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1 Palosuojelurahaston toimintakertomus 2014 
 

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 sisäministeriön hoidossa ja 
valvonnassa. 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. Avustuksia 
voidaan myöntää kunnille ja pelastuslaitoksille, sopimuspalokunnille sekä pelastusalan 
järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Erityisavustuksia oppimateriaalin tuotantoon ja 
hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-
, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin 
voidaan myöntää myös muille toimijoille. Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää myös 
valtion virastoille ja laitoksille. Rahastosta voidaan lisäksi myöntää apurahoja ja stipendejä 
hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen. 
 

 
* talousarvio 2015 
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1.1 Johdon katsaus 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja teki yhteensä 336 päätöstä 
(vuonna 2013: 368 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli 279 kappaletta (vuonna 2013: 306). 
Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 29,41 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 28,16 milj. €) ja 
myönnettiin 9,87 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 9,12 milj. €). Myönnetty avustus oli näin 
ollen n. 33,6 % haetusta (vuonna 2013: 32,4 %). 
 
Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat rahaston 
strategian toimeenpano sekä kalusto- ja rakennushankkeiden uudistamistoimet. 
Rakennushankeavustusten ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tulokset saatiin syksyllä 
2014. Syksyllä käynnistettiin myös kalustohankeavustusten ulkopuolisen 
vaikuttavuusarvioinnin hankintaprosessi. Valitut arvioitsijat aloittivat työnsä vuoden 2015 
alussa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden arviointiin virkatyönä kehitetty arviointikehikko 
oli käytössä vuoden 2014 kummallakin hakukierroksella.  
Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän mukanaan tuomat hyödyt ovat nähtävissä jo mm. 
talousraportoinnin ja tilinpäätöksen laatimisen nopeutumisen osalta.  
 

1.2. Vaikuttavuus 
  
Rahaston keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan järjestöjen valistus- ja 
koulutustoiminta, pelastusalan tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä pelastustoimen 
alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien paloasema- ja kalustohankkeet. 
 

 
 
 

Avustukset yhteensä 9 869 682 euroa 
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Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä n. 9,87 miljoonaa euroa, joista kunnille 
noin 4,60 miljoonaa euroa (46,7 %), sopimuspalokunnille 0,55 miljoonaa (5,5 %), 
pelastusalan järjestöille yleisavustuksina 2,77 miljoonaa (28,1 %) ja erityisavustuksina  
 1,40 miljoonaa (14,1 %) sekä muille saajille (valtio, yritykset ja kotitaloudet) 
erityisavustuksina 0,55 miljoonaa euroa (5,6 %). Valtionlaitoksista ja valtiorahoitteisista 
organisaatiosta erityisavustuksia myönnettiin Pelastusopistolle viiteen hankkeeseen (yht. 
0,17 milj. €), Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle kahteen hankkeeseen (yht. 0,22 milj. €) 
sekä Tampereen yliopistolle yhteen hankkeeseen (0,11 milj. €). Rahastolla on merkittävä 
rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja 
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla.  
 

 
 
Erityisavustukset pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien  
kalusto- ja rakennushankkeisiin 

 
Kalusto- ja rakennushankeavustushakuja eriytettiin kertomusvuonna hakuaikataulun osalta. 
Käytännön katsotaan palvelleen sekä päätöksentekoa että hakijoita. Kalusto- ja 
rakennushankkeiden hakua eriytetään tulevina vuosina vielä selkeämmin. Vuodesta 2016 
eteenpäin rakennushankkeiden päätökset tehdään maaliskuun ja kalustohankkeiden 
päätökset marraskuun kokouksessa. Rakentamisen osalta tullaan jatkossa harkitsemaan 
entistä tarkemmin korjauksen välittömät ja pitkäkestoiset hyödyt sekä korjauksen 
vaikutukset rakennuksen käyttöajan pidentämiseen. Uudisrakentamisen hankeavustuksia 
tullaan jatkossa myöntämään vain hankkeisiin, joita ei ole vielä aloitettu. 
Rakennushankkeiden (sis. harjoitusalueet) ja kalustohankkeiden jakoperusteita kehitetään 
tulevina vuosina edelleen rahaston strategian, rahaston tekemien kyselyiden sekä 
ulkopuolisten vaikuttavuusarviointien pohjalta. 
 
Rakennushankeavustukset 
Vuonna 2014 rahastoon saapui yhteensä 117 kalusto- ja rakennushankehakemusta, joista 
kalustohankehakemuksia oli 92 ja rakennushankehakemuksia 25. Myönteisiä 
rakennushankepäätöksiä rahaston hallitus teki 15 hankkeeseen, mikä vastasi 60 % haetusta 
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(vuonna 2013 avustettiin 12 rakennushanketta, mikä vastasi 37,5 % haetusta ja vuonna 
2012 avustettiin 11 rakennushanketta, mikä oli 31,4 % haetusta). Avustuksista kahdeksan 
myönnettiin paloaseman uudisrakennukselle ja viisi paloaseman peruskorjaukseen tai 
laajennukseen sekä kaksi harjoitusalueen rakentamiseen. Lounais-Suomeen 
rakennusavustuksia myönnettiin neljä, Länsi- ja Sisä-Suomeen sekä Etelä-Suomeen 
molempiin kolme, Pohjois-Suomeen kaksi ja Itä-Suomeen, Lappiin ja Ahvenanmaalle 
kuhunkin yksi rakennushankeavustus. Avustuspäätös kaikkien alueiden 
rakennushankkeisiin oli yhteensä 2 323 662 euroa (vuonna 2013 yhteensä 2 320 876 euroa).  
 
Rakennushankeavustusten maksimiavustus oli kertomusvuonna 250 000 euroa; maksimiavustus laski 
100 000 euroa edellisvuosiin nähden. Tarkastuksen johdosta rakennushankeavustus voitiin 
myöntää useammalle hakijataholle; vuosina 2011 ja 2012 avustus myönnettiin 11 
hankkeeseen ja kertomusvuonna 15 hankkeeseen. Kunnille myönnetyn avustuksen 
keskimääräinen suuruus oli kertomusvuonna 186 947 euroa (vuonna 2013 summa oli 240 
663 euroa ja 2012 puolestaan 332 889 euroa). 
 
Kärsämäen, Laukaan ja Kemiönsaaren kunnat saivat rahaston maksimiavustuksen uuden 
paloaseman rakentamiseen. Savonlinna, Helsinki ja Kouvola saivat maksimiavustuksen 
paloaseman peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Lisäksi Saltvikin kunnalle myönnettiin 192 
326 euroa paloaseman rakentamiseen, Maalahden kunnalle 168 146 euroa Petolahden 
paloaseman rakentamiseen, Utsjoen kunnalle 157 408 euroa Nuorgamin paloaseman 
rakentamiseen, Lohjan kaupungille 125 000 euroa Karjalohjan paloaseman rakentamiseen 
ja Joutsan kunnalle paloaseman peruskorjaukseen 17 360 euroa. Sopimuspalokunnista 
Suttilan VPK:lle myönnettiin 39 512 euroa paloaseman rakentamiseen ja Huhtamon 
VPK:lle 10 910 euroa autotallin laajentamiseen. Kertomusvuonna tuettiin kahta 
harjoitusaluehanketta; 100 000 euron avustus myönnettiin Porin kaupungin 
harjoitusalueelle ja 13 000 euron avustus Jokilaaksojen pelastuslaitokselle Siikalatvan 
harjoitusalueeseen.   
 
Kalustohankeavustukset 
Saapuneista 92 kalustoavustushakemuksesta pelastuslaitoksilta tuli 73 avustushakemusta ja 
sopimuspalokunnilta 19. Myönteisiä kalustopäätöksiä tehtiin 36 kalustohankkeeseen, mikä vastasi 
39,1 % haetusta (vuonna 2013 avustettiin 23 kalustohanketta, mikä vastasi 20,4 % haetusta 
ja vuonna 2012 avustettiin 51 kalustohanketta, joka oli 56,6 % haetusta). Kalustohankkeet 
sisälsivät pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, väestöhälyttimet ja 
harjoitusalueen yksittäiset kontit. Myönteisistä kalustoavustuksista 28 myönnettiin 
pelastuslaitoksille (38,3 % haetusta) ja 8 sopimuspalokunnille (42 % haetusta).  
 
Kalustohankeavustuksista 33 myönnettiin ajoneuvohankintoihin ja 3 väestöhälytinten 
hankkeeseen. Myönteisistä päätöksistä 23 kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen 
ajoneuvokalustoon (esim. sammutusauto, säiliöauto), 2 laitosten kevyeen ajoneuvoon ja 3 
pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeeseen. Lisäksi 3 kalustoavustusta myönnettiin 
sopimuspalokuntien raskaan ajoneuvokaluston ja 5 sopimuspalokuntien kevyen ajoneuvon 
hankintaan. 
 
Etelä-Suomeen avustuksista kohdistui 18, Länsi- ja Sisä-Suomeen 8, Lounais-Suomeen 4, 
Itä-Suomeen 3, Pohjois-Suomeen 2 ja Lappiin 1. Keskimääräinen avustus raskaille 
ajoneuvohankinnoille oli 59 960 euroa, suurimmat yksittäiset avustukset olivat 76 000 
euroa ja ne myönnettiin nostolava-auton, puomitikasauton ja säiliösammutusauton 
hankintaan.  
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Kalustohankkeilla on edistetty pelastustoimen ajoneuvokannan ja vanhojen 
väestöhälytysjärjestelmien uusiutumista, turvattu pelastustoimen toimintamahdollisuuksia 
muuttuvissa olosuhteissa sekä parannettu pelastuslaitosten johtamisvalmiuksia. 
Kalustohankeavustukset ovat aiempaa useammin kohdistuneet raskaaseen 
ajoneuvokalustoon. Rahasto tuki huomattavan kallista (hankintahinnaltaan yli 120 000, alv 
0) pelastusajoneuvokalustoa ensi kerran vuonna 2013, jolloin erillinen valtionavustus 
huomattavan kalliin kaluston tai järjestelmän hankinnoista aiheutuviin kustannuksiin 
päättyi. Kaikki pelastuslaitokset ovat esittäneet toiveen siitä, että rahaston tuki raskaaseen 
ajoneuvokalustoon säilyy ja nämä hankkeet ovat arvioitu tärkeysjärjestyksessä korkealle.  
 

 
 

Kuvassa Rutolan VPKn vanha ja uusi miehistöauto. Rutolan VPK sai vanhaan miehistöautoon Palosuojelu-
rahaston 44 130 markan avustuksen vuonna 1990 ja uuteen miehistöautoon 17 200 euron avustuksen keväällä 
2014. Kuva: Timo Heinonkoski 

 
 

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille 
 
Tulipalojen ehkäisemiseksi ja pelastustoiminnan edistämiseksi yleisavustusta saivat Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä yhdeksän alueellisen pelastusalan liiton ja neljän 
alueyksikön kanssa, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen 
Sopimuspalokuntien liitto ry ja Palotutkimusraati ry. Yleisavustus vuodelle 2014 oli 
yhteensä 2,77 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 
Nuohousalan Keskusliitto ry on seurannut aktiivisesti valtakunnallista tutkintorakenteen 
uudistusprosessia. Liitto ja nuohousalan tutkintotoimikunta ovat antaneet lausuntoja ja 
kirjelmöineet näkemyksiään muun muassa Opetushallitukselle.  Seurantaa ja yhteydenpitoa 
Opetushallitukseen jatketaan aktiivisesti.  
 
