taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. 
Tuottavuus 1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten määrä sihteeristön 
henkilötyövuosilla ja tuottavuus 2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen 
asioiden määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.   
 
Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna lähes täyden neljän henkilötyövuoden 
työpanos. Tämä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (3,46).  
Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston 
oma henkilöstö.  

 
Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden määrä on kokonaisuutena hieman 
noussut vaikka avustuspäätöksiä tehtiinkin edellisvuotta vähemmän. Sihteeristön 
käsittelemien tilitysten määrä (273 kpl) on hieman alempi kuin edellisvuonna (306 kpl). 
Kertomusvuoden aikana uudistettuun strategiaan tai muihin kehittämistoimenpiteisiin 
käytetty työpanos ei näy laskelmissa.  

 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus tippui edellisvuosiin verrattu, mutta tehdyt 
avustuspäätökset olivat keskimäärin hieman suurempia kuin edellisvuosina. Päätösten 
määrä kokousta kohden on pysynyt melko samalla tasolla kuin vuonna 2012. Vuoden 
2011 vertailulukujen osalta on hyvä huomioida, että hallituksen kokouksia oli tuolloin 
vain kuusi. Taloudellisuusluvuista toinen kasvoi ja toinen laski hieman edellisvuoteen 
mennessä. Tuottavuusluvut puolestaan hieman laskivat johtuen käsiteltävien tilitysten 
määrän laskusta sekä henkilötyövuosien määrän lisääntymisestä. Toiminnan kulut ovat 
pysyneet alhaisina, reilun kolmen prosentin tasolla. 
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Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus 
Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus     
Toiminnan volyymi 2013 2012 2011 
Hallituksen kokoukset, kpl 7 7 6 
Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 3 
Teetetyt ulkopuoliset selvitykset 1 1 0 
Julkaisut 2 2 0 
Uutiskirjeet 2 4 6 
Sihteeristön henkilötyövuodet 3,96 3,46 2,82 

    Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 368 360 402 
avustuspäätökset, kpl 306 313 321 

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 31 27 36 
takaisinperintäpäätökset, kpl 3 0 0 

hallinnolliset päätökset, kpl 12 9 23 
oikaisupäätökset, kpl 1 0 2 
muut päätökset, kpl 15 11 20 

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 273 306 289 
Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 641 666 691 
Myönteiset avustuspäätökset, kpl 171 229 229 

    Rahaston talous 2013 2012 2011 
Toiminnan kulut, euroa 341 995 351 255 250 954 
Siirtotalouden menot, euroa 8 622 027 9 266 800 9 801 049 
Palosuojelumaksukertymä, euroa 10 005 359 9 565 934 9 199 371 
Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 9 074 447 10 219 790 10 560 306 
Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa 9 740 000 9 815 000 9 768 000 
Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 9 416 442 10 566 045 10 703 866 

    Tunnusluvut 2013 2012 2011 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus saapuneista hakemuksista, % 55,9 % 73,2 % 71,3 % 
Myönteisen avustuspäätösten keskiarvo, euroa 53 066,94 44 627,90 46 114,87 
Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 53 51 67 
Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/päätökset, euroa 929 976 624 
Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/käsiteltävät asiat, euroa 534 527 363 
Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 92,9 104,0 142,6 
Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 161,9 192,5 245,0 
Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 53,4 55,5 57,6 
Tehokkuus 1: Avustushakemuksista käsitelty 3 kk:n sisällä saapumisesta, % 89,2 % 95,2 % 92,1 % 
Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 97,4 % 93,8 % 97,6 % 
Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää** 207 n. 130 90 
Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,97 % 3,79 % 2,56 % 
Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 3,42 % 3,67 % 2,73 % 
Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 96,7 % 107,7 % 109,6 % 

* 2013 osalta erityisavustushakemusten toisen kierroksen käsittelyaika 3 kk 3 päivää. 
** 6.2.2013 kokouksessa päätetyn avustuksen maksamatta jäänyt avustusennakko. 
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Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa 
 
Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen kolmen kuukauden tavoiteajan hakemusten 
käsittelylle. Tavoiteaika lasketaan siitä, kun hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina 
haettavien avustusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäivästä. 
Hakemusten käsittelyajat ovat erittäin kohtuullisia, 89,2 prosenttiin hakemuksista tehtiin 
päätös kolmen kuukauden tavoiteajan sisällä. Tavoiteajan ylittäneistä 33 hakemuksesta 30 
oli toisen kierroksen erityisavustushakemuksia, joiden käsittelyaika oli kolme kuukautta ja 
kolme päivää, koska kokousaika saatiin sovitettua vasta syyskuun ensimmäiselle viikolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan. Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat 
tilityshakemukset kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksista 97,4 % 
(266 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa. Kaksi tilitystä, joiden käsittelyaika oli yli puoli vuotta, 
olivat maksamatta jääneitä avustusennakkoja.   

 
 
Hallituksen tekemät avustuspäätökset vuonna 2013 

 
Rahaston hallituksessa vuonna 2013 tehtyjen avustuspäätösten määrä (304 kpl) oli hieman 
vähemmän kuin edellisvuonna (313 kpl), myös myönteisten päätösten määrä (173 kpl) oli 
edellisvuotta (229 kpl) alhaisempi. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 30,74 miljoonaa 
euroa (vuonna 2012: 30,74 milj. euroa) ja myönnettiin 10,22 miljoonaa euroa (vuonna 
2011: 10,56 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli 33,2 % suhteessa haettuun 
avustukseen (vuonna 2011: 35,2 %). 
 
Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa, joita oli seitsemän 
kertomusvuonna. Yleis- ja erityisavustukset haetaan pääsääntöisesti määräaikoina ja 
valmistellaan ennalta sovittuun hallituksen kokoukseen. Poikkeuksena ovat 
sopimuspalokuntien palovaruste- ja laitehankintoihin suunnatut alle 10 000 euron 
pienavustukset, joita voi hakea rahastosta ilman määräaikaa. Näistä hakemuksista 
päätökset tehdään pääsääntöisesti saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa 
edellyttäen, että hakija on toimittanut kaikki päätöksentekoon tarvittavat asiakirjat ja 
seuraavaan hallituksen kokoukseen on vähintään kaksi viikkoa aikaa.  

Käsittelyajat rahastossa 2013 2012 2011 

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl % 
0-3kk 273 89,2 % 298 95,2 % 302 94,1 % 

3-6 kk* 33 10,8 % 14 4,5 % 19 5,9 % 
yli 6 kk 0 0,0 % 1 0 % 0 0 % 

Tilityshakemukset     kpl % kpl % 
0-2 kk 266 97,4 % 287 93,8 % 282 97,6 % 
2-6 kk 5 1,8 % 19 6,2 % 7 2,4 % 

yli 6 kk 2 0,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
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Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2013 2012   2011   

  Kpl 
Avustus-
määrä 

Kpl Avustus-
määrä 

Kpl Avustus-
määrä 

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu 
avustus 306 28 156 742 313 30 737 638 321 30 013 307 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 171 9 124 447 229 10 219 790 229 10 560 306 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 55,9 % 32,4 % 73,2 % 33,2 % 71,3 % 35,2 % 
Yleisavustushakemukset (26.11.2013)             
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 2 923 725 5 3 173 128 5 3 213 888 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 5 2 770 000 5 2 720 000 5 2 715 000 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 100,0 % 94,7 % 100 % 85,7 % 100 % 84,5 % 
Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, oppimateriaali, apurahat (6.2.2013, 11.3.2013 ja 3.9.2013) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 53 3 779 025 54 4 703 317 61 5 487 733 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 32 2 376 596 32 2 574 897 38 2 922 390 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 60,4 % 62,9 % 59,3 % 54,7 % 62,3 % 53,3 % 
Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (23.4.2013) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 113 6 801 788 90 2 195 762 110 2 685 052 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 23 1 413 093 51 1 063 776 59 1 436 310 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 20,4 % 20,8 % 56,7 % 48,4 % 53,6 % 53,5 % 
Rakennushankkeet (11.3.2013)             
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 32 14 386 816 35 20 291 145 35 18 305 957 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 12 2 320 876 12 3 510 600 18 3 193 700 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 37,5 % 16,1 % 34,3 % 17,3 % 51,4 % 17,4 % 

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki kokoukset) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 103 265 388 129 374 286 110 320 677 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 99 243 882 129 350 517 109 292 906 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 96,1 % 91,9 % 100 % 93,6 % 99 % 91,3 % 

 
 
Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus 

 
Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laadukkuuden varmistamista tehdään 
monin keinoin. Avustus- ja maksatushakemuksia varten on rahaston internetsivuilla 
sähköisesti täytettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. Määräaikoina 
tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laajasti hakijakuntaa ja avustuksen hakukirjeissä 
ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös 
yleiset avustuksenhakuohjeet, jotka ohjaavat hakijoita hakemaan juuri oikeaa avustusta, 
oikeilla lomakkeilla ja oikea-aikaisesti. 
 