Nuohoojan ammattitutkintoon valmistavan ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus osion 
käytännön harjoituksen suunnittelua ja uudistamista on viety eteenpäin. 
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus osion koulutuskokonaisuus voidaan viedä läpi aina 
piirustusten lukuharjoituksista, suunnittelun kautta puhdistustyön tekemiseen saakka 
käyttäen hyväksi puhdistustyökohteen piirustuksia heti koulutuksen alusta alkaen. Näin 
ollen opiskelijoille saadaan luotua kokonaiskuva puhdistustyöhön liittyvistä vaiheista. 
 
Vuonna 2014 aloitettiin nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon lämmitysjärjestelmien 
nuohous ja huolto osion sisältö- ja materiaalipäivitykset. 
 

 
 
Vuonna 2014 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 jatkettiin. Nuohousalan Keskusliitto tiedotti 
nuohousalan koulutuksesta lukuvuoden 2014 – 2015 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. Lisäksi koulutuksesta on tiedotettu liiton omassa 
jäsenlehdessä. Koulutuksen laatuun kiinnitettiin huomiota kouluttajille suunnattujen 
koulutustilaisuuksien suunnittelussa. 
 
Nuohousalan Keskusliitto osallistui Sisäasiainministeriön pelastusosaston, 
Palosuojelurahaston, SPEKin, Finanssialan Keskusliiton, Suomen Palopäällystöliiton, 
Pelastuslaitosten ja Pelastusliittojen kanssa Paloturvallisuusviikon, Päivä Paloasemalla - ja 
Pohjoismainen Palovaroitinpäivä -tapahtuman toteuttamiseen. Viikon tarkoituksena oli 
kiinnittää ihmisten huomio arjen sujumisen turvallisuuteen erilaisten teemojen avulla. 
 

8 
 
 



 
 

Kattoturvalaitteisiin liittyvällä koulutuksella tutkintoihin valmistavassa koulutuksessa ja 
kuluttajille suunnatulla valitustoiminnalla, vaikutetaan suoraan nuohoojien 
työturvallisuuteen.  
 
Nuohousalan Keskusliitto ry oli mukana Tekniikka 2014-, Turvallisuus 2014- ja 
Kyberturvallisuus 2014 -messuilla yhteisosastolla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, 
Suomen Palopäällystöliiton, Palo- ja Pelastustieto ry:n ja Pelastustieto- lehden kanssa. 
 
Paloturvallisen asumisen varmistamiseksi opetusaineiston pohjalta järjestettiin 2014 kaksi 
koulutustilaisuutta ja koulutustilaisuuksien järjestämistä ja kehittämistä jatketaan edelleen. 
 
Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kautta saavutettiin jäsenistön lisäksi 
tärkeät sidosryhmät. Lisäksi valistustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden kautta. 

 
Suomen Palopäällystöliitto ry 
 

Koulutus 
Toimintavuoden aikana liitto ylitti suunnitelman mukaiset määrälliset tavoitteensa 
koulutuksessa: tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 54 (suunnitelma 45), niissä oli osallistujia 
2.589 (2.250) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 4.238 (3.900). Koulutettavapäivämäärä 
kasvoi hieman edellisvuotisesta. 
 
Em. tunnusluvut osoittavat, että liiton järjestämälle koulutukselle on tarvetta. Keskitettyjen, 
valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjestämisen lisäksi liitto vahvisti edelleen alueellisen 
koulutuksen mallia. 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. 
 
Koulutusta on liiton järjestämä kilpailutoiminta, ja tältä osa-alueelta tärkeimpänä 
Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut Jehumalja. Kuluneena vuonna mukana oli 31 
joukkuetta. Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi vanhimmista ammattitaitokilpailuista 
maassamme myös suurin alan vuotuinen kilpailutapahtuma. 
 
Turvallisuusviestintä 
Palopäällystöliitto piti yhteyttä aktiivisesti pelastuslaitosten turvallisuusviestintätyöryhmään. 
Turvallisuusviestinnän saralla on jatkettu sosiaalisen median hyödyntämistä, ja uusia sivuja 
perustettiin mm. turvallisuusfoorumeille. Liitto on ollut mukana pelastustoimen facebook-
sivun ylläpitäjänä ja sisällön tuottajana. Liitto ja pelastustoimi kokonaisuudessaan ovat 
saavuttaneet laajan ”tykkääjäjoukon”, ja akuuttia ja ajan-kohtaista turvallisuusviestisanomaa 
on viety laajoille joukoille ihmisiä. 
 
Poistumisturvallisuusvideo valmistui tammikuussa 2014, joka toteutettiin ja julkaistiin 
yhteistyössä VTT:n, Muikkumedian sekä yrityskumppaneiden kanssa. Hankkeeseen saatiin 
Palosuojelun edistämissäätiön ja Palosuojelurahaston tukea. Videota markkinoitiin eri 
kanavia pitkin. Video on vapaasti saatavilla Youtube-videopalvelussa niin kokonaisuutena 
kuin aihealueittain. 
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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 lähetti erillisiä 
lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista, mm. alkusammutuksesta ja metsäpaloista.  
 
Liiton yhteistyössä muiden pelastusalan toimijoiden kanssa tekemä 
turvallisuusviestintätoiminta on vahvistanut osaltaan pelastustoimen henkilöstön valmiutta 
osallistua laajemmin turvallisuusviestintään. 
 
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 
Liiton asiantuntijarooli pysyi vakiintuneena toimintavuoden aikana. Liiton omat 
asiantuntijaelimet kokoontuivat säännöllisesti, minkä lisäksi liitolla on ollut edustaja noin 30 
eri asiantuntijatyöryhmässä. Liiton asiantuntijoiksi nimettiin lähtökohtaisesti jäsenistön ja 
kentän parhaimman asiantuntemuksen omaavat henkilöt. Liiton toimitilat ovat olleet 
aktiivisesti eri asiantuntijatyöryhmien käytössä. 
 
Lausuntoja annettiin edellisvuosien tapaan. Asiantuntijatoiminnan keskiössä oli 
asiantuntijatyöryhmätyöskentely sekä -neuvonta. Erityisen vahvasti liitto oli mukana 
työhyvinvoinnin yhteistyöelimen ja sen eri alatyöryhmien toiminnassa ja liitto osallistui 
muun muassa ensimmäisen valtakunnallisen pelastuslaitosten työhyvinvointikyselyn 
pelastuslaitoskiertueeseen. 
 
Liitto valtakunnallinen pelastustoimen psykososiaalisen tuen asiantuntijatyöryhmä on 
tehnyt merkittävää työtä omalla sektorillaan. Lisäksi liikennevälinepelastamisessa liitto on 
ollut aktiivisessa roolissa tuomassa hyviä käytäntöjä ulkomailta Suomeen. 
 
Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma -hanke käynnistettiin vuonna 2013 ja siinä 
tuotettiin ohje pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille niiden toiminnan ympäristö- ja 
ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Hankkeen tuloksia esiteltiin muun muassa Jyväskylän 
turvallisuusmessuilla syksyllä 2014. Lisäksi liitto julkaisi hankkeessa oppaan 
pelastuslaitosten ja palokuntien työn tueksi sekä tarjoaa nettisivuilla tietoa aiheesta ja 
neuvoo pelastuslaitoksia ja palokuntia aiheesta tarvittaessa. 
 
Liitossa valmisteltiin pelastustoimelle räätälöityä työturvallisuusaineistoa, johon liittyvää 
koulutustoimintaa käynnistellään vuoden 2015 aikana. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Liiton osallistuminen ja vaikuttavuus kansainvälisessä toiminnassa vahvistui. Liitto osallistui 
muun muassa Ruotsissa syksyllä 2014 järjestettyyn pohjoismaiseen opintoviikkoon. FEU-
toiminnassa osallistuttiin säännöllisesti ja aktiivisesti järjestön toimintaan, Suomen 
keskeisimpänä vastuu-alueena pelastajien työturvallisuus (fire fighters` safety). Tehtävä 
tukee liiton strategista linjausta, jonka mukaan liitto toimii ja vahvistaa roolia 
pelastustoimen työhyvinvoinnin edistämisessä. Liiton käynnistämä suomalaisten 
pelastusalan toimijoiden kansainvälisten asioiden yhteistyöfoorumi on vakiintunut osaksi 
kansainvälisen toiminnan kehittämistä. Foorumissa jäseninä ovat Suomen 
Palopäällystöliiton lisäksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, sisäministeriö ja 
Pelastusopisto. 
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Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta 
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä toteutui liiton strategialinjausten ja 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Liiton tilaisuuksiin osallistui entistä laajemmin osallistujia 
eri palopäällystöryhmistä ja palokuntamuodoista. Erityi-sen ilahduttavaa oli paitsi 
nuoremman päällystösukupolven myös vapaaehtoishenkilöstön osallistumisen lisään-
tyminen Palopäällystöpäiville. 
 
Alan järjestöjen välinen yhteistyö sai vakiintuneempia muotoja, ja mm. SPEKin kanssa 
solmittua yhteistoiminta-asiakirjaa toteutettiin. Vahvaa yhteistyötä tehtiin mm. 
Sopimuspalokuntien Liiton, Nuohousalan Keskusliiton ja muiden turvallisuusalan 
järjestöjen kesken.  
 
Viestintää niin liittoa kuin alaakin koskevista asioista toteutettiin jäsenlehden, 
kuukausittaisen ajankohtaistiedotteen ja eri sähköisten kanavien kautta. Vuorovaikutus 
lisääntyi entisestään mm. sosiaaliseen mediaan panostamisen kautta. Kaiken kaikkiaan liiton 
toimintaan osallistumisen kautta mahdollistettiin pääsy tuoreimman tiedon ja informaation 
pariin. 

 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto sai vuodelle 2014 Palosuojelurahastolta yleisavustusta 
75 000 euroa. Palosuojelurahaston päätöksen 26.11.2013 jälkeen liitto suunnitteli 
toimintansa päätöksen huomioiden. Vuoden 2014 toiminta on toteutettu tämän 
suunnitelman mukaisesti.  
 
Vaikuttavuus ja keskeiset tulokset 
Toiminnassa on vuoden aikana korostunut liiton asiantuntijatoiminta sopimuspalokunta- ja 
vapaaehtoisessa palokuntatoiminnassa. Liitto on myös valmistellut ja jakanut useita 
palokuntatoimintaa hyödyttäviä kirjasia ja esitteitä kaikille sopimuspalokunnille ja 
yhteistyökumppaneille. Liitto on ollut vuoden aikana mukana kahdessatoista eri työ-, 
ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, neuvottelukunnassa tai valintaraadissa. 
 