Viestintään on panostettu edelleen myös kertomusvuonna. Palosuojelurahaston 
verkkosivuilta (www.psr.fi) löytyvät kaikki keskeiset rahastoa koskevat materiaalit kuten 
hakemukset, lomakkeet, haku- ja tilitysohjeet, lainsäädäntö, päätöstiedotteet, pöytäkirjat, 
tilinpäätös- ja suunnitteluasiakirjat, yhteystiedot sekä viestintätuotteet kuten uutiskirjeet ja 
yleisesittelykalvot. Rahaston verkkosivujen osalta kertomusvuonna on ollut tekniseen 
ylläpitoon liittyviä ajoittaisia ongelmia. Ongelmat on kuitenkin paikallistettu ja korjaukset 
ovat käynnissä. Uutiskirjeitä ilmestyi kaksi kappaletta nelisivuisina. Kertomusvuonna 
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ilmoiteltiin alan lehdissä ja suunniteltiin rahastolle uusia tapoja viestiä sekä avustuksen 
saajille että sidosryhmille. Vuoden 2014 aikana rahasto tuleekin osallistumaan omalla 
messuosastolla Jyväskylässä järjestettäville Turvallisuus 2014 –messuille. Myös 
verkkoviestinnän osalta suunnitellaan uudistuksia.   
   
Hakemusten laadukkuutta pyritään varmistamaan mm. määrämuotoisin 
lausuntomenettelyin. Kalusto- ja rakennushankehakemusten osalta aluehallintovirasto 
lisäksi tarkastaa ja asettaa kiireellisyysjärjestykseen alueensa hakemukset. Menettelyllä on 
haluttu varmistaa alueellisen tietämyksen ja alueen tarpeiden esille tuleminen 
päätöksenteon tueksi. 
   
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin haettavien erityisavustusten osalta hakijan tulee 
toimittaa hakemuksen liitteenä myös vaikuttavuustavoitetaulukko, jolla halutaan 
varmistua siitä, että hakija on pohtinut jo hakuvaiheessa hankkeensa vaikuttavuutta ja 
vaikutusten näkymisen aikajännettä. Ennen päätösesitysten laatimista tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden laadukkuutta arvioi sihteeristön vetämänä asiantuntijaraati, johon 
on koottu yhdeksän pelastusalan asiantuntijaa. Vuoden 2014 alusta lähtien 
asiantuntijaraadilla on ollut käytössään hankearviointikehikko, jonka avulla hakemukset 
pisteytetään.   
 
   

Sähköiseen asiakirjahallinta ja asiointi 
 

Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Täysin sähköisesti haetaan tällä hetkellä 
yleisavustuksia sekä erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi 
sopimuspalokuntien pienavustukset, innovaatiopalkintoesitykset sekä kaikkien 
avustustyyppien tilitykset on mahdollista lähettää rahastoon sähköisesti. ASDO-asian- ja 
dokumenttienhallintajärjestelmällä on arkistolaitoksen sähköisen säilyttämisen lupa. 
Tämän päivämäärän jälkeen laadituista asiakirjoista ei enää tarvitse arkistoida 
paperikappaletta.  ASDO-järjestelmä on tärkein työväline asiakirjojen käsittelyssä, 
järjestelmässä muun muassa laaditaan asiakirjat ja jaetaan tarvittaville tahoille. Rahaston 
sihteeristön osalta asioiden käsittely, päätösten valmistelu ja maksatuspyyntöjen 
tekeminen tapahtuu täysin sähköisesti asianhallintajärjestelmän kautta. Rahastossa on 
turvattu asianmukaisin menettelytavoin asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin 
sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu. Sähköinen haku helpottaa ja nopeuttaa rahaston 
asiakirjojen vastaanottoa sekä tallentamista asianhallintajärjestelmään sekä lisää usein 
myös asioinnin sujuvuutta ja nopeutta hakijoiden kannalta. Vuonna 2014 ASDOn 
käyttöliittymä tulee muuttumaan kokonaan. Tämä uudistus tulee mahdollistamaan monia 
uusia sähköisen asioinnin muotoja. 
 
Rahasto on mukana sisäasioiden EU-rahastojen sähköistyshankkeen hankeryhmässä ja 
selvittää omalta osaltaan kyseisen alustan käyttöönottoa rahaston avustushakujen osalta. 
Sähköisen asiointialustan käyttöönotto olisi aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Sähköisellä 
asiointialustalla hakija voisi tallentaa hakemuksensa ja muut avustukseen liittyvät asiakirjat 
suoraan järjestelmään, joka on yhteydessä rahaston sähköiseen asiakirjahallintoon. 
 
Rahaston kirjaamotoiminto siirrettiin ministeriön hallintoyksikön tehtäväksi 1.1.2014 
alkaen.  
 

25 
 



 

1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja 
kehittäminen 

 
 Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–31.12.2013 seuraava: 

Puheenjohtaja: Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus 

Jäsenet 

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

Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssialan Keskusliitto 
Varajäsen Johtaja Risto Karhunen 

Kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen, Suomen Kuntaliitto 
Varajäsen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu 

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt 
Varajäsen Erikoistutkija Brita Somerkoski 

Kansanedustaja Ari Torniainen  
Varajäsen Rikoskomisario Oiva Kaltiokumpu 

Kansanedustaja Leena Harkimo 1.1.–30.4.2013 
Kansanedustaja Kari Tolvanen 1.5.2013- 
Varajäsen Paloesimies Jari Larikka 

Pelastusjohtaja Piia Vähäsalo 
Varajäsen Pelastusjohtaja Simo Tarvainen (varsinaisen jäsenen sijaisena 1.4.2013-)  

 
Palosuojelurahaston hallitus vuonna 2013. Kuvasta puuttuu kansanedustaja Ari Torniainen. 26 

 



 

Rahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta 
merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Rahastolain mukaan Palosuojelurahaston 
hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. Sisäasianministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä 
jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen 
toimikausi päättyy 28.2.2014. Sisäasiainministeriön tulee valmistella uuden hallituksen 
nimeäminen kaudelle 1.3.2014–28.2.2017. Valtioneuvoston Palosuojelurahastosta 
antaman asetuksen 4 §:n (625/2003; muut. 1085/2004) mukaan hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja ja jäseninä sisäasiainministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien 
keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. 
Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksessa on ollut kaksi kansanedustajaa, yksi 
pelastusjohtaja ja pelastusalan järjestöjen edustaja. 

 
Rahasto on panostanut hallitustyöskentelyn laadukkuuteen. Hallitus kokoontui seitsemän 
kertaa vuoden 2013 aikana ja seuraavan vuoden työsuunnitelman käsittelyn yhteydessä 
käsitellään aina myös alustava kokousaikataulu seuraavalle vuodelle. Täydelliset 
kokousaineistot toimitetaan hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Päätösesitysten 
lisäksi hallitukselle laaditaan yhteenvetoja ja muistioita päätöksenteon ja keskusteluiden 
tueksi.  
 
Palosuojelurahaston hallituksella on ollut useiden vuosien ajan tapana pitää kokousten 
lisäksi yksi kehittämisseminaari, jossa käsitellään rahaston toimintaan liittyviä 
kehittämistoimenpiteitä ja pidetään alustuksia pelastustoimen ajankohtaisista teemoista.  
Kertomusvuoden kehittämisseminaari pidettiin 3.9.2013 hallituksen päätöskokouksen 
jälkeen Tampereella. Seminaarin aiheina olivat rahaston strategian jalkautus, 
vaikuttavuusarvioinnit ja Pirkanmaan pelastuslaitokseen toimintaan tutustuminen.  
 
Rahaston sihteeristö on sisäasiainministeriön palveluksessa. Rahaston sihteeristössä on 
kolme vakituista virkaa ja yksi määräaikainen virka. Rahaston viroista pääsihteerin ja 
ylitarkastajan virkoihin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, 
tarkastajan virkaan ja osastosihteerin virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Rahaston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään vuosittain toimenkuvissa sekä 
seuraavan vuoden työsuunnitelmassa, joka käsitellään vuosittain hallituksen kokouksessa. 
Pääsihteeri toimii rahaston esimiehenä ja käy tulos- ja kehityskeskustelut rahaston 
sihteeristön muiden virkamiesten kanssa. Rahasto kuuluu henkilöhallinnollisesti 
sisäministeriöön ja pääsihteeri käy oman tulos- ja kehityskeskustelunsa pelastusylijohtajan 
kanssa 

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

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahaston 
tulot vuonna 2013 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2012 (10.005.358,76 €). Palosuojelurahastolain (306/2003) 
mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta 
palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava 
palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa 
Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa, on oltava Suomessa asiamies 
palosuojelumaksun suorittamista varten. 
 
Palosuojelumaksukertymä vuoden 2013 tilinpäätöksessä (10.005.358,76 euroa) on noin 
4,6 % suurempi kuin vuonna 2012 (9 565 934,57 euroa). Palosuojelumaksukertymän 
muutokset johtuvat palovakuutusten maksutulokertymän suuruudesta, mihin vaikuttaa 
osaltaan yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys. Vuoden 2014 
kertymän arvioidaan olevan 10,105 miljoonan euron tasolla.  
 