Keskeiset tulokset olivat: 
• sopimuspalokunta- ja vapaaehtoispalokuntatoiminnan asiantuntijatyö, jolla on autettu 

viranomaisia, sekä palokuntia toiminnan edistämiseksi 
• erilaisissa työryhmissä on tuotu esiin sopimuspalokuntatoiminnan merkitys ja vaikutus 

erilaisia asioita kehitettäessä 
• kehittämishankkeiden yhteydessä on työtä edistetty liiton asiantuntijalausunnoin 
• Sopimuspalokunta 2020 –kirjasen painattaminen ja jakaminen kaikkiin palokuntiin ja 

yhteistyökumppaneille 
• vapaaehtoista palokuntatoimintaa on edistetty alueellisella koulutuksella kevään aikana 

yhdessä SPEK:in kanssa – koulutuksen perustana on ollut sopimuspalokunta 2020 
kirjanen, kehittämisalueineen ja tavoitetasoineen. Aluekoulutus huipentui yleiseen 
palokuntalaiskokoukseen, jossa kehittämisalueet ja tavoitetasot olivat keskeisimpänä 
asiana esillä  

• Sopimuspalokunnat Suomessa (kuusi kielinen esite) valmisteltiin ja painettiin. Se 
jaettiin myös kaikkiin palokuntiin ja yhteistyökumppaneille 

• Valmisteltu, Sinun ja palokuntasi puolesta –kirjanen on jaettu kaikkiin 
sopimuspalokuntiin ja yhteistyökumppaneille 
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• Liitto valmisteli sopimuspalokuntien käyttöön kaksi erilaista jäsenhankintaesitettä. 
Esitteet jaettiin malliksi kaikkiin sopimuspalokuntiin ja pelastuslaitoksille. Tarvitsijat 
ovat niitä saaneet meiltä veloituksetta, tilauksesta suurempana eränä käytettäväksi 
jäsenhankinnan edistämiseen  

• liitto on osallistunut pelastusalan erilaisiin seminaareihin pyydetyin asiantuntijaesityksin 
• yhdessä SPPL:n ja SPEK:in kanssa on valmisteltu pelastusalan päällystön 

ajankohtaispäivät   
 
 
Palotutkimusraati ry 
 

Palotutkimusraadin toiminta on vuoden 2014 aikana ollut vilkasta. Pelastusopisto lopetti 
jäsenyytensä Palotutkimusraadissa vuoden 2013 lopussa, minkä seurauksena 
asiamiestehtävien hoitaminen siirrettiin SPEKille. Käytännössä yleishallintoon, talouteen ja 
viestintään liittyvät käytännöt uudistettiin monelta osin vuoden aikana. Paljon työtä tuotti 
esimerkiksi Palotutkimusraadin arkisto, joka jouduttiin muodostamaan lähes kokonaan 
uudelleen: kaikki Pelastusopistolta saadut asiakirjat käytiin läpi, lajiteltiin ja dokumentoitiin. 
Myös talouteen liittyviä käytäntöjä (esim. kirjanpito) uudistettiin. Pelastusopisto lopetti 
myös Palotutkimusraadin nettisivujen ylläpidon, mistä syystä sivut siirrettiin osaksi SPEKin 
uudistettuja kotisivuja.   
 
Paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikka aloitti virassa tammikuussa. Hostikka 
oli raadin kokouksessa keskustelemassa raadin ja Aalto-yliopiston yhteistyön muodoista ja 
järjestämiskäytännöistä heti alkuvuodesta ja keskustelua toimintatavoista jatkettiin koko 
toimintavuoden ajan. Toimintatapoja ei vielä vakiinnutettu, koska professuuri oli uusi ja 
kaikki professuuriin liittyvät toimintamallit ja -järjestelyt alkoivat muodostua vasta 
loppuvuodesta. Toimintavuoden aikana Raati avasi myös keskustelun Aalto-yliopiston 
jäsenyydestä Raadissa.   
 
Palotutkimusraati tilasi selvityksen Palotutkimuksen lähdeaineiston kartoittamisesta 
VTT:ltä. Tarkoituksena oli saada ajantasainen tieto seurattavista palotutkimusta koskevista 
lähdeaineistoista. Kartoituksen tiedot toimivat pohjana tulevalle Palotutkimusraadin 
uutiskirjeelle. Kartoitus on kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä Palotutkimusraadin 
nettisivuilla.  
 
Asiantuntija-alustuskäytäntöä jatkettiin kahdella asiantuntija-alustuksella: professori Simo 
Hostikka, Aalto-yliopisto ja johtava tutkija Kai Valonen, Onnettomuustutkintakeskus. 
Lisäksi vuoden aikana selvitettiin asiantuntija-alustusten erilaisia järjestämistapoja. 
Tavoitteeksi asetettiin, että asiantuntija-alustukset olisivat laajemman kuulijakunnan 
kuultavissa. Päätettiin, että Palotutkimusraati alkaa järjestää joka toinen vuosi nk. 
miniseminaari, johon kootaan useampi asiantuntija-alustus palotutkimukseen liittyvästä 
teemasta. Tällä korvataan nykyinen käytäntö, jossa asiantuntija-alustukset on pidetty 
johtokunnan kokousten yhteydessä. Miniseminaari järjestetään aina sellaisena vuonna, kun 
Palotutkimuksen päiviä ei järjestetä. 
 
Ensimmäinen miniseminaari, ”Mihin palotutkimusta tarvitaan?” -työpaja, järjestettiin 
3.12.2014 Tieteiden talolla ja tilaisuus keräsi 30 osallistujaa. Tilaisuudessa oli asiantuntija-
alustuksia sekä työpajatyöskentelyä. Työpajojen tuloksia käytetään hyväksi 
Palotutkimusraadin työn kehittämisessä sekä Palotutkimuksen päivien 2015 suunnittelussa. 
Lisäksi aineistot jaetaan osallistujille ja laitetaan nettisivuille kaikkien kiinnostuneiden 
katsottavaksi. 
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Palotutkimusraati seurasi aktiivisesti selvitysmies Jorma Rantasen pelastustoimen tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan vahvistamista koskevan selvitystyön etenemistä. Selvitysmiehen 
raportti julkaistiin toukokuussa. Raadilta ei pyydetty selvityksestä lausuntoa, mutta raati laati 
lausunnon, jossa se painotti Palotutkimusraati -tyyppisen toiminnan tärkeyttä myös 
jatkossa.  
 
Palotutkimusraati kävi toimintavuoden aikana vilkasta keskustelua mahdollisen 
Palotutkimusraadin stipendin perustamisen mahdollisuuksista. Tavoitteena olisi tukea 
palotutkimusta koskevien laadukkaiden opinnäytteiden tekemistä sekä samalla tehdä 
tunnetuksi raadin työtä opiskelijoiden ja oppilaitosten keskuudessa. 
Toimintavuoden lopussa aloitettiin Palotutkimuksen päivien 2015 valmistelu rahoituksen 
hakemisella ja ensimmäisen Call for Papersin julkaisemisella. 

 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

 
Koulutus 
Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman 
uudistustyötä tehtiin verkostomaisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jonka tueksi 
järjestettiin kaksi kehittämisseminaaria. Kevään seminaarissa laadittiin suunta 
opetussuunnitelman uudistamiseksi. Seminaariin osallistui 70 henkilöä. Uudistamiseen 
liityvä Palokuntien peruskurssin laatiminen aloitettiin opetussuunnitelmatyöryhmän 
toimesta. Kurssia kehitettiin pelastusalan kanssa yhteistyössä palokuntakoulutuksen 
kehittämispäivillä joulukuussa, joissa oli lähes 50 osallistujaa työstämässä uutta 
opetussuunnitelmaa ja peruskurssia. 
 
Kurssinjohtajien ja kouluttajien kouluttajakoulutus toteutui suunnitelmien mukaisesi, 
lukuunottamatta eSPEK-kurssia, johon ei saatu riittävää määrää osallistujia. 
Kurssinjohtajien kouluttajakoulutuksessa kävi edelleen erittäin motivoituneita henkilöitä. 
Palaute koulutuksista oli hyvällä tasolla, kouluarvosanoin 8,5-9,7 välillä. 
Kurssinjohtajamäärä on riittävä nykytasolla. Tavoitteena on, että tulevilla kurssinjohtajilla 
on entistä paremmat valmiudet hallinnoida etäopiskelua. Kouluttajakoulutuksen palautteen 
perusteella järjestettiin tilaisuuksia paikkakunnilla, joihin on hyvät kulkuyhteydet. 
Substanssiosaamisen lisäksi kurssijärjestelyiden koulutukseen panostetaan seuraavina 
vuosina sekä koulutusuudistuksen erilaisten toteuttamismallien esittelyyn opintopäivien 
yhteydessä. Verkko-oppimisympäristön koulutusta sekä pedagogiikkaa lisätään jatkossa 
opintopäivien yhteyteen. 
 
Suunniteltuun viikkoharjoitus ja työvuorokoulutushankkeeseen ei osallistunut riittävää 
määrää kumppaneita pelastuslaitoksista, johtuen työaikaresurssien puutteista. Suunnitellun 
hankkeen tavoitteena on tukea opetussuunnitelmauudistusta ja tuottaa materiaalia 
palokuntien käyttöön. Useasta yrityksestä huolimatta vain neljä pelastuslaitosta sitoutui 
kumppaniksi. Hanke koettiin kuitenkin tärkeäksi ja siihen toivottiin palattavan jatkossa. 
Vuoden aikana tuotettiin yhteinen ensivastekurssi, kaikkien ensivastetoimintaa tekevien 
järjestöjen kanssa (Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura ja Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö). Kurssin tueksi valmistui Ensiauttajan taskuopas, joka on 
tarkoitettu tukemaan ensivastekurssia sekä kurssin jälkeen tapahtuvaa ensivastetoimintaa. 
Pelastusliitojen järjestämä palokuntakoulutus perustui pelastuslaitosten kanssa tehtyihin 
yhteistyösopimuksiin. Koulutusmäärällisesti toteumat vaihtelivat alueittain, johtuen 
resursseista ja koulutussuunnitelmallisista haasteista. 
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Tutkimus 
Tutkimustoiminnassa tuotettiin uutta tietoa erilaisista turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. 
Kaikkiaan vuoden aikana julkaistiin viisi SPEK-tutkii julkaisua sekä yksi SPEK 
puheenvuoroja julkaisu. Julkaisut tuotettiin pitkälti osana erillisiä hankkeita, mutta niiden 
valmistelu ja käytäntöön soveltaminen on toteutettu myös osittain yleisavustuksen turvin. 
SPEK puheenvuoroja -julkaisu Turvallisuuden erilaisista käsitteistä tuotettiin kokonaan 
yleisavustuksen turvin.  
 
Vuoden aikana kehitettiin lisäksi uudentyyppinen tiedonjakoformaatti SPEK FAKTA, joka 
on yksi A4 sivu, jossa esitellään yksinkertaisessa ja helpossa muodossa erilaisia 
turvallisuuteen liittyviä asioita ja tekijöitä. SPEK FAKTA sivusta saatu palaute oli erittäin 
positiivista. Vuoden aikana järjestettiin seminaari ”Nollatoleranssista resilienssiin?”. 
Seminaarin puhujat olivat suomalaisen yliopistomaailman huippuasiantuntijoita. 
Pääpuhujana oli professori Eric Hollnagel Tanskasta. Seminaari oli sikäli merkityksellinen, 
että seminaarissa avattiin uudentyyppistä lähestymistapaa turvallisuuden määrittelyyn. 
SPEK osallistui aktiivisesti Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan -
vahvistamishankkeeseen.  Yhdessä VALOn, Allianssin ja SOSTEN kanssa valmisteltiin 
järjestötoiminnan ajatuspaja -hanketta. Tavoitteena on yhteistyössä eri järjestöjen kanssa 
kehittää uudenlaisia tapoja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Pelastuspalvelujärjestöjen yhteistoimintaa edistettiin laatimalla Vapaaehtoisten saatavuus ja 
käytettävyys hälytystehtäviin -tutkimuksen pohjalta suositukset vapaaehtoisen 
pelastuspalvelutoiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi. SPEK osallistui aktiivisesti 
erilaisten kotimaisten turvallisuustutkimusverkostojen toimintaan.  Lisäksi osallistuttiin 
aktiivisesti CFPA-E:n Research Commissionin toimintaan. Lisäksi vuoden aikana SPEK sai 
edustajan Brandforskin hallitukseen.  
 
Valistus ja neuvonta 
SPEKistä lähti vuoden 2014 aikana 35 tiedotetta. Palokuolematiedote lähti kuukausittain. 
Tiedotteet ylittivät uutiskynnyksen hyvin, ja toimittajat haastattelivat SPEKin asiantuntijoita 
säännöllisesti. Erityisesti marraskuun palokuolematiedote, jossa muistutettiin pikkujoulun 
viettäjiä paloturvallisuusasioista, herätti mielenkiintoa. Toimittajien aktiivisuus marraskuussa 
tuki hyvin Paloturvallisuusviikon viestintää. 
 
Suurta yleisöä muistutettiin palovaroittimen testauksesta joka kuun ensimmäisen päivän 
radiokampanjalla. Radiokampanjan kokonaiskontaktimäärä oli 50 miljoonaa, ja 
kyselytutkimuksen mukaan spotin kuulleista 40 prosenttia testasi palovaroittimen 
toiminnan. Suurin messutapahtuma, johon SPEK osallistui, oli Jyväskylään muuttaneet 
Turvallisuusmessut 3.-5.9. ja niihin liittynyt yleisötilaisuus 6.9. Messuihin liittyi useita 
seminaareja, joita SPEK oli järjestämässä tai joihin SPEKin henkilöstöä osallistui. Educa-
messuilla tammikuussa markkinoitiin NouHätä!-kampanjaa, ja 112-päivänä SPEK järjesti 
yhdessä Punaisen ristin kanssa turvallisuustapahtuman eduskunnassa. Helsinkiläisille jaettiin 
turvallisuustietoja Stadin turvaksi -tapahtumassa syyskuussa. Turvallisuusesitteitä päivitettiin 
vuoden aikana ja niitä jaettiin turvallisuusviestinnällisissä tapahtumissa. 
 
SPEK osallistui tapaturmien ehkäisytyöhön yhä aktiivisesti. STM:n koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelu oli strategisesti 
merkittävin toimenpide, jossa SPEK oli mukana. Myös Kotitapaturmien 
ehkäisykampanjaan ja Tapaturmayhteistyöryhmän toimintaan osallistuttiin. Vuoden 2014 
aikana päätettiin, että SPEKissä tapaturmien ehkäisyn tehtävät siirtyvät onnettomuuksien 
ehkäisystä varautumisen tulosalueelle. 
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NouHätä!-kampanja tavoitti noin 31 000 oppilasta noin 400 koulusta. Koulutettujen 
kahdeksasluokkalaisten määrä ei ollut aivan samalla tasolla kuin muutama vuosi sitten. 
Koulutointa edustavien ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kouluissa on 
nykyään todella paljon perinteisestä koulunkäynnistä poikkeavaa toimintaa. Näin ollen yli 
30 000 oppilaan tavoittaminen on kampanjan tulos erittäin hyvä tulos. Suurten kaupunkien 
koulujen tavoittamiseksi työskennellään jatkuvasti. Kampanja rikkoi puolen miljoonan 
koulutetun rajan. Vuoden teemana NouHädässä oli poistumisturvallisuus Bongaa Exit -
sloganin alla. Kampanjan Bongaa Exit -pelisovellus oli julkaisemisensa jälkeen ladattujen 
pelien listaykkösenä Apple Storessa. 
 
Paloturvallisuusviikkoa vietettiin valtakunnallisesti 22.11. – 1.12. Päivä Paloasemalla ylitti 
odotukset. Tapahtumiin osallistui yli 90 000 ihmistä 361 paloasemalla eri puolilla Suomea. 
Tapahtumien rastiradoilla oli perinteisempien tehtävien lisäksi teemarastit paristojen 
kierrätyksestä ja liesiturvallisuudesta. Ikäihmisten paloturvallisuutta tuotiin esiin Pelasta 
mummo -teemalla. Omaan paloharjoitukseen tavoitti edellistä vuotta vähemmän osallistujia. 
Pudotus johtui siitä, että koulut eivät lähteneet mukaan kampanjaan odotetulla tavalla. 
Kotien osuus kuitenkin kasvoi huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Kotien 
paloturvallisuutta parantamaan tuotettiin Kipinä-sovellus, jonka avulla voi tarkistaa kodin 
paloturvallisuuden ja joka muistuttaa kuukausittain palovaroittimen testauksesta. 
Pohjoismaisena palovaroitinpäivänä 1.12. ihmisiä muistutettiin palovaroittimien paristojen 
vaihdosta ja palovaroittimien toimintakunnon säännöllisestä tarkistamisesta. 
 
Asiantuntijapalveluissa aloitettiin oppaiden päivitys sähköisessä muodossa. Julkaisuihin 
tehdyt muutokset julkaistaan http://www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Oppaita -
osoitteessa. Päivitykset ovat vapaasti ladattavissa ja niitä tehtiin neljä kappaletta. 
Työryhmätoimintaan osallistuttiin aktiivisesti niin koti- kuin ulkomaisissa yhteyksissä. 
Järjestettiin mm. CTIF Fire Prevention-commissionin kokous Padasjoella, jossa oli 
osallistujia Sloveniasta, Tsekeistä, Unkarista, Luxemburgista, Ruotsista ja Venäjältä. 
Järjestettiin Palonehkäisyn päivät Padasjoella, jossa tällä kertaa puhuttiin paljon sähköstä. 
Esityksiä oli mm. sähköautojen paloturvallisuudesta, sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta ja 
tulevasta liesiturvalaitteiden standardista. Tehdyn mediaseurannan perusteella 
palokuolemien määrä kasvoi alustavien tietojen mukaan 87:ään. Luku on 29 suurempi kuin 
vuonna 2013. Luvuissa on kuitenkin suurta vuotuista vaihtelua. On huomattava, että 
keskiarvoluvun perusteella palokuolleiden määrä olisi viiden vuoden jaksoissa tarkastellen 
laskenut lähes 28 %. 
 
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 
XXVII Yleinen palokuntalaiskokous järjestettiin Helsingissä 7.6.2014 Finlandia-talolla. 
Palokuntalaiskokoukseen kokoontuivat kaikkien palokuntamuotojen edustajat kehittämään 
alan ammattitaitoa, työturvallisuutta ja toimintaedellytyksiä. Kokouksen lisäksi päivä sisälsi 
palokunta-aiheisia oheistapahtumia ja mukavaa yhdessäoloa kaikille palokuntatoiminnassa 
mukana oleville. Päivän tapahtumiin osallistui lähes neljäsataa palokuntalaista. Tapahtumat 
näkyivät Helsingissä koko päivän: palokuntaparaati kulki läpi Helsingin ja 
yleisötapahtumassa esiteltiin palokuntatoimintaa ja palokuntanuoret pitivät ohikulkijoille 
turvallisuusvalistusta. 
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Kokouksen sisältö valmisteltiin yhteistyössä pelastusalan järjestöjen (Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ja Suomen Palopäällystöliitto / 
vapaaehtoisjaosto) kanssa.  Kokouksen teemana oli pelastusalan järjestöjen yhteisen 
toimintaohjelman laatiminen. Toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata strategisten 
linjauksien ja näkökulmien käytäntöön toimintamalleja, sopia toimijoiden rooleista ja 
tärkeimmistä tehtävistä sekä aikatauluista. Kokous päätti nostaa seuraavat asiat 
toimintaohjelmaan: Sopimuspalokuntatoiminnan tunnettuus ja identiteetti, rekrytointi, 
vaikuttaminen/ sopimuspalokuntatoiminnan asioista päättäminen, kelpoisuusvaatimukset ja 
osaaminen, toimintaan osallistuvien toimintamahdollisuudet ja palokuntakulttuurin 
tulevaisuuden turvaaminen.  
 
Palokuntien yhdistystoiminnallisen osaamisen kehittämiseksi kartoitettiin palokuntien 
kehittämistarpeita kyselyllä, johon saatiin vastaukset 156 palokunnalta. Kyselyn tulokset 
toimitettiin kaikkien vastanneiden osalta, suodatettuna kunkin liiton ja pelastuslaitoksen 
toiminta-alueen mukaan. Kyselyn tuloksista keskeisimmät asiat, jotka nousevat esiin 
kaikkien vastauksista olivat seuraavat: Yhteistyön lisäämistä palokuntien välillä kaivattiin, 
rekrytointiin panostamisen lisääminen ja sen tukeminen, järjestötoiminnan kiinnostuvuuden 
lisääminen, toiminnan suunnittelun tukeminen ja lisääminen palokunnissa, ulkopuolisista 
koulutuksista tietoisuuden lisääminen ja niiden hyödyntäminen, palokuntakulttuurin 
vaaliminen, vastuuhenkilöiden tukemista ja palkitsemista on lisättävä, koulutustarjontaa 
tulee lisätä. Niin ikään rahoitusmahdollisuuksia, esimiestyötä, alaisten tukemista ja 
vuorovaikutusta, uusien jäsenten rekrytointia, esimiestyötä työturvallisuuden ja 
työhyvinvoinnin edistäjänä, työsuojelun peruskoulutusta ja hallitustyöskentelyä palokunnan 
toiminnan tukena ja kehittäjänä tulee vahvistaa.  
 
Palokuntanaistyö sai edustajafoorumilla maaliskuussa 2014 uuden vision sekä toiminta-
ajatuksen, joiden toivotaan elävöittävän palokuntanaistoimintaa. VNaTTK kokoontui 
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vuoden aikana viisi kertaa ja käsitteli kokouksissaan vision lisäksi mm. erilaisia ideoita 
toiminnan kehittämiseksi, palokuntanaistyön vuosittaisia teemoja sekä tapahtumien 
suunnittelua. Toimikunnan apuna työskenteli kehittämistyöryhmä, joka kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa ja työsti palokuntanaistyön vision jalkauttamista. Keväällä sekä syksyllä 
valtakunnallisilla nais- ja nuorisotyön opintopäivillä pohdittiin miten visio viedään 
käytäntöön ja mietittiin siihen konkreettisia toimenpiteitä alueiden työskentelyä tukemaan. 
Syyskuussa palokuntanaisille järjestettiin Ladyt laineilla –kouluttajakoulutusristeily.  
 