 
 

 * Taloussuunnitelma 2014–2016 
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1.5.2 Talousarvion toteutuminen 
 

Palosuojelurahastolle laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma, joka pitää 
sisällään talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi 
kokouksessaan 22.11.2012 talousarvion ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2013. 
Vuonna 2013 tilitettävien tulojen arvioitiin tuolloin olevan noin 9,74 miljoonaa euroa, 
toteuma 10,0 miljoonaa euroa ylitti reilusti talousarvion. 26.11.2013 hyväksytyssä 
talousarviossa arvioitiin aiemmin annettuja päätöksiä maksettavan vuoden 2013 aikana n. 
6,54 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 9,41 miljoonalla eurolla. 
Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä rakennus- ja kalustohankkeisiin 
kohdistettaisiin 3,71 miljoonaa euroa, järjestöjen yleisavustuksiin 2,72 miljoonaa euroa, 
tutkimus- ja kehityshankkeisiin 2,65 miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien 
pienavustuksiin 0,33 miljoonaa euroa.  
 
Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2013 
yhteensä 330 000 euroa. Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 341 995 euroa. 
Hallintomenojen kasvuun vaikutti mm. Rondo R7-ohjelmiston päivittäminen R8-
versioon (27 549 €) KIEKUun siirtymisen myötä 1.4.2013.  Vaikuttavuusarvioinnin 
kustannukset sisältyvät hallintokuluihin. Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui 
96,7 prosenttisesti.  
 
Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2013 

 
 
Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja oheisen kaaviokuvan (Talousarvion toteutumisvertailu 
vuonna 2012) luvut sisältävät kertomusvuoden aikana myönnetyt avustukset. Luvut 
eroavat tilinpäätöksen tuotto- ja kululaskelmassa esitetyistä siirtotalouden kuluista, jotka 
kuvaavat maksettuja avustuksia ja maksusitoumuksien muutosta. Myönnetyt avustukset 
maksetaan pääsääntöisesti myöntämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista 
myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa maksamatta oleva osuus (sitoumukset) 
esitetään kirjanpidossa rahaston lyhytaikaisissa veloissa. 
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Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina päätetyistä alitoteutuneista 
hankkeista oli yhteensä 406 749 euroa (vuonna 2012: 897 990 euroa ja vuonna 2011: 644 
171 euroa). 45 hanketta toteutettiin alle päätöksen mukaisen budjetin, keskimääräinen 
alitoteuma oli 9038 euroa alitoteutunutta hanketta kohden, mutta hajonta oli erittäin 
suuri; yhdestä eurosta 84 011 euroon. Alitoteuma otettiin osaltaan huomioon uusia 
avustuspäätöksiä tehtäessä ja vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Sopimuspalokuntien 
pienavustuksia haettiin rahastosta poikkeuksellisesti aiempia vuosia vähemmän ja niiden 
osalta käyttösuunnitelma (330 000 €) alittui 26,1 prosentilla. Pienavustuksia myönnettiin 
yhteensä 243 882 euron edestä.  
 

 
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

 
Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2013 luvut ja vuoden 2012 
vertailuluvut. 
 
Palosuojelurahaston tulot vuonna 2013 koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiöiden 
tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2012 (10.005.358,76 euroa). Mahdollisesti 
tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %).  
 
Toiminnan kulut laskivat edellisvuodesta 9 259,27 euroa (n. 2,6 %). Tuotto- ja 
kululaskelman henkilöstökulut (24.179,96 euroa) sisältävät ainoastaan hallituksen palkkiot. 
Sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin.  
 
Palveluiden ostot olivat vuonna 2013 yhteensä 306 629,90 euroa ja vuonna 2012 yhteensä 
319 635,40 euroa. Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta -tili (43950000) sisältää 
nelihenkisen sihteeristön palkkakustannukset sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksen sopimuslaskutukset. Tilin kustannukset olivat kertomusvuonna 
281.947,40 euroa ja vuonna 2012 kustannukset olivat 226 194,81 euroa. Tilin 
kustannusten nousu johtuu lähinnä henkilömäärän kasvusta 3,46 henkilötyövuodesta 3,96 
henkilötyövuoteen sekä Rondo R7-version päivityksestä R8-versioon Kiekuun siirtymisen 
yhteydessä (27 549 €). Kertomusvuonna sihteeristön palkkakustannukset sivukuluineen 
olivat yhteensä 232,769,15 euroa, kun ne edellisvuonna olivat yhteensä 205 251,31 euroa.  
Palvelukeskuksen sopimuslaskutusten toteuma oli kertomusvuonna 21 629,25 euroa, joka 
on noin 3,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (20 943,50 euroa). Toisaalta 
Palveluiden ostojen osalta on huomioitava, että rahastolla ei ollut kertomusvuonna 
vuoden 2012 tavoin ylimääräisiä kuluja juhlaseminaarista tai juhlajulkaisusta. Myös 
rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin kustannukset on jaksotettu siten, että 75 
prosenttia vaikuttavuusarvioinnin kustannuksista laskutetaan vasta vuoden 2014 aikana.  
 
Tavaroiden ostot, henkilöstökulut eivätkä muut kulut ole muuttuneet merkittävästi 
edellisvuodesta.  
 
Palosuojelumaksukertymään verrattuna hallintomenojen osuus on hyvin alhainen, noin 
3,42 palosuojelumaksukertymästä (vuonna 2012: 3,67 %).  

 
 

30 
 



 

1.5.4 Tase 
 
Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden alussa 
15 669 217,28 euroa ja lopussa 6 289 178,02 euroa. Lyhytaikaisissa siirtosaamisissa näkyy 
palosuojelumaksujen myöhäisestä tilityksestä johtuen koko vuoden 2012 
palosuojelumaksukertymä 10 005 358,76 euroa. Lisäksi vuoden 2014 puolella on kirjattu 
palosuojelumaksukertymän osalta lisäsuoritus 5.952,19, jota ei enää voitu kohdistaa 
vuodelle 2013. Rahaston saataville valtiolta ei makseta korkoa. Toisaalta rahastolla ei ole 
tulojen perintään ja tilintarkastukseen liittyviä, valtion maksamia kuluja.  
 
Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 10 450 867,17 euroa, joista 
lyhytaikaisia ostovelkoja oli 634 554, 19 euroa (edellisen vuoden lopussa 346 439,99 €) ja 
Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia sitoumuksia 
9.758.771 euroa (edellisen vuoden lopussa 9.814.530 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät 
rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. Palosuojelurahaston avoimet sitoumukset 
31.12.2013 tilanteessa on esitetty tilinpäätöksen liitteessä 16. 
 
Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta maksuvelvollisilta vuodelta 
2013 arvioidaan olevan noin 10,105 milj. euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin 
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden 
taseissa 31.12.2013 velkana valtiolle, ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. 
Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa 
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2014. Nämä eivät esiinny saamisina 
Palosuojelurahaston kirjanpidossa. 
 
Vuoden 2014 yleisavustuspäätökset (2 770 000 €) tehtiin hallituksen kokouksessa 
26.11.2013. Yleisavustukset tullaan maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2014 aikana. Kullekin jaksolle 
voidaan myöntää ennakkoa hakemuksesta. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 
2013 taseen lyhytaikaisissa siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2014 sitoumuksiksi ja 
ne on lisätty 1.1.2014 uusina päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin (tili 82500000) ja 
lyhytaikaisiin siirtovelkoihin (tili 26190000).  
 
Tilikaudelta jäi 994 198,22 euron tuottojäämä. Tuottojäämän siirron jälkeen oma pääoma 
on 6 216 777,33 euroa. Edellä selostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius 
ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina. 
 
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäljempänä tästä 
tilinpäätösasiakirjasta. 
 
 

1.5.5 Rahoituslaskelma 
 

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toiminnan rahavirta, 
siirtotalouden rahavirta sekä rahoituksen rahavirta kolmen vuoden (2011–2013) ajalta. 
Oman toiminnan rahavirta 9,66 miljoonaa euroa oli n. 5,0 % suurempi kuin vuonna 2012 
(9,19 milj. €). Siirtotalouden bruttomenot vuonna 2013 (8,66 milj. €) olivat 6,5 prosenttia 
edellisvuotta (9,27 milj. €) pienemmät. Rahoituksen rahavirta oli -0,37 miljoonaa euroa, 
kun se edellisvuonna oli 0,65 miljoonaa euroa. Rahaston likvidit varat (16 294 959,78 €) 
kasvoivat edellisvuoteen (15 673 446,28 €) verrattuna; kasvua edellisvuodesta on 
621 513,50 euroa (4 %).  
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 
 
1.6.1 Sisäinen valvonta 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut Palosuojelurahaston vuoden 2012 
tilintarkastuksesta 22.3.2013 päivätyn tilintarkastajan väliraportin sekä 28.3.2013 päivätyn 
tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. Väliraportin tarkoituksena on tuoda tarkastuskohteen 
johdon tietoon tarkastuksen tilanne ja tarkastuksen johtopäätökset tarpeellisten korjaavien 
toimenpiteiden aloittamiseksi ja valvomiseksi. Vuosiyhteenvedossa käsitellään kootusti 
suoritettua tarkastusta ja siinä esiin tulleita keskeisiä asioita ja johtopäätöksiä sekä 
tarkennetaan kertomuksessa esitettäviä lausumia ja selvennetään niiden perusteita. 
Tilintarkastajan väliraportissa Palosuojelurahaston kirjanpidon, hallinnon ja tilinpäätöksen 
tarkastuksesta todetaan, että vuoden 2012 tilintarkastus kohdistui rahaston myöntämiin 
harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvään sisäiseen valvontaan. Esimerkkitapauksina 
tarkastettiin Järvenpään vapaaehtoiselle palo- ja pelastusyhdistys ry:lle, Kullaan VPK: 
ry:lle, Vaasan VPK ry:lle, Nurmijärven Keskus VPK ry:lle, Päijät-Hämeen 
pelastuslaitokselle, Etelä-Savon pelastuslaitokselle, Kinnulan kunnalle ja Pelastusopistolle 
myönnetyt valtionavustukset.  Tarkastettujen kahdeksan pien- ja erityisavustusten haku-, 
myöntämis-, ja maksatusprosessien käsittelyn osalta ei raportissa tullut esiin olennaista 
huomautettavaa.  
 