Palokuntanuorisotoiminnan yhtenä tavoitteena oli luoda palokuntanuorille paikka vaikuttaa 
heitä koskeviin toimintoihin ja päätöksentekoon. Tavoitteen toteuttamiseksi 
valtakunnallinen nuorisotyötoimikunta järjesti valtakunnallisella VIKSU 2014 -leirillä 
nuorten keskustelutilaisuuden, ViksuAreenan, sekä piti viitenä päivänä rentoa oleskelutilaa, 
ViksuOlkkaria.  
 
ViksuAreena järjestettiin to 3.7. ruokalateltassa. Osallistujia 65 nuorta, 20 aikuista. 
Tilaisuuteen kutsuttiin etukäteen jokaisen alueellisen pelastusliiton (13 kpl) alueelta viisi 
nuorta ja yksi ohjaaja. Tilaisuus kesti reilut kaksi tuntia ja sen juonsivat valtakunnallisen 
nuorisotyötoimikunnan varapuheenjohtaja sekä Porin nuorisovaltuuston puheenjohtaja, 
joka on myös Porin VPK:n jäsen. Tilaisuuden aluksi Porin nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja ja yksi jäsen kertoivat nuorille nuorten kuulemisesta kuntatasolla. Samalla 
nuorille avattiin ViksuAreenan luonnetta, sitä mitä heiltä odotetaan ja millaisiin asioihin he 
voivat tilaisuudessa ottaa kantaa. Ohjeistusta oli lähetetty nuorille keväällä myös kirjallisesti, 
ja lisäksi alueelliset nuorisotyönohjaajat perehdyttivät nuoria tilaisuuteen etukäteen.  
 
ViksuOlkkari oli oma erillinen teltta leirialueella, johon nuoret saivat tulla rennosti 
istuskelemaan sohville ja patjoille. Teltta oli auki päivällä ruokatauolla pari tuntia ja illan 
vapaa-aikana muutaman tunnin maanantaista perjantaihin. Teltassa oli erilaisia pelejä, mm. 
flipperi ja nopeustestipeli sekä mahdollisuus ladata kännykkää ja ylipäänsä vain viettää aikaa 
keskenään ja samalla keskustella aikuisten kanssa. Valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan 
jäsenet keskustelivat ViksuOlkkarissa leirin nuorten ja ohjaajien kanssa mm. 
palokuntanuorisotyöstä, valtakunnallisesta toiminnasta ja päätöksenteosta. Tarkoituksena 
oli kerätä palautetta ja ajatuksia nuorilta ja ohjaajilta sekä avata päätöksentekorakennetta, 
jotta nuoret tietävät, kuinka heitä koskevia päätöksiä tehdään ja kuinka he voivat hakeutua 
ko. tehtäviin nyt ja tulevaisuudessa. Tarkoituksena valtakunnallisella 
nuorisotyötoimikunnalla ViksuOlkkarissa oli nimenomaan rennonletkeällä tavalla olla 
nuorten ja ohjaajien kanssa vuorovaikutuksessa. Osallistujia n. 1 000 eli viiden päivän 
aikana reilu puolet leirin osallistujamäärästä.  
 
ViksuAreenan ja ViksuOlkkarin toteuttamisesta, kokemuksista ja saaduista materiaaleista 
laadittiin muistio malliksi ja esimerkiksi palokunnille ja alueellisille liitoille malliksi, jota 
voivat hyödyntää nuorten omien nuorten kuulemistilaisuuksien järjestämiseen. Tällä tuettiin 
nuorten demokratiakasvatusta.  
 
Viksu-leiri oli järjestelyiltään erinomaisesti onnistunut. Ainoastaan osallistujamäärä jäi 
merkittävästi tavoitteestaan. Leirille osallistui yhteensä 2 000 nuorta ja 1 000 aikuista. 
Tavoitteena oli, että 3 000 nuorta osallistuu leirille. Leiri sai paljon mynteistä julkisuutta. 
Leirin järjestämään yleisölle suunnattuun turvallisuusviestintään osallistui 2 800 henkilöä. 
Leirillä järjestettiin myös Palokunta tutuksi -kurssi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. 
Tasavallan presidenttikin kunnioitti tapahtumaa vierailullaan puolisonsa kanssa. 
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Viksulan VPK arvovaltaisine vieraineen 
 
Palokuntanuorten ohjaajien tietotaito lisääntyi mm. palokuntanuorten valtakunnallisen 
kouluttajaleirin avuilla 25.-27.4. Leirille osallistu 106 ohjaajaa. Tapahtuman tarkoituksena oli 
mm. palokuntanuorten ohjaajien verkostoituminen ja valtakunnalliselle leirille kouluttajiksi 
tulevien tapaaminen, VIKSU 2014 -leirin leiri- ja harjoitusalueisiin tutustuminen etukäteen 
koulutusten suunnittelua varten, palokuntanuorten kouluttaminen nykypäivänä ja erityisesti 
VIKSU 2014 -leirillä (vuorovaikutuksellisempaan suuntaan) sekä valtakunnallinen 
palokuntanuorisotyö nyt ja tulevaisuudessa.  
 
Palokuntanuorisotyön kevään edustajafoorumissa Valkealassa 29.3. käsiteltiin vaikuttamista 
nuorisotyössä. Tässä yhteydessä jokaisen paikalla olleen liiton edustaja piti esittelyn oman 
toiminnan organisoinnista ja toiminnasta. Lisäksi käsiteltiin mm. uutta lakia lasten kanssa 
toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, palokuntanuorisotyön kehittämistä, 
palokuntanuorten hihamerkkejä sekä mahdollisuutta ottaa palokuntanuoria Nou Hätä -
tutoreiksi/valmentajiksi. Osallistujia oli 53.  
 
Valtakunnallinen nuorisotyön koulutustyöryhmä käsitteli mm. esityksiä palokuntanuorten 
kouluttajakoulutuksen täydennyskurssiksi sekä varhaisnuorten ohjaajakurssiksi, 
toimihenkilökurssin materiaalin tekemistä ensi vuoden leireille, varhaisnuorten 
kouluttajaoppaan päivitystä / sähköiseen muotoon tekoa ensi kesäksi sekä Yli Hyvä Jutun 
koulutuksien sisällyttämistä tuleviin, uudistettaviin kouluttajamateriaaleihin. Lisäksi 
työryhmässä päätettiin mm. menettelytavoista valtakunnallisen leiritoimihenkilökurssin 
valmistelun, varhaisnuorten kouluttajamateriaalien päivittämisen sekä nuorten kurssien 
materiaalien päivittämisen suhteen.  
 
Nuorisotyönedustajafoorumissa 25.10. Tampereella käytiin mm. läpi nuorten kuuleminen 
VIKSU 2014 -leirillä valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan toimesta, palokuntanuorten 
leirien kehittämistä, palo-kuntanuorten kilpailujen kehittämistä, tehtiin foorumin esitys 
valtakunnallisen nuorisotyötoimikunnan puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 
2015-2017 ja toimikunnan vuoden 2015 kokoonpanoksi. Lisäksi käsiteltiin palokuntalaisten 
kokemuksia ja näkemyksiä vakuutusturvasta ja harjoitusturvallisuudesta viikkoharjoituksiin 

18 
 
 



 
 

liittyen sekä rikostaustan selvittämistä lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta. Osallistujia 
oli 52.  
 
Palokuntanuorten kalustonkäsittelyn ja tietokilpailun Suomenmestaruuskilpailut pidettiin 
tänä vuonna Mikkelissä 10.5. Vastuullisena järjestäjätahona yhdessä keskusjärjestön kanssa 
oli Etelä-Savon Pelastusalan liitto. Osallistujia kalustonkäsittelykilpailussa oli 175, 
tietokilpailussa 42, järjestäjiä oli 71 ja joukkueiden huoltajia 70 henkilöä. 
 
Suomi-Englanti-kouluttajaviikonloppu järjestettiin SPEKin leiri- ja kurssikeskuksessa 
Padasjoella 25.-28.9. Osallistujia oli Suomesta 12 ja Englannista 11 palokuntanuorten 
vapaaehtoista kouluttajaa. Viikonlopun aikana ohjelmassa oli keskusteluja mm. 
palokuntanuorisotyöstä kummassakin maassa, niiden eroista ja yhtäläisyyksistä, 
konkreettisesta palokuntanuorisotyöstä palokuntatasolla sekä mahdollisista 
yhteistyömahdollisuuksista maiden välillä. Work shopeissa niin suomalaiset kuin 
englantilaiset saivat vertailla toistensa toimintaa ja esittää mahdollisia kehitysajatuksia toisen 
tai kummankin maan palokuntanuorisotyöhön ja -toimintaan. Lisäksi ohjelmaan kuului 
vierailu Päijät-Hämeen uudelle paloasemalle sekä Lahden VPK:aan ja sen kalustoon. Näin 
vieraat saivat kuvaa sekä virkamiesten että vapaaehtoisten toiminnasta, kalustosta ja 
toimitiloista ja näin hyvän kuvauksen Suomen pelastustoimen järjestämisestä.  
Palokuntanuorisotyön käsikirjan, Kipinän, 3. uudistettu versio julkaistiin SPEKin 
palokuntanuorten internetsivuilla valtakunnallisen VIKSU 2014 -leirin alla kesäkuussa. 
Kirjasta on SPEKin palokuntanuorten internetsivuilla saatavilla sekä verkko- että 
tulostettava versio. Kipinä-kirjaan on koottu sitä aineistoa, jota osastojen johtajat ja 
kouluttajat tarvitsevat tehtävissään suoriutuakseen. Kirja perehdyttää laajasti 
palokuntanuorisotyöhön ja palokuntakenttään. Kirja käännettiin uudistetun version 
yhteydessä ensimmäistä kertaa myös ruotsiksi. Myös palokuntanuorten 
koulutusjärjestelmän kolmen kurssin, Alkukurssi 2:n, Ensiavun jatkokurssin ja Tasokurssi 
4:n oppimateriaalit päivitettiin.  
 
Palokuntakulttuurin vaalimisen tueksi tuotettiin Palokuntalaisen pukuohje -opas, jonka 
tarkoituksena on yhtenäistää palokuntapukeutumista. 
 
Keskusjärjestö järjesti ensi kesän 2015 palokuntalaisten maailmanmestaruuskilpailujen 
nuorten Suomen karsinnat, joiden perusteella kaksi nuorten joukkuetta lähtee 
maailmanmestaruuskilpailuihin edustamaan Suomea.  
 
Vuosittainen Tulimeri-risteily keräsi tänä vuonna huikeat 2 000 palokuntalaista ympäri 
Suomea, vaalimaan yhteisöllistä palokuntahenkeä. Palokuntaveteraanitoiminta kasvaa 
voimakkaasti. Mainittakoon esimerkiksi, että Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton 
veteraanipäiville osallistui 300 palokuntaveteraania. 
 