Tilintarkastus kohdistui lisäksi Palosuojelurahaston toimintakertomukseen ja 
tilinpäätöslaskelmiin liitteineen sekä niissä esitettyjen tietojen perustana olevaan 
kirjanpitoon sekä rahastosta annetun lain ja asetuksen sekä valtion talousarviota 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. Tarkastuksen tavoitteena on ollut tältä 
osin varmistua tilinpäätöslaskelmien, kirjanpidon, rahastokohtaisten liitteiden ja tase-
erittelyiden oikeellisuudesta sekä siitä, että toimintakertomuksessa on esitetty olennaisilta 
osin oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta vuodelta 2012.  
Tarkastuskäynnit tehtiin Palosuojelurahaston sihteeristöön ja Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston Helsingin toimipaikkaan. Tarkastuksen perusteella suoritettujen 25 
rahaston osto- ja matkalaskun osalta ei kirjanpidossa tullut esiin erityistä huomautettavaa. 
Tarkastettujen osto- ja matkalaskujen tiliöinnit on tehty oikein ja tarkastus- ja 
hyväksymismerkinnät vastasivat annettuja ilmoituksia. Myös menot oli jaksotettu oikealle 
tilikaudelle.  
 
Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan edellisen lisäksi, että tilintarkastus on 
kohdistunut Palosuojelurahaston toimintakertomukseen ja tilinpäätöslaskelmiin liitteineen 
sekä niissä esitettyjen tietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Palosuojelurahastosta annetun lain ja 
asetuksen ja valtion talousarviota koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen.  
Vuosiyhteenvedon mukaan rahaston tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osalta ei 
ole ollut olennaista huomautettavaa. Rahaston toimintakertomus sisältää laajan ja 
täsmällisen vuoden 2012 tulosten ja tuloksellisuuden kuvauksen. Toiminnallista 
tehokkuutta koskevia tietoja pidetään rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä. 
Toiminnan tuottavuus on hieman heikentynyt ja toiminnan taloudellisuus on heikentynyt 
edellisvuoteen verrattuna. Syynä tähän on se, että sihteeristössä oli kertomusvuonna 3,46 
henkilötyövuoden työpanos, joka oli huomattavasti enemmän kuin sitä edeltäneenä 
vuonna, jolloin sihteeristön henkilötyövuosimäärä oli 2,82. Toimintakertomuksen 
tilinpäätösanalyysin osalta ei ole ollut olennaista huomautettavaa. Myöskään kirjanpidossa 
ei ole ilmennyt olennaista huomautettavaa. Sisäiseen valvonnan arviointi- ja 

32 
 



 

vahvistuslausuman osalta ei ole ollut huomautettavaa. Tilintarkastuksessa ei tullut esille 
rahaston varoihin liittyviä virheitä tai väärinkäytöksiä. Rahaston hallintoa ja toimintaa on 
hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rahaston tosiasiallinen 
taloudellinen asema on säilynyt tilintarkastajan vuosiyhteenvedon mukaan hyvänä. 
 

Vuonna 2013 annetut kannanotot, lausunnot ja tarkastusraportit  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 28.3.2013 kertomuksen Palosuojelurahaston 
tilintarkastuksesta vuodelta 2012. Tilintarkastuskertomuksen mukaan rahaston hallintoa ja 
toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti, joten rahaston 
tilinpäätös vuodelta 2012 voitiin vahvistaa. Tilintarkastajan väliraporttia sekä 
vuosiyhteenvetoa on tarkasteltu osiossa 1.6.1. 
 
Sisäasiainministeriö antoi 14.6.2013 oman tilinpäätöskannanottonsa rahaston toiminnasta 
vuodelta 2012. Rahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat kannanoton 
mukaan oikeita, riittäviä ja selkeitä. Rahasto on ministeriön mukaan edelleen jatkanut 
aktiivista otettaan ja kehittänyt toimintaansa. Rahasto on huomioinut aikaisempina 
vuosina annetut palautteet ja niihin liittyvät kehittämistoimenpiteet ovat käynnistyneet. 
Keskeisiä painopistealueita vuonna 2012 olivat rahaston strategian uudistamistyö sekä 
yleisavustusten vaikuttavuusarviointi. Rahaston avustukset suunnataan hankkeisiin, jotka 
jäävät valtion muiden rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle. 
 
Palosuojelurahasto on ministeriön tilinpäätöskannanoton mukaan onnistunut 
toiminnassaan edellisvuosien tapaan erinomaisesti ja kehittää toimintaansa aktiivisesti ja 
avoimesti. Ministeriön antama arvosana rahaston vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja 
taloudellisuudesta oli 9. Arvosana annettiin toista kertaa. Rahaston maksuvalmius ja 
taloudellinen asema ovat pysyneet hyvinä ja toiminnan suunnittelu on laadukasta. Myös 
rahaston toiminnallista tehokkuutta (taloudellisuus ja tuottavuus) voidaan pitää 
edellisvuosien tapaan hyvänä.  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion talousarvion ulkopuolisten 
rahastojen ohjausta ja hallintoa ja todennut havaintonaan mm. ohjaavien ministeriöiden 
tulostavoiteasetannan osin riittämättömäksi. Palosuojelurahaston toimintaa tullaan 
ministeriön kannanoton mukaan tarkastelemaan seuraavan vuoden 
tilinpäätöskannanotossa sekä lausunnossa toiminta- ja taloussuunnitelmasta erityisesti 
tästä hallinnollisesta ja ohjaavasta näkökulmasta.  
 
Sisäasiainministeriö on antanut 18.11.2013 lausunnon Palosuojelurahaston 
toimintasuunnitelmasta 2014. Sisäministeriössä lausunnon valmistelu annettiin 
pelastusosaston vastuulle, joka yhteistyössä ministeriön talousyksikön kanssa valmisteli 
lausunnon. Ministeriöllä ei ole lausunnon mukaan huomauttamista rahaston varojen 
käyttösuunnitelmaan ja talousarvioon 2014. Ministeriö pitää erittäin kannatettavana 
rahaston sähköisen asiointialustan käyttöönottoa ja asiakirjahallinnon yhteensovittamista 
hankehallinnointiin toiminnan edelleen tehostamisen ja tuottavuuden näkökulmasta.  
 
Lausunnon mukaan ministeriö pitää perusteltuna rahaston suunnitelmaa avustusten 
vaikuttavuusarviointien laadinnasta. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuuden 
arviointikehikon valmistelussa tulisi lausunnon mukaan huomioida ensisijaisesti 
pelastustoimen tutkimusohjelma. Näin varmistetaan tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
liittyminen koko toimialan yhteisiin tavoitteisiin. Ministeriö katsoo, että tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan yhdenmukaistamisen ja koordinaation vuoksi rahaston olisi 
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perusteltua pyytää ministeriöltä lausuntoa erikseen sovittavalla tavalla suurimpien 
hankkeiden osalta.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraadin kokoonpanoa todetaan 
täydennettävän pelastusosaston tutkimushankkeita koordinoivalla henkilöllä. Ministeriö 
esittää harkittavaksi tulisiko asiantuntijaraadista säätää asetuksessa. Lausunnossa todetaan, 
että tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on esitetty lisättävän suunnitelma hankkeen 
vaikuttavuusarvioinnin toteutuksesta sekä mahdollisen ulkopuolisen 
vaikuttavuusarvioinnin kustannukset. Pelastusosasto esittää harkittavaksi vaihtoehtoista 
järjestelmää hankkeiden kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi sekä tarkempia perusteluja 
vaikuttavuusarviointien sisällöstä ja tarpeesta, sillä ne lisäävät hankkeiden kuluja.  
 
Palosuojelurahasto selvitti kertomusvuoden alkupuolella alv-veron tukikelpoisuutta 
pelastustoimen kalusto- ja rakennushankkeissa. Selvitystyö oli käynnistynyt vuoden 2012 
lopulla. Tarkoituksena oli tarkastella sitä, jääkö alv-veron osuus pelastustoimen kalusto- ja 
rakennushankkeissa laitosten ja kuntien lopulliseksi ja todelliseksi kustannuseräksi - ja 
siten tukikelpoiseksi osaksi hanketta, joka tulee ottaa huomioon avustuksen määrää 
laskettaessa. Asiaan saatiin kannanotto Verohallinnosta sekä pelastuslaitoksilta vuoden 
2012 lopulla. Käsittelyä jatkettiin rahaston hallituksen kokouksessa vuoden 2013 
alkupuolella Kuntaliiton sekä Valtiovarainministeriön lausuntojen pohjalta. Kuntaliitolta 
8.1.2013 saadussa lausunnossa todetaan, että koska kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot 
ovat kunnille lopullinen kustannus ja siten korvattava kustannus, tulee kyseessä olevien 
avustusten jatkossakin kattaa myös arvonlisäveron osuus. Valtiovarainministeriö totesi 
18.1.2013 antamassaan lausunnossa, että arvonlisäverotuksen hankintaneutraliteetin 
turvaamiseen kuntien hankinnoissa liittyvässä lainsäädännössä ei ole 31.3.2004/VM 
5/034/2004 annetun lausunnon antamisen jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka 
edellyttäisivät lausunnon tarkastamista. Hallitus totesi lausuntojen pohjalta kokouksessaan 
6.2.2013 (pk, 1/20013), että alv-veron tukikelpoisuutta arvioitaessa ei käytännöissä ole 
tapahtunut muutoksia. Koska arvonlisäveron katsotaan saatujen selvitysten mukaan 
jäävän kalusto- ja rakennushankkeissa pelastuslaitosten ja kuntien lopulliseksi ja 
todelliseksi kustannuseräksi, otetaan alv-vero kokonaisuudessaan huomioon näiden 
hankkeiden hyväksyttyjä kustannuksia määriteltäessä ja avustuksen määrää laskettaessa. 
 

 
 
1.6.2 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot 
 

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

 
 
 
1.6.3 Takaisinperintää koskevat tiedot 
 

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

34 
 



 

Päätös pvm Avustuksen saaja Summa € Huomautus 
18.4.2013 Teuvan kunta 5 898 € Palosuojelurahasto on vastaanottanut 19.12.2012 päivätyn 

avustuksen muutoshakemuksen Teuvan kunnalta, jossa 
ilmoitetaan, että Teuvan paloaseman kerrosalasta (904 m2) 
siirtyy ensihoitoyksikölle 74 m2 tila 1.1.2013 lähtien. 
Ensihoitoyksikölle siirtyvä tila on 8,19 % paloaseman 
kokonaisalasta. Lisäselvityksen 6.2.2013 perusteella 
paloaseman yhteiskäyttöisten sosiaalitilojen osuus on lisäksi 
2,7 % paloaseman kokonaisalasta. Paloasemakiinteistön 
nykyarvo on 2.1.2013 hakijan lähettämän selvityksen mukaan 
143 609,69 euroa (rakennuksen tasearvo kirjanpidossa 
31.8.2012). Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 
31.8.2012 antanut kannanoton tilayhteistyön vaikutuksista 
rahastosta myönnettyihin rakennushankeavustuksiin 
tapauksissa, joissa paloasemakiinteistöstä siirtyy osa 
ensihoitoyksikön käyttöön. Kannanoton mukaan 
paloasemakiinteistön takaisinperinnässä otetaan huomioon 
se osuus avustuksesta, joka vastaa ensihoitoyksiköiden 
käyttöön siirtyvän tilan osuutta. Takaisinperinnän osuutta 
laskettaessa huomioidaan valtionavustuksella hankitun 
omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä kiinteistön 
nykyarvo. Teuvon kunnalta takaisin peritty summa on 5 898 
euroa. 

24.10.2013 Vähikkälän ja 
Sauvalan VPK ry 

2 240 € Peritään takaisin 25.4.2007 myönnetystä avustuksesta (SM-
2007-789/Tu-3943/käytetty sammutusauto) 896 euroa (16,2 
% avustuksen määrästä). Koska ajoneuvo on myyty 4 vuotta 
ennen päätösehtojen mukaista 10 vuoden käyttöajan 
täyttymistä, on laskennallinen takaisinperintä 40 % 
myönnetystä avustuksesta.   

3.9.2013  Kiikoisten VPK 
ry  

14 640 € Peritään takaisin 26.4.2005 myönnetystä ja 1.9.2009 edelleen 
myönnetystä avustuksesta 
(SMDno/2009/2534/miehistöauto) 2 877 euroa (20 % 
avustuksen määrästä), koska avustuksen viiden vuoden  
omaisuuden käyttöaika tulee täyteen vasta 1.9.2014.  
  

3.9.2013 Imatran VPK ry 14 740 €  Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus (avustuksen 
siirto) 25.4.2006 myönnettyyn avustukseen (SM-2006-
700/Tu-3943/miehistöauto) 7 600 euroa (suhteellinen 
palautusosuus)  uuteen hankittavaan miehistöautoon. 

31.12.2013 Kustannus Oy 
Pieni Karhu 

947,61 € Omaehtoinen käyttämättä jääneen avustusennakko-
osuudenn palautus 

2.5.2013 Lemland 
kommun 

57 519 € Liikaa maksetun rakennushankeavustuksen omaehtoinen 
palautus. SMDno/2011/469. Alkuperäinen avustusmaksatus 
19.4.2013 

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

 
 
1.7. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä 
 

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2013 tuottojäämä 994.198,22 kirjataan 
rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 6.216.777,33 euroa.  
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Toimintakertomuksen liite 1: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2013 
 
Yleisavustus   
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2014 (26.11.2013 kokous) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 
Haettu avustus, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, euroa 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen  2 194 205   2 172 660 

Nuohousalan Keskusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 235 555      185 000    

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 152 625       75 000    

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

Palotutkimusraati ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 17 340 17 340 

Yleisavustukset yhteensä  2 919 725 2 770 000 
 
 
Erityisavustus  
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2013 
 (6.2.2013, 11.3.2013 ja 3.9.2013 kokoukset)  
Hakija Hanke Päätöspäivämäärä Hankkeen 

kokonais-
kustannukset 

Myönnetty 
avustus 

Kymenlaakson pelastuslaitos KEJO III 6.2.2013 301 000 240 800 

Palotutkimusraati Palotutkimuksen päivät 2013 6.2.2013   40 980 22 660 

Keski-Suomen pelastuslaitos 

Palokuntien SM-kilpailujen 
(JEHU-malja kilpailu) 2013 
järjestäminen 6.2.2013   92 400 46 200 

Sisäasiainministeriön 
pelastusosasto 

Pelastuslaitosten sivutoimisen 
ja vapaaehtoisen henkilöstön 
koulutusjärjestelmää koskeva 
kokonaisselvitys 6.2.2013   80 000 60 000 

Keski-Suomen pelastuslaitos 
Pelastustoimen tehostaminen 
moniviranomaisyhteistyöllä 6.2.2013  216 000 172 800 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Paloturvallisuusviikon 
mediakampanja 6.2.2013  300 000 300 000 

Pelastusopisto 

Sisätiloissa käytettävien 
pyroteknisten tuotteiden 
käyttöturvallisuus 6.2.2013   12 154 5 050 

Pelastusopisto 

Pelastustoimen yhteinen 
operatiivisten 
tietojärjestelmien 
tietoturvapolitiikka 6.2.2013   59 640 45 640 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Arjen turva harvaanasutuilla 
alueilla - Kylien 
turvallisuuskoulutus 6.2.2013   91 801 91 801 

Suomen Palopäällystöliitto ry 
Poistumisturvallisuusvideo -
hanke 6.2.2013   90 000 45 000 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 
ISTIKE (Itä-Suomen 
tilannekeskus) 6.2.2013 176 000 88 000 

Suomen Palopäällystöliitto ry 
Pelastustoimen ympäristö- ja 
ilmasto-ohjelma 11.3.2013   60 000 45 000 
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Pirkanmaan pelastuslaitos 
Pelastustoimen virtuaalisen 
ympäristön kehityshanke 11.3.2013   78 000 78 000 

Nötö hembygdsförening rf 
Sammutusperävaunu Nötön 
saarelle 11.3.2013   16 700 4 740 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry ja Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto ry 

Vapaaehtoishenkilöstön 
saatavuus turvallisuus- ja 
hälytystehtäviin 11.3.2013  181 311 140 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Työpaikan 
paloturvallisuusaineiston 
diasarjan ja esittelylehtisen 
kääntäminen englanniksi 3.9.2013   10 000 10 000 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy 

UATP -uusi autotekniikka 
tutuksi pelastustoiminnassa 3.9.2013  109 200 54 600 

Pelastusopisto 
Pelastustoimen skenaarioiden 
2025+ päivittäminen -hanke 3.9.2013   28 880  18 880 

Työterveyslaitos 

Vähentääkö Skelletfeå -malli 
palomiesten altistumista 
operatiivisessa toiminnassa 3.9.2013 180 034 82 803 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 

Matkailun turvallisuutta ja 
onnettomuuksien torjuntaa 
edistävät harjoitukset 3.9.2013   19 000 19 000 