Vuoden Palomieheksi valittiin paloesimies Jarkke Lahti, jonka missiona on palomiesten 
terveys. Hän on toiminut laaja-alaisesti pelastusalalla niin päätoimisena paloesimiehenä 
Keski-Suomen pelastuslaitoksella kuin myös sopimuspalokunnassa Jyväskylän VPK:ssa. 
Hänen panostuksensa palomiesten työturvallisuuden lisäämiseksi ja altistumisen 
vähentämiseksi Puhdas paloasema -toimintamallin avulla on ollut merkittävää 
suomalaisessa palokuntakulttuurissa. 
 
Vuoden Palokuntanuorisotyöntekijäksi valittiin Jens Tegengren, Grankulla FBK:sta. Hän 
on taistellut nuoriso-osaston puolesta ja saanut palokuntansa nuorisotyön kukoistamaan yli 
10 vuoden aktiivisella toiminnalla.  
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Kansainvälinen toiminta 
Kansainvälisyys oli vuonna 2014 vahvasti mukana SPEKin toiminnassa. SPEK toimi 
toimintasuunnitelman mukaisesti pelastusalan vapaaehtoiskentän kansainvälisten 
toimintojen järjestäjänä. SPEKin kansainvälisen toiminnan tavoitteita vuonna 2014 olivat 
strateginen verkostoituminen sekä tiedon välittäminen hyvien käytäntöjen vaihdon 
edistämiseksi ja alan parhaan tiedon esilletuomiseksi niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. SPEKin erityisenä painopistealueina vuonna 2014 olivat:  
 
• Pohjoismaat: Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää, sillä se mahdollistaa yhteisten 
pohjoismaisten intressien edistämisen ja yhteisiin pohjoismaisiin haasteisiin vastaamisen. 
Lisäksi SPEK saa vietyä kansallista tietoa kansainväliselle foorumille pohjoismaisten 
kumppaneiden kautta, ja vastaavasti tuotua kansainvälistä tietoa kansalliselle kentälle. 
 
Vuonna 2014 SPEK jatkoi yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa ja toiminnan 
kehittämistä järjestelmällisempään suuntaan. Lisäksi SPEK edisti pohjoismaista 
verkostoitumista sekä pohjoismaista vaikuttamista kattojärjestöjen toiminnassa (CTIF, 
CFPA-E). SPEK tuki yhteispohjoismaista hankeyhteistyötä ja tiedotti pohjoismaisesta 
yhteistyöstä uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa. Pohjoismaiset varautumis- ja 
pelastuspalvelujärjestöt allekirjoittivat keväällä 2014 SPEKin järjestämässä kokouksessa 
yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tukea kansalaisten osallisuutta turvallisuudessa 
ja edistää tiedon saantia sekä koulutusaineistojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. SPEKin 
varautumisjohtaja Karim Peltonen osallistui kesällä 2014 Ruotsin Almedaleniin 
Civilförsvarsförbundetin järjestämään paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli 
huoltovarmuus Ruotsissa vakavien kriisien yhteydessä. SPEK on partnerina tanskalaisen 
DBI:n EU-rahoitteisessa (Horisontti) hankehaussa: ”E-learning and serious games”, jonka 
tavoitteena kehittää opetuksellinen peli, jossa ensivastetyöntekijät voivat simuloida 
päätöksentekoprosesseja hypoteettisessa maanjäristyksessä ja terroristi-iskussa. Lisäksi 
SPEK on mukana ruotsalaisen Brandforskin hallituksessa varajäsenenä. SPEK osallistui 
vuonna 2014 myös Euroopan palontorjuntaliiton komissioihin, joissa toimitaan eri 
Pohjoismaiden edustusten kanssa. 
 
• Aktiivinen kattojärjestötoiminta: SPEK hallinnoi CTIF-toimintoja kansallisesti Suomen 
kansallisen CTIF-komitean valtuuttamana. Lisäksi SPEKin edustajia toimi kolmessa CTIF-
komissiossa/työryhmässä (Tulipalojen ehkäisy, Vapaaehtoistyöryhmä, Nuorisokomissio). 
SPEKin edustus CFPA-E:n komissioissa on myös kattava (Guideline-komissio, 
Koulutuskomissio, Tutkimuskomissio, Turvallisuuskomissio, Luonnononnettomuuksien 
työryhmä). SPEK kutsuttiin myös EVCPF:n vuosikokoukseen Unkariin, jonne ei 
aikataulujen päällekkäisyyksien vuoksi kuitenkaan voitu osallistua. Elokuun lopussa 
järjestettiin Suomessa pohjoismainen tulityökokous, johon osallistui asiantuntijoita myös 
Saksasta ja Iso-Britanniasta.  
 
• Euroopan unioni: EU-tietoutta lisäämällä SPEKin jäsenjärjestöt ja sidosryhmät kehittävät 
asiantuntemustaan ja ymmärtävät, miten pelastusalalle relevantit politiikat muodostavat, ja 
miten niihin mahdollisesti vaikutetaan. EU-toiminnan välineitä SPEKissä vuonna 2014 
olivat verkostoituminen ja viestintä.  
 
EU-toiminnassa SPEK keskittyi relevanttien EU-politiikkojen seurantaan ja niistä 
tiedottamiseen jäsenistölle ja sidosryhmille (ulko- ja turvallisuuspolitiikka, pelastuspalvelu, 
kyberturvallisuus, vakuutuspolitiikat). SPEK järjesti keväällä 2014 EU-vaalipaneelin, jossa 
nostettiin turvallisuus- ja pelastusalan kysymyksiä esille eurovaaleissa. Paneelissa oli mukana 
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mm. kolme parlamenttiin valittua ehdokasta (Sirpa Pietikäinen, Sampo Terho ja Merja 
Kyllönen). Lisäksi palokuntajohtaja Petri Jaatinen osallistui asiantuntijan keväällä 2014 
Ranskan hallinnoimaan hankkeeseen EU Exchange of Experts in Civil Protection–
ohjelman puitteissa. Vuoden 2014 aikana laadittu ja vuoden 2015 aikana julkaistava EU 
pelastusalan toimijana –selvitys avaa EU:n perustoimintaa, mekanismeja sekä mahdollisia 
EU-rahoituslähteitä pelastusalan järjestönäkökulmasta. SPEK osallistui myös EU-
hankerahoituskoulutukseen Varsovassa marraskuussa 2014.  
 
SPEK oli vuonna 2014 mukana Hyogo-toimintaohjelmatyössä Suomen kansainvälisessä 
maa-arvioinnissa tuoden esille erityisesti kansalaisyhteiskunnan roolia osana kansallista 
varautumista. Lisäksi SPEKin erikoistutkija osallistui Islannissa järjestettyyn kansainväliseen 
pelastustoimintakonferenssiin lokakuussa 2014. Syksyllä 2014 SPEK isännöi 
yhdysvaltalaisen Department of Homeland Security:n johtajan Joseph Martinin vierailua 
Suomessa ja oli mukana Suomen delegaatiossa Lontoossa, jossa keskusteltiin 
kansainvälisestä yhteistyöstä ensivastetyöntekijöiden työn ja turvallisuuden parantamiseksi 
ja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi kansainvälisellä tasolla. SPEK osallistui myös 
palokuntien nuorisotyön kansainväliseen kouluttajavaihtoon sekä isännöi kansainvälisiä 
vieraita VIKSU 2014-palokuntaleirillä.  
 
SPEK toimi kansainvälisessä toiminnassa yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston 
kansainvälisten asioiden yksikön ja muiden relevanttien kv. toimintoihin vaikuttavien 
sidosryhmien kanssa (esimerkiksi Palopäällystöliitto ja Pelastusopisto). Vuonna 2014 SPEK 
järjesti kaksi keskustelutilaisuutta lähialueyhteistyön tulevaisuudesta yhdessä SM:n, AVIen, 
pelastuslaitosten ja – liittojen kanssa. Lisäksi SPEK tuotti vuonna 2014 kolme 
kansainväliseen toimintaan liittyvää uutiskirjettä.  
 
Palotarus 
Palotaruksen kurssi- ja leirialuetta käytettiin vuoden aikana 77 vuorokautta (75 vuorokautta 
v. 2013) kahdessakymmenessä eri tapahtumassa. Alueella järjestettyjen tapahtumien 
osallistujamäärä 1 833 (2 213 osallistujaa v. 2013) oli pienempi edelliseen vuoteen 
verrattuna, mikä johtui palokuntanuorten leirien toteuttamisesta keskitetysti tänä vuonna 
järjestettynä valtakunnallisena leirinä Porissa. Majoitusvuorokausia kertyi kaikkiaan 6 183. 
Alueen viimeinen homevaurioinen rakennus purettiin. Lisäksi metsänhoidollisia 
toimenpiteitä jatkettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. 

 
 
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 30 
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään tutkimus- ja kehittämishankkeeseen 
yhteensä n. 2,78 miljoonaa euroa. Myönnetyissä erityisavustuksissa painottuivat mm. 
pelastuslaitosten yhteiset kehittämishankkeet ja pelastusalan yhteisten tietojärjestelmien 
kehittäminen, lukuisat täydennyskoulutus- ja osaamisen lisäämishankkeet mm. 
palontutkinnan uusista menetelmistä, linja-autojen paloturvallisuudesta, pelastuslaitosten 
lähiesimiestyöstä, ikääntyneiden asumisturvallisuudesta ja kotihoitoon liittyvistä 
ennaltaehkäisevistä toimista, savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuudesta sekä 
pelastusalan toimijoiden tutkijavalmiuksista. Lisäksi kertomusvuonna käynnistettiin 
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rahaston avustuksella mm. arviointihankkeita paloturvallisuuskampanjoiden 
vaikuttavuudesta ja pelastusalan päällystö- ja alipäällystön koulutuksen vaikuttavuudesta 
sekä tutkimus kustannusvaikuttavuusanalyysin mahdollisuuksista pelastustoimen palvelujen 
optimoinnissa. Avustuksella toteutettiin myös suurelle yleisölle suunnattuja 
palovalistukseen liittyviä mediakampanjoita sekä erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja 
osallistavia valistuskampanjoita ja -tapahtumia.  
 

 
Raision kirjastolle myönnettiin 1 000 euron stipendi PiiPaa-päivä nimisen 
valistustapahtuman järjestämisestä. Tapahtumasta on tullut vuosittainen. 
 
 
 
Rahaston hallituksen vuonna 2014 aikana tekemät avustuspäätökset on esitetty 
toimintakertomuksen liitteessä 1. 
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Innovaatiopalkinto 2014  
 

 Vuoden 2014 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi hallituksen kokouksessa 
22.10.2013. 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. 
Palkintoehdotuksia saapui 31.3.2014 määräaikaan mennessä 18 kappaletta. 
Palkintoehdotukset käsitteli Palosuojelurahaston nimeämä Innovaatiopalkinnon valintaraati 
kokouksessaan 9.5.2014.  