CTIF Suomen kansallinen 
komitea/SPEK 

Erityisavustushakemus 
vuoden 2014 toimintaan 3.9.2013 120 000 120 000 

Turun VPK ry 
Palokunta Suomessa 175 
vuotta -hanke 3.9.2013   70 500  15 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Nou Hätä! Pelastustietoa 8. 
luokkalaisille 3.9.2013  250 000 250 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Pohjoismainen 
palovaroitinpäivä 3.9.2013   37 470  37 470 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Pelastustoimen 
tilinpäätöshankkeen 
julkaisujen taitto- ja 
painatuskustannuksiin sekä 
yhteenvetotositteen 
laatiminen 3.9.2013   16 454  8 900 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Kotona paras - Hemma bäst. 
Ikääntyvien 
asumisturvallisuuteen liittyvä 
yhteishanke 3.9.2013   65 687  12 676 

Pelastusopisto 
Pelastustoimen tietovaranto ja 
järjestelmät (VARANTO) 3.9.2013 236 800  177 600 

Kustannus Oy Pieni Karhu 
Ransun pelastuskoulun 
sarjakuvakirja 3.9.2013    6 900 6 900 

Brita Somerkoski 

Palomestari Karhu - 
turvallisuusviestinnän aineisto 
varhaiskasvatukseen 3.9.2013  24 000 24 000 

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry 
Kirjaston paloautopäivä; 
stipendi 3.9.2013    1 000 1 000 

Pelastusopisto 

Tehostesavujen haitallisten 
keuhko- ja 
verisuonivaikutusten torjunta 24.10.2013 74 552 37276 

Tampereen teknillinen 
yliopisto/Rakennustieteen 
laitos/Palolaboratorio 

Tulisijojen ja kevythormien 
yhteistoiminta ja 
paloturvallisuus todellisissa 
käyttöolosuhteissa 24.10.2013 164 000 114 800 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ  3 111 783 2 376 596 
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 Erityisavustus 
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2013 (23.4.2013 kokous) 
 

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset, 
(euroa) 

 
Hyväksyttävät 
kustannukset 
 
 (euroa) 

Myönnetty 
avustus, 
(euroa) 

Lapin pelastuslaitos sammutusauto 248 000 248 000 74 400 
Lapin pelastuslaitos säiliöauto 210 800 210 800 63 240 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos raivausauto 279 000 279 000 111 600 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos raivausauto 731 600 279 000 111 600 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos säiliöauto 362 564 210 800 84 320 
Helsingin pelastuslaitos pioneeriauto 434 000 279 000 111 600 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos sammutusauto 204 600 204 600 81 840 

Kymenlaakson pelastuslaitos sammutusauto 359 600 248 000 99 200 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos nostolava-/puomitikasauto 662 543 279 000 111 600 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos sammutusauto 297 600 248 000 86 800 
Keski-Suomen pelastuslaitos nostolava-auto 799 500  279 000 111 600 
Pirkanmaan pelastuslaitos johtokeskusauto 186 000 99 200 34 720 
Pohjanmaan pelastuslaitos sammutusauto 335 000 248 000 86 800 
Jomala kommun sammutusauto 390 600 279 000 83 700 
Lapin pelastuslaitos miehistö-/ensivasteauto 43 400 43 400 13 020 
Keski-Suomen pelastuslaitos päätelaitteet 12 200 12 200 4 270 
Etelä-Savon pelastuslaitos päätelaitteet 6 500 6 100 2 440 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet 77 505 
 

77 505 31 002 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
väestöhälyttimet ja 
ohjausjärjestelmä 25 000 

 
25 000 8 750 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
alueen pelastuslaitos väestöhälytinjärjestelmä 89 280 

 
89 280 31 248 

Pohjanmaan pelastuslaitos väestöhälytinjärjestelmä 46 000 46 000 16 100 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 
hälytysjärjestelmän 
uusiminen 70 600 

 
70 600 28 240 

Pohjois-Savon pelastuslaitos suurtehohälyttimet 62 508 62 508 25 003 
Kalusto yhteensä  5 934 400 3 823 993 1 413 093 

 
 

 
Erityisavustus 
RAKENNUSHANKKEET 2013 (11.3.2013 kokous) 
 

 

  

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset 
(euroa) 

 
Hyväksyttävät 
kustannukset 
 (euroa) 

Myönnetty 
avustus 
(euroa) 

Kauhavan kaupunki paloaseman rakentaminen 4 674 000 3 906 000 350 000 
Järvenpään kaupunki paloaseman rakentaminen 8 302 500 7 305 531 350 000 
Askolan kunta paloaseman rakentaminen 1 642 050 1 642 050 350 000 
Naantalin kaupunki paloaseman rakentaminen 6 630 000 6 300 000 350 000 

Pudasjärven kaupunki 
paloaseman laajentaminen/ 
Leppälahden VPK 1 217 680 

 
1 217 680 350 000 

Jyväskylän kaupunki paloaseman korjaaminen 34 317 
 

31 317 12 526 

Konneveden kunta 
paloaseman letkutornin 
kunnostaminen 49 600 

 
49 600 19 840 

Hankasalmen kunta 
paloaseman peruskorjaus 
vaihe 1 128 960 

 
86 180 34 472 

Juuan kunta 
paloaseman peruskorjaus ja 
laajentaminen 1 490 300 

 
869 830 347 932 
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Erityisavustus 
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET (kaikki kokoukset) 
 
Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 

 
pvm 

Haettu 
avustusta  
(euroa) 

Hyväksyttävä
t 
kustannukset 
(euroa) 

Myönnetty 
 
(euroa)   

Alavieskan VPK ry Nuoriso-osastolle varusteet 6.2.2013 1 545,86 3 864,65 1 545 
Haagan VPK ry Palovarusteet  6.2.2013 2 277,96 5 694,90 2 277 
Helsingin VPK ry Varusteet ja kalusto 6.2.2013 3 795,37 2 554,16 1 021 
Jokioisten VPK ry Palovarusteet  6.2.2013    197,31    493,28 197 

Jämsänkosken VPK ry 

Veneen muutostyöt ja 
perämoottori sekä 
pelastusautoon vinssi 6.2.2013 4 419,56 11 040,90 4 419 

Karvian VPK ry Henkilökohtaiset hakulaitteet 6.2.2013 2 699,60   6 749,01 2 699 
Kauhajärven VPK ry Palovarusteet 6.2.2013 647,12   1 617,79 647 
Kauklahden VPK ry Pelastuskalusto 6.2.2013 3 795,48   9 488,71 3 795 
Kyröskosken VPK ry Palovarusteet ja kalusto 6.2.2013 910,12 2 275,30 910 
Köyliön VPK ry Palovarusteet ja kalusto 6.2.2013 2 580,87 6 227,18 2 510 
Malmin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 6.2.2013 1 664,15 4 160,38 1 664 
Mäntsälän VPK ry Palovarusteet  6.2.2013 3 450,26 8 625,66 3 450 
Panelian VPK ry Pienkalusto 6.2.2013 5 811,63 12 281,22 4 912 
Porin VPK ry Varusteet ja pelastuskalusto 6.2.2013 6 978,00 6 251,00 2 500 
Rauman VPK ry Sammutusasut 6.2.2013 947,05 2 367,63 947 
Rautpohjan VPK ry Suojavarusteet 6.2.2013 3 044,47 7 611,18 3 044 
Risten VPK ry Varusteet ja kalusto 6.2.2013 1 409,00 3 522,50 1 409  
Ruuhijärven VPK ry Palovarusteet 6.2.2013 1 319,55 1 088,02 435 
Salmentaan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 6.2.2013 1 254,33 2 377,77 951 
Somerniemen VPK ry Moottoriruisku 6.2.2013 2 263,20 5 658,00 2 263 
Säkylän VPK ry Palovarusteet 6.2.2013 1 377,17 3 442,92 1 377 
Vaasan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 6.2.2013 3 572,40 7 769,76 3 107 

Valkealan-Jokelan VPK ry 
Savusukelluskontin 
rakentaminen 6.2.2013 2 546,29 6 365,72 2 546 

Vuosaaren VPK ry 
Pelastusvarusteet ja veneen 
koneen peruskorjaus 6.2.2013 2 191,12 5 091,00 2 036 

Hinnerjoen VPK ry Mönkijä ja palovarusteet 11.3.2013 6 585,65 16 464,12 6 585 
Jakobstads FBK rf Palovarusteet ja kalusto 11.3.2013 1 686,01 3 561,83 1 424 
Kaasmarkun VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.3.2013 2 047,33 5 118,32 2 047 
Kittilän VPK ry Nuoriso-osastolle varusteet 11.3.2013 2 520,00 1 499,99 600 
Leppävaaran VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.3.2013 6 971,57 17 245,93 6 898 
Meltauksen VPK ry Mönkijä varusteineen 11.3.2013 3 980,00 9 950,00 3 980 
Nakkilan VPK ry Palovarusteet 11.3.2013 4 223,57 10 558,93 4 223 
Pennalan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.3.2013 1 333,50 3 333,75 1 333 
Perttulan VPK ry Varusteet ja kalusto 11.3.2013 2 585,22 6 463,05 2 585 
Salon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.3.2013 1 320,96 3 302,41 1 320 
Ulvilan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 11.3.2013 4 127,79 10 319,48 4 127 

Långvik FBK rf paloaseman laajennus 38 000 38 000 15 200 

Pihlavan VPK ry 
paloaseman kalustohallin 
laajennus 168 266 

 
168 266 67 306 

Porin VPK ry 
paloaseman ulkopuolinen 
peruskorjaus 184 000 

 
184 000 73 600 

Rakennushankkeet yhteensä   24 559 673 21 798 454 2 320 876 
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Uudenkoiviston VPK ry Palovarusteet 11.3.2013 1 811,10 4 393,54 1 757 
Alajärven VPK ry Palovarusteet 23.4.2013 1 672,80 4 182,00 1 672 
Hyvinkään konepajan VTK 
ry Palovarusteet ja kalusto 23.4.2013 3 457,23 7 863,08 3 145 
Jämsänkosken VPK ry Monitoimiperäkärry 23.4.2013 2 908,00 7 270,00 2 908 
Kurisjärven VPK ry Säiliöauto (käytetty) 23.4.2013 2 811,01 7 027,52 2 811 
Lavian VPK ry Palovarusteet 23.4.2013 2 517,57 3 261,27 1 304 
Parkanon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 23.4.2013 2 184,52 5 461,30 2 184 
Portaan VPK ry Pienkalusto 23.4.2013 1 197,90 2 610,75 1 044 
Suttilan VPK ry Palovarusteet 23.4.2013 2 700,67 6 751,67 2 700 
Tirilän VPK ry Palovarusteet 23.4.2013 462,46 1 156,16 462 
Asolan VPK ry Palovarusteet 4.6.2013 1 156,00 2 746,33 1 098 
Bårgo FBK rf Varusteet ja kalusto 4.6.2013 986,40 2 151,89 860 
Hamarin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 4.6.2013 2 021,00 5 052,49 2 021 
Kiukaisten VPK ry  Palovarusteet ja kalusto 4.6.2013 2 915,88 7 289,71 2 915 
Kokemäen VPK ry Palovarusteet ja kalusto 4.6.2013 5 924,70 14 510,39 5 804 
Kårböle FBK rf Palovarusteet 4.6.2013 2 054,79 5 136,98 2 054 
Köyliön VPK ry Palovarusteet ja kalusto 4.6.2013 2 843,25 7 108,12 2 843 
Lappeenrannan VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2013 5 667,63 8 987,28 3 594 
Lappfjärds FBK rf Varusteet ja kalusto 4.6.2013 4 086,48 10 216,20 4 086 
Pomarkun VPK ry Palovarusteet  4.6.2013 4 156,18 10 390,46 4 156 
Raahen VPK ry Palovarusteet  4.6.2013 471,60 1 179,00 471 
Savion VPK ry Palovarusteet ja kalusto 4.6.2013 1 431,06 2 552,00 1 020 
Savonrannan VPK ry Kalusto 4.6.2013 4 112,45 10 281,22 4 112 
Sääksjärven VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2013 2 660,42 6 652,05 2 660 
Tammisalon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 4.6.2013 1 690,96 4 167,41 1 666 
Vaaralan VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2013 1 773,76 4 434,40 1 773 
Ahtialan VPK ry Palovarusteet  3.9.2013 1 274,72 3 186,80 1 274 
Euran VPK ry Palovarusteet  3.9.2013 5 005,76 12 514,40 5 005 
Kuivasensaaren VPK ry Vene ja kuljetustraileri 3.9.2013 2 578,36 6 445,90 2 578 
Luvian VPK ry Palovarusteet  3.9.2013 2 483,74 6 209,34 2 483 
Noormarkun VPK ry Palovarusteet  3.9.2013 2 440,90 6 102,25 2 440 
Pirkkalan VPK ry Palovarusteet 3.9.2013 3 598,41 8 344,10 3 337 
Preiviikin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 3.9.2013 2 737,28 2 356,57 942 
Rajakylän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 3.9.2013 1 227,05 3 067,63 1 227 
Sottungsby FBK rf Palovarusteet ja kalusto 3.9.2013 517,93 1 294,82 517 
Tiutisen VPK ry Palokuntanuorten asusteet 3.9.2013 500,38 1 250,96 500 
Villähteen VPK ry Palovarusteet ja tarvikkeet 3.9.2013 1 087,13 2 610,53 1 044 
Hattulan VPK ry Ajoneuvotietokone 24.10.2013 2 013,26 5 033,15 2 013 
Jäkärlän VPK ry Varusteet ja kalusto 24.10.2013 1 042,38 2 605,96 1 042 
Kemijärven kunnan VPK ry Palovarusteet  24.10.2013 4 116,07 10 290,17 4 116 
Kolhon VPK ry Varusteet ja kalusto 24.10.2013 1 591,02 3 866,84 1 546 
Linnavuoren VPK ry Nuoriso-osastolle kalusteet 24.10.2013 541,39 676,74 270 
Nivalan VPK ry Nuoriso-osastolle kalusteet 24.10.2013 989,65 2 474,13 989 
Pyhärannan VPK ry Pelastuskalusto 24.10.2013 1 452,05 2 073,12 829 
Riihimäen VPK ry Ajoneuvotietokone 24.10.2013 3 846,98 9 617,45 3 846 
Saarenkylän VPK ry Perävaunu 24.10.2013 2 632,00 6 580,00 2 632 
Saariselän VPK ry Pelastuskalusto 24.10.2013 673,30 1 625,24 650 
Vanda FBK rf Varusteet ja kalusto 24.10.2013 882,78 2 083,49 833 
Västanfjärds FBK rf Mönkijä ja varusteet 24.10.2013 7 549,65 18 874,12 7 549 
Eurajoen VPK ry Palovarusteet 26.11.2013 7 006,22 17 515,56 7 006 
Honkilahden VPK ry Palovarusteet 26.11.2013 7 434,97 18 587,43 7 434 
Huhtamon VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.11.2013 1 761,92 4 078,24 1 631 
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Järvenpään VPP ry Palovarusteet ja kalusto 26.11.2013 3 862,72 9 656,79 3 862 
Kaarinan VPK ry Autoon kalustoa 26.11.2013 1 633,34 4 083,34 1 633 
Kiukaisten VPK ry Palovarusteet  26.11.2013 2 721,73 6 804,32 2 721 
Kuusjoen VPK ry Nuoriso-osastolle varusteet 26.11.2013 1 400,00 3 500,00 1 400 
Mäntsälän VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.11.2013 3 207,89 8 019,72 3 207 
Nurmijärven Keskus VPK 
ry Palovarusteet ja kalusto 

26.11.2013 
3 312,47 8 031,87 3 212 

Pitkäjärven VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.11.2013 2 884,87 6 770,55 2 708 
Porin VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.11.2013 9 543,20 21 062,00 8 424 
Rautpohjan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 26.11.2013 2 305,90 5 764,76 2 305 
Skatila FBK rf Pelastuskalusto 26.11.2013 827,32 2 068,30 827 
Säkylän VPK ry Palovarusteet 26.11.2013 1 876,65 4 691,63 1 876 
Uuraisten VPK ry Nuoriso-osastolle varusteet 26.11.2013 1 071,26 2 678,16 1 071 
Laitteet ja varusteet    265 387,94 609 766,05 243 882,00 
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2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma 

    

 
 

01.01.2013 - 
31.12.2013           

 
 

01.01.2012- 31.12.2012           

     
  

     
  

TOIMINNAN TUOTOT 
    

       TOIMINNAN KULUT 
    

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

    
  

Ostot tilikauden aikana  5309,68 
 

835,48 
 

 
Henkilöstökulut 24 179,96 

 
23 689,55 

 
 

Vuokrat 60,00 
 

182,93 
 

 
Palvelujen ostot 306 629,90 

 
319 635,40 

 
 

Muut kulut 5 815,94 -341 995,48 6 911,39 -351 254,75 

       JÄÄMÄ I 
 

-341 995,48 
 

-351 254,75 

       RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 
    

 
Rahoituskulut 0,00 0,00 -0,39 -0,39 

       SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 
    

       JÄÄMÄ II 
 

-341 995,48 
 

-351 255,14 

       SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 
    

 
Tuotot 

    
 

Kulut 
    

  
Kunnille 4 018 591,00 

 
4 186 004,00 

 
  

Elinkeinoelämälle 213 718,39 
 

259 116,00 
 

  
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 4 052 923,00 

 
4 791 680,00 

 
  

Talousarviotaloudelle 382 466,00 
 

0,00 
 

  
Kotitalouksille 4 000,00 

 
30 000,00 

 
  

Siirtotalouden kulujen palautukset -9 671,00 -8 662 027,39 0,00 -9 266 800,00 

       JÄÄMÄ III 
 

-9 004 022,87 
 

-9 618 055,14 

       TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 
   

 
Veronluonteiset maksut 10 005 358,76 

 
9 565 934,57 

 
 