 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti myöntää vuoden 2014 

Innovaatiopalkinnon sekä 15 000 euron palkintorahan Pirkanmaan turvallisuusklusterille.  
Kunniamaininta päätettiin valintaraadin esityksen mukaisesti myöntää Saariselän VPK:n 
hälytysosastolle ehdotuksesta ”Saariselän palonaiskalenteri 2013”.  Rahaston hallitus päätti 
lisäksi huomioida kunniamaininnan saajan 1 000 euron kannustusrahalla. Hallitus pani 
merkille, että tällä hakukierroksella mukana oli useita hyviä, käytännön työn kehittämiseen 
liittyviä innovaatioehdotuksia. Innovaatiopalkinto julkistettiin 4.9.2014 pelastustoimen 
ajankohtaispäivillä Jyväskylässä, jonne myös molempien palkittujen tahojen edustajat 
saapuivat paikalle.  

 
 

 Pirkanmaan turvallisuusklusterin kehittämä erityisryhmien asuntoihin tarkoitettu 
uudenlainen huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä parantaa erityisesti iäkkäiden 
ihmisten asumisturvallisuutta ja pienentää vahinkoja tulipalon sattuessa. 
Huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä rajaa ja sammuttaa tulipalon sekä antaa lisäaikaa 
asukkaan pelastamiseen. Samalla kun laitteisto auttaa vähentämään vakavia 
henkilövahinkoja, se rajoittaa myös merkittävästi omaisuusvahinkoja. Hälytys ohjataan 
automaattisesti joko ympärivuorokautisesti päivystettävään valvomoon tai 
pelastuslaitokselle. Pirkanmaan turvallisuusklusteri pyrkii jalkauttamaan valtakunnallisia 
sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita ja kehittämään ratkaisuja kotonaan asuvien 
ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuolemien ehkäisemiseen. Voittajahankkeen 
kehitystyössä keskeisiä henkilöitä ovat olleet Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
pelastuspäällikkö Seppo Männikkö ja Caverionin liiketoimintayksikön johtaja Jukka Suoja. 
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 Saariselän VPK:n hälytysosaston valmistama Oikeissa töissä – Saariselän palonaiset 

seinäkalenterissa esitellään naisvoimin 12 yleistä pelastustehtävää. Kalenterin tarkoituksena 
on erityisesti kannustaa uusia henkilöitä mukaan hälytysosaston toimintaan. Lisäksi 
palonaiskalenterin avulla on haluttu tuoda näkyvyyttä palo- ja pelastustoiminnalle, sillä 
Suomessa noin 70 prosenttia tehtävistä on vapaaehtoisten auttajien varassa. Saariselän 
VPK:ssa kaikki mukana olevat toimivat pelastajina oman koulutus- ja kokemustaustansa 
pohjalta. Tällä ajatus- ja toimintatavalla on haluttu kannustaa myös naisia liittymään ja 
vapaaehtoisia palokuntia vastaanottamaan naisia mukaan palokuntatoimintaan. Saariselän 
VPK on myös halunnut herättää kansalaiset ajattelemaan omaa turvallisuuttaan 
haasteellisissa pohjoisen oloissa, missä välimatkat ovat pitkiä, keliolosuhteet kovat ja 
avunsaantiin voi kulua useita tunteja. 

 
 

Avustusten vaikuttavuusarvioinnit 
 
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.  
 
Rakennushankkeiden vaikuttavuusarviointi 
 
Rakennushankkeiden ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi saatiin päätökseen lokakuussa 
2014. Hankkeen toteutti rahastolle kilpailutuksen perusteella HMW Service Economy Oy. 
Rakennushankkeiden avustustoiminta arvioitiin 10/2013–8/2014. Arviointityössä 
haastateltiin reilu 50 palo- ja pelastustoimen asiantuntijaa, käytiin läpi rahaston 
rakennushankeavustusten päätösaineisto vuosilta 2010–2014, tarkasteltiin otosluonteisesti 
hakemusaineistoa sekä käytiin läpi muuta julkisen sektorin rakentamiseen sekä 
pelastustoimintaan liittyvää tutkimusta sekä tausta-aineistoa.  
 
Hankkeen loppuraportissa todettiin, että Palosuojelurahaston rakennusavustustoiminta 
toimii sille määritellyllä nykyisellä mallilla varsin moitteettomasti. Avustusten jako on 
selkeää määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, ja hakuprosessi sekä sitä avustava viestintä 
ovat pääsoin tavoittaneet kohteensa. Tavoitteena nähtiin koko pelastustoimialan ja sen 
kehittämistavoitteiden huomioimisen avustustoiminnassa sekä rakennusten elinkaaren 
tehokkaan ja kestävän hyödyntämisen, muunneltavuuden sekä yleiskäyttöisyyden jo tilojen 
suunnitteluvaiheessa. Rahaston avustuksella todettiin olevan vain vähän merkitystä suurissa 
5 - 10 M€ kokoisissa keskuspaloasemahankkeissa; sen sijaan tukemalla alle 2 M€ 
uudishankkeita saataisiin aikaan pieniä tehokkaita sivupaloasemia. Sopimuspalokuntien 
hankkeiden todettiin tyypillisesti uudishankkeissa olevan alle 0,5 M€ ja laajennuksissa alle 
0,2 M€. Arvioinnissa kiinnittivät huomiota myös siihen, että yli 0,2M€ peruskorjausten 
epäonnistumisen riski kasvaa. Asukasperusteisen avustuksen jakomallin sijaan ehdotettiin 
harkittavaksi uutta valtionosuusmallin mukaista jakoperustetta, mikä ottaa huomioon muun 
muassa harvaan asutut alueet, ikääntymisen, terveydenhuollon ja työllisyysasteen.  
 
Arviointityön pohjalta tehtiin joitakin vaikuttavuuden kannalta tarvittavia muutoksia 
rakennushankkeiden hakukäytäntöihin sekä lomakkeistoon jo vuoden 2015 haun osalta. 
Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään laajemmin vuoden 2016 rakennushankkeiden 
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myöntöperusteiden kehittämistyössä, haku avataan syksyllä 2015. Arviointityö sisälsi myös 
hahmotelman rakennushankkeiden arviointikehikosta, jonka avulla kalustohankkeita 
voidaan asettaa keskinäiseen tärkeysjärjestykseen. Hahmotelman pohjalta sihteeristössä 
laadittua arviointikehikkoa tullaan koekäyttämään osittain jo vuoden 2015 
rakennushankehaussa. Rakennushankkeiden arviointikehikko pyritään ottamaan käyttöön 
seuraavan vuoden haun yhteydessä.  
 
Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi 
 
Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin hankevalmistelut aloitettiin syksyllä 2014. 
Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on selvittää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille 
myönnettävien kalustoavustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä 
vaikuttavuutta. Arviointi suoritetaan kyselyn ja haastattelujen muodossa.  Tietopyyntö 
hankinnasta tehtävä- ja aineistokuvauksineen lähetettiin sopiville Hansel Oy:n Johdon 
konsultointipalvelut 2013 - 2017 -puitesopimuksen (hanke- ja projektihallinta) toimittajille. 
Rahaston hallitus hyväksyi sopimustoimittajan 25.11.2014 kokouksessaan. Hanke 
käynnistyy 2.1.2015 ja arviointityö on tarkoitus saada päätöksen 31.5.2015.  
 

 
Arviointia toteuttamaan valittiin kilpailutuksen perusteella Pivotal Consulting Oy:stä 
johdon konsultit Asko Hentunen (vas.) ja Timo Savaspuro.  
 
Konsulttityö tulee sisältämään arvion kalustohankkeiden nykyavustuskäytännön 
toimivuudesta, haasteista ja mahdollisista muutostarpeista sekä arvion eri toimijoiden 
roolista avustuksen hakuprosessista tällä hetkellä sekä niiden mahdollisesta 
muutostarpeesta. Konsultointityö sisältää myös esityksen kalustohankehakemusten 
käsittelyketjuksi sekä kalustohankeavustusten arviointimenetelmäksi pelastuslaitoksessa, 
AVIssa ja rahastossa. Tehtäväksi antoon kuuluu lisäksi kalustohankkeiden arviointikehikon 
laatiminen, jonka avulla voidaan tehostaa hakemusten käsittelyä. Konsultit tekevät kyselyt 
pelastuslaitoksille sekä sopimuspalokunnille sekä aluekäynnin jokaiseen 
aluehallintovirastoon sekä kuuteen pelastuslaitokseen. Arviointityö sisältää 10 syventävää 
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haastattelua erikseen sovittavien tahojen tai ryhmien kanssa. Arvioinnin tuloksia on 
tarkoitus hyödyntää tulevina vuosina kalustohankkeiden myöntöperusteiden 
kehittämistyössä. 
 
  
Kalustokysely 2014 
 
Palosuojelurahasto toteutti vuonna 2014 kalustokyselyn, joka lähetettiin 3.6.2014 kaikkiin 
pelastuslaitoksiin. Kysely toteutettiin Webropol kyselysovelluksella.  Vastaus rahaston 
kalustokyselyyn 2014 saatiin jokaisesta pelastuslaitoksesta. Aineistosta tehtiin rahastossa 20-
sivuinen raportti Kalustokysely 2014, jonka tuloksia voidaan hyödyntää kalustohankkeiden 
ulkopuolisessa vaikuttavuusarvioinnissa.  
 
Kyselyn mukaan suurin osa pelastuslaitoksista (20 kpl) sanoi, että pelastusajoneuvokalustoa 
on tämän hetken tarpeisiin nähden riittävästi pelastuslaitoksissa; vain kahdella laitoksella on 
arvionsa mukaan ajoneuvokalustoa liian vähän. Pelastuslaitokset olivat yleisesti ottaen 
melko tyytyväisiä nykyisen ajoneuvokaluston ominaisuuksiin sekä myös 
ajoneuvohankintojen suunnitteluun. Kolme pelastuslaitosta piti kuitenkin ajoneuvokaluston 
ikää melko huonona (liian vanhana) ja samoin kolme pelastuslaitosta piti ajoneuvojen 
ergonomiaa melko huonoa. Lisäksi kaksi pelastuslaitosta arvioi ajoneuvojen 
monikäyttöisyyden melko huonoksi ja kaksi pelastuslaitosta piti paloaseman tilojen 
suhdetta ajoneuvojen määrään ja kuntoon huonona. Pelastuslaitosten arvion mukaan 
sopimuspalokuntien pelastusajoneuvokaluston määrä on melko hyvällä mallilla, sillä 20 
pelastuslaitosta arvioi oman alueensa sopimuspalokuntien kaluston määrän melko hyväksi 
ja yksi erittäin hyväksi. Vain yksi pelastuslaitos arvioi kaluston määrän huonoksi.  Kaluston 
kunnossa oli sen sijaan osin toivomisen varaa. Pelastuslaitoksista 5 arvioi oman alueensa 
sopimuspalokunnan ajoneuvokaluston kunnon melko huonoksi, 15 arvioi melko hyväksi ja 
yksi erittäin hyväksi. 
 