Suoritetut arvonlisäverot  -7 137,67 9 998 221,09 -20 520,06 9 545 414,51 

       TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 
 

994 198,22 
 

-72 640,63 
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3. Palosuojelurahaston tase 
 
    

 

 

    31.12.2013                   31.12.2012                      

VASTAAVAA 
     

         
 

KANSALLISOMAISUUS 
     

 

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET 

     
 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
     

 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 

     

 

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  

     

 

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 

     
         
 

ARVOSTUSERÄT 
     

 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 

     
 

VAIHTO-OMAISUUS 
     

 
PITKÄAIKAISET SAAMISET 

     

 

LYHYTAIKAISET SAAMISET 
    Siirtosaamiset  10 005781,76 10 005 781,76 

 
 4 229,00 4229,00 

 

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET 

     
 

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 
     

  
Yhdystilisaatava valtiolta 6 289 178,02 6 289 178,02 

 
15 669 217,28 15 669 217,28 

 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 

 
16 294 959,78 

  
15 673 446,28 

         VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 

16 294 959,78 
  

15 673 446,28 

         
         
         
         
         
         
 

  
   

31.12.2013 
  

31.12.2012 
VASTATTAVAA 

     
         
 

OMA PÄÄOMA 
     

  
Rahaston pääoma 6 575 274,74 

  
6 575 274,74 

 
  

Edellisten tilikausien pääoman muutos -1 280 055,00 
  

-1 280 055,00 
 

  
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 994 198,22 6 216 777,33 

 
-72 640,63 5 222 579,11 

 
VARAUKSET 

     
 

ARVOSTUSERÄT 
     

 
VIERAS PÄÄOMA 

     
 

PITKÄAIKAINEN 
     

 
LYHYTAIKAINEN 

     
  

Ostovelat 317 749,33 
  

634 554,19 
 

  
Edelleen tilitettävät erät  1487,92 

  
 1 782,98 

 
  

Siirtovelat 9 758 771,00 
  

9 814 530,00 
   Muut lyhytaikaiset velat 174,20 10 078 182,45   10 450 867,17 

         
 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
 

10 078 182,45 
  

10 450 867,17 

         VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
 

16 294 959,78 
  

15 673 446,28 
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2013 

    
    

 
1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 

OMA TOIMINTA 
   Palosuojelumaksut 10 005 358,76 9 565 934,57 9 206 322,83 

Palvelujen myynti, vuokrat, 
käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 0,00 0,00 0,00 
Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 0,00 50,98 
Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -311 939,58 -320 470,88 -218 418,39 
Henkilöstömenot -24 179,96 -23 689,55 -24 080,13 
Muut menot -13 013,61 -27 614,77 -14 510,89 
OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 9 656 225,61 9 194 159,37 8 949 364,40 

    SIIRTOTALOUS  
   Siirtotalouden tulot 9 671,00 0,00 1 682,00 

Tulonsiirrot kunnille -4 018 591,00 -4 186 004,00 -3 929 276,00 
Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -213 718,39 -259 116,00 -82 278,00 
Tulonsiirrot kotitalouksille -4 000,00 -30 000,00 -10 633,00 
Muut tulonsiirrot kotimaahan -4 435 389,00 -4 791 680,00 -5 796 547,85 
SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -8 662 027,39 -9 266 800,00 -9 817 052,85 

    INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 

    RAHOITUS 
   Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00 

Velan muutos -372 684,72 648 554,27 -427 337,97 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -372 684,72 648 554,27 -427 337,97 

     LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 621 513,50 575 913,64 -1 295 026,42 

    LIKVIDIT VARAT 1.1. 15 673 446,28 15 097 532,64 16 392 559,06 
LIKVIDIT VARAT 31.12. 16 294 959,78 15 673 446,28 15 097 532,64 
    

 

44 
 



 

 
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 

 

232.769,15 euroa ja vuonna 2012 yhteensä 205.251,31 
euroa. 

   
         
         Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin  

    
         
 

Vuoden 2013 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. 
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2013 2012 2011 
   - luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut 
1. Yleisavustukset pelastusalan 
järjestöille 2 720 000 2 720 000 2 715 000 2 715 000 2 600 000 2 607 600 
2. Erityisavustukset 
rakennushankkeisiin 3 710 000 2 320 876 3 000 000 3 510 600 3 000 000 3 193 700 
3. Erityisavustukset 
kalustohankintoihin  sis. kohtaan 2. 1 406 383 1 150 000 910 932 1 000 000 1 218 160 
4. Muut erityisavustukset 2 650 000 2 376 596 2 650 000 2 574 897 2 650 000 2 922 390 
4.1. Oppimateriaali            n/a 83 600            n/a 325 084             n/a 145 411 
4.2. Tietojenkäsittely            n/a 464 040            n/a 257 700             n/a 336 980 
4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a 934 410            n/a 1 026 563             n/a 1 267556 
4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 722 246            n/a 836 550             n/a 477 450 
4.5. Muut hankkeet            n/a 171 300            n/a 127 000             n/a 693 993 
4.6. Standardisointi            n/a 0            n/a 0             n/a 0 
4.7. Apurahat ja stipendit            n/a 1000            n/a 2 000             n/a 1 000 
5. Sopimuspalokuntien 
pienkalustohankinnat 330 000 243 882 300 000 350 517 250 000 292 906 
6. Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet sis. kohtaan 3. 6 710 

sis. kohtaan 
3. 152 844 

sis. kohtaan 
3. 218 155 

7. Hallintomenot 330 000 341 995 340 000 351 255 260 000 250 955 
Yhteensä 9 740 000 9 416 442 10 155 000 10 566 045 9 760 000 10 703 866 
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 3: 
Henkilöstökulujen erittely 
 

    2013 2012 
      
Henkilöstökulut 20 077,00 19 514,00 
    Palkat ja palkkiot 20 077,00 19 514,00 

   
   
   Henkilösivukulut 4 102,96 4 201,13 
     Eläkekulut 3 611,73 3 701,50 
     Muut henkilösivukulut 491,23 499,63 
Yhteensä 24 179,96 23 715,13 

   Johdon palkat ja palkkiot 0,00 0,00 
     josta tulosperusteiset erät 0,00 0,00 
Luontoisedut 0,00 0,00 
     Johto 0,00 0,00 
    Muu henkilöstö 0,00 0,00 
Lomapalkkavelka 0,00 0,00 
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     Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 6: Rahoitustuotot ja -kulut 

     
    Rahoituskulut       Muutos                   
  2013 2012 2013-2012 

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

Rahoituskulut yhteensä 0,00 0,39 0,39 

    Netto 0,00 -0,39 -0,39 
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       Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2013 liitteet 4,5,7-14 
 

       Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa 
Liite 5 Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa 
Liite 7 Rahastosta annetut lainat 

  
Ei ilmoitettavaa 

Liite 8 Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ei ilmoitettavaa 
Liite 9 Taseen rahoituserät ja velat 

  
Ei uutta ilmoitettavaa 

Liite 10 Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut vastuut Ei ilmoitettavaa 
Liite 11 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 

 
Ei ilmoitettavaa 

Liite 12 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
 

Ei ilmoitettavaa 
Liite 13 Velan muutokset 

   
Ei ilmoitettavaa 

Liite 14 Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
 

Ei ilmoitettavaa 
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6 Allekirjoitukset 
 
 
Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 25. helmikuuta 2014. 
 
 

Palosuojelurahaston hallitus 
 
 
 
 
 
 
Kari Hannus, puheenjohtaja Mika Kättö, varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Kari Tolvanen, jäsen  Petri Mero, jäsen 
 
 
 
 
 
Jari Hyvärinen, jäsen  Jussi Rahikainen, jäsen  
 
 
 
 
 
Ari Torniainen, jäsen  Simo Tarvainen, varajäsen  
 
 
 
 
TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja 
tarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus. 
 
 
Helsingissä         päivänä            kuuta 2014. 
 
 
    
Ylitarkastaja   Reijo Luomala 

 
 

50 
 


	Vuoden 2013 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi hallituksen kokouksessa 30.10.2012. Ilmoitus julkaistiin Palosuojelurahaston nettisivuilla, Pelastustieto-lehdessä ja Palokuntalaisessa sekä myös Turvallisuus ja riskienhallinta -lehdessä. Lisäks...
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	Turvanauhat -ehdotus on hyvä omavalvonnan keino taloyhtiöille, yrityksille, isännöitsijöille ja asukkaille sekä tarvittaessa yksi tapa viranomaisille ja pelastajille puuttua havaittuihin onnettomuusriskeihin. Turvanauhaa käytetään onnettomuusuhasta ti...
	HALI - Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä ohjaa hälytysajoneuvoille liikennevaloissa vihreää saavuttaessa mistä tahansa suunnasta risteykseen. Valo vaihtuu liikennevaloissa vihreäksi automaattisesti hyvissä ajoin. Toiminta perustuu satell...
	Ohjausryhmään kuuluvat Jukka Talvi Oulun kaupungista, Kari Malinen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta, Mikko Malmstedt Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta, Jani Huttula Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta sekä Samu Oja Signal Partners Oy:stä. Menet...
	Puheenjohtaja: Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus
	Jäsenet