Tulevien 5 vuoden sisällä on pelastuslaitosten mukaan Suomessa tarvetta kaikkiaan 862 
uudelle pelastusajoneuvolle. Näistä 607 ajoneuvoa tarvitaan pelastuslaitoksille ja 255 
sopimuspalokunnille. Suurimmat tarpeet kohdistuivat miehistöajoneuvoihin ja 
sammutusautoihin. Tarvittavilla kalustohankinnoilla nähtiin olevan ajoneuvostrategian 
mukainen, vanhenevaa ajoneuvokalustoa korvaava ja täydentävä merkitys, jolla turvataan 
toimintakykyisen kaluston olemassaolo tehokkaan pelastustoiminnan ylläpitämiseksi. 
Ajoneuvomäärän ei nähty juurikaan nousevan vaan uusilla hankinnoilla korvataan vanhaa ja 
käytöstä poistuvaa kalustoa. Pelastuslaitokset pitivät sopimuspalokuntien uusiutuvaa 
ajoneuvokalustoa tärkeänä. Sopimuspalokunnat täydentävät pelastuslaitosten 
ajoneuvokalustoa ja uudella kalustolla turvataan sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuus. 
Kaikki laitokset arvioivat alueen sopimuspalokuntien toiminta-aktiivisuuden sekä 
alueellisen vaikuttavuuden keskimäärin joko erittäin merkittäväksi tai merkittäväksi.  
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tulokset ja laadunhallinta 
 
Vuoden 2014 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 605 päätöstä. Näistä päätöksistä 
avustuspäätöksistä oli 279, muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 23, hallinnollisia päätöksiä 13, 
oikaisupäätöksiä 2, takaisinperintäpäätöksiä 4 ja muita päätöksiä 15.  
 
Rahaston toiminnallisen tehokkuuden, tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnuslukuja on 
laskettu oheiseen taulukkoon (Toiminnallisuuden tehokkuus, tuottavuus ja taloudellisuus). 
Taloudellisuus 1 on taulukossa laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman 
mukaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten kokonaismäärällä ja 
taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. 
Tuottavuus 1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten määrä sihteeristön 
henkilötyövuosilla ja tuottavuus 2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen asioiden 
määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.   
 
Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 3,98 henkilötyövuoden työpanos. Tämä 
on suurin piirtein saman verran kuin edellisvuonna (3,96).  Huomioitavaa on, että 
tuottavuuslaskelmien henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma henkilöstö.  

 
Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden määrä oli vuonna 2014 pienempi kuin 
edellisvuosina. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehtiin kuitenkin edellisvuotta enemmän. 
Sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä (271 kpl) pysyi suurin piirtein edellisvuoden (273 
kpl) tasolla. Strategian toimenpanoon, CAF-itsearvioinnin käynnistämiseen tai muihin 
kehittämistoimenpiteisiin käytetty työpanos ei näy laskelmissa.  

 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus nousi edellisvuoteen verrattuna ollen kuitenkin edelleen 
pienempi kuin ennätysvuonna 2012. Tehdyt avustuspäätökset olivat keskimäärin 
samansuuruisia kuin edellisvuosina. Päätösten määrä kokousta kohden laski hieman 
edellisvuodesta. Taloudellisuusluvuista toiminnan kulut päätöstä kohti nousi hieman, mutta 
toiminnan kulut käsiteltävää asiaa kohden laskivat hieman. Tuottavuusluvut puolestaan 
hieman laskivat johtuen käsiteltävien päätösten määrän laskusta. 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 2014 2013 2012 
Hallituksen kokoukset, kpl 7 7 7 
Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 0 0 0 
Teetetyt ulkopuoliset selvitykset 3 3 3 
Julkaisut 1 1 1 
Uutiskirjeet 1 1 2 
Sihteeristön henkilötyövuodet 2 2 4 

    Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 336 368 360 
avustuspäätökset, kpl 279 306 313 

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 22 31 27 
takaisinperintäpäätökset, kpl 5 3 0 

hallinnolliset päätökset, kpl 13 12 9 
oikaisupäätökset, kpl 2 1 0 
muut päätökset, kpl 15 15 11 

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 271 273 306 
Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 607 641 666 
Myönteiset avustuspäätökset, kpl 191 171 229 

    Rahaston talous 2014 2013 2012 
Toiminnan kulut, euroa 318 288 341 995 351 255 
Siirtotalouden menot, euroa 9 501 813 8 662 027 9 266 800 
Palosuojelumaksukertymä, euroa 10 521 384 10 005 359 9 565 934 
Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 9 868 882 9 074 447 10 139 190 
Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa 10 105 000 9 740 000 9 815 000 
Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 10 187 170 9 416 442 10 134 190 

    Tunnusluvut 2014 2013 2012 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus saapuneista hakemuksista, % 68,5 % 55,9 % 73,2 % 
Myönteisen avustuspäätösten keskiarvo, euroa 51 669,54 53 066,94 44 275,94 
Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 48 53 51 
Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/päätökset, euroa 947 929 976 
Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/käsiteltävät asiat, euroa 524 534 527 
Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 84,4 92,9 104,0 
Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 152,5 161,9 192,5 
Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 50,6 53,4 55,5 
Tehokkuus 1: Avustushakemuksista käsitelty 3 kk:n sisällä saapumisesta, % 90,0 % 89,2 % 95,2 % 
Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 98,2 % 97,4 % 93,8 % 
Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää** 102 207 130 
Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,35 % 3,95 % 3,79 % 
Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 3,03 % 3,42 % 3,67 % 
Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 100,8 % 96,7 % 103,3 % 
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Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa 
 
Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen kolmen kuukauden tavoiteajan hakemusten 
käsittelylle. Tavoiteaika lasketaan siitä, kun hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina 
haettavien avustusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäivästä. 
Hakemusten käsittelyajat ovat erittäin kohtuullisia, 90,0 prosenttiin hakemuksista tehtiin 
päätös kolmen kuukauden tavoiteajan sisällä. Tavoiteajan ylittäneistä 28 hakemuksesta 25 
oli toisen kierroksen erityisavustushakemuksia, joiden käsittelyaika oli kolme kuukautta ja 
10 päivää, koska kokousaika saatiin sovitettua vasta syyskuun toiselle viikolle. Loput kolme 
olivat pienavustushakemuksia, joiden käsittelyaikaan vaikuttaa pitkät kokoustauot kesäisin 
ja joulu-tammikuussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan. Rahasto on asettanut itselleen epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat 
tilityshakemukset kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksista 98,2 % 
(266 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa.  

 
 
Hallituksen tekemät avustuspäätökset vuonna 2014 

 
Rahaston hallituksessa vuonna 2014 tehtyjen avustuspäätösten määrä (279 kpl) oli hieman 
pienempi kuin edellisvuonna (306 kpl), myönteisten päätösten määrä (191 kpl) oli 
edellisvuotta (173 kpl) suurempi. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 29,41 miljoonaa 
euroa (vuonna 2013: 28,16 milj. euroa) ja myönnettiin 9,87 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 
9,12 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli 33,6 % suhteessa haettuun avustukseen 
(vuonna 2013: 32,4 %). 
 
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 12 500 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 2014 2013 2012 

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl % 
0-3kk 251 90,0 % 273 89,2 % 298 95,2 % 

3-6 kk* 28 10,0 % 33 10,8 % 14 4,5 % 
yli 6 kk 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0 % 

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl % 
0-2 kk 266 98,2 % 266 97,4 % 287 93,8 % 
2-6 kk 5 1,8 % 5 1,8 % 19 6,2 % 

yli 6 kk 0 0,0 % 2 0,7 % 0 0,0 % 
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Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2014 2013   2012   

  Kpl 
Avustus-
määrä 

Kpl Avustus-
määrä 

Kpl Avustus-
määrä 

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu 
avustus 279 29 414 694 306 28 156 742 313 30 737 638 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 191 9 869 682 171 9 124 447 229 10 219 790 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 68,5 % 33,6 % 55,9 % 32,4 % 73,2 % 33,2 % 
Yleisavustushakemukset (26.11.2013)             
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 2 905 967 5 2 923 725 5 3 173 128 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 5 2 770 000 5 2 770 000 5 2 720 000 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 100,0 % 95,3 % 100,0 % 94,7 % 100 % 85,7 % 
Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, oppimateriaali, apurahat (6.2.2013, 11.3.2013 ja 3.9.2013) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 51 4 863 695 53 3 779 025 54 4 703 317 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 30 2 777 400 32 2 376 596 32 2 574 897 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 58,8 % 57,1 % 60,4 % 62,9 % 59,3 % 54,7 % 
Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) () 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 92 5 610 522 113 6 801 788 90 2 195 762 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 36 1 733 346 23 1 413 093 51 1 063 776 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 39,1 % 30,9 % 20,4 % 20,8 % 56,7 % 48,4 % 
Rakennushankkeet (11.3.2013)             
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 25 15 735 136 32 14 386 816 35 20 291 145 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 15 2 323 662 12 2 320 876 12 3 510 600 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 60,0 % 14,8 % 37,5 % 16,1 % 34,3 % 17,3 % 
Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki kokoukset) 
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 106 299 374,24 103 265 388 129 374 286 
Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 105 265 274 99 243 882 129 350 517 
Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 99,1 % 88,6 % 96,1 % 91,9 % 100 % 93,6 % 

 
 
Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus 

 
Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laadukkuuden varmistamista tehdään 
monin keinoin. Avustus- ja maksatushakemuksia varten on rahaston internetsivuilla 
sähköisesti täytettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. Määräaikoina 
tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laajasti hakijakuntaa ja avustuksen hakukirjeissä 
ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös yleiset 
avustuksenhakuohjeet, jotka ohjaavat hakijoita hakemaan juuri oikeaa avustusta, oikeilla 
lomakkeilla ja oikea-aikaisesti. 
 
Hakemusten laadukkuutta pyritään varmistamaan mm. 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. 
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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.   
 
Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisupyyntöjen määrä on pysynyt Palosuojelurahastossa hyvin 
alhaisena. Viimeisimpien vuosien osalta voidaan todeta, että vuonna 2009 oikaisupyyntöjä 
käsiteltiin poikkeuksellisesti yhdeksän kappaletta. Tämän jälkeen oikaisupyyntöjen määrä 
on ollut vuosittain 0 - 2 kappaletta; vuonna 2010 oikaisupyyntöjä oli 1 kpl, vuonna 2011 
yhteensä 2 kpl, vuonna 2012 ei oikaisupyyntöjä ollut lainkaan. Vuonna 2013 
oikaisupyyntöjä käsiteltiin 1 kpl ja kertomusvuonna 2014 yhteensä 2 kpl. 
Palosuojelurahaston tekemistä päätöksistä oikaisupyyntöihin ei ole valitettu Hallinto-
oikeuteen. Eduskunnan oikeusasiamiestä on kerran pyydetty tutkimaan rahaston 
avustuksen jakoperusteita. Kysymyksenä oli, onko hallitus menetellyt virheellisesti 
päättäessään avustusten jaosta kokouksessaan 15.12.2004. Rahasto antoi selvityksen asiasta 
oikeusasiamiehen kansliaan 8.12.2005 (SM-2005-2919/Tu-394), jossa todettiin 
jakoperusteiden olleen asianmukaiset. 
 
Sisäinen rakennusavustusten valvontahanke  
Kertomusvuonna rahastossa aloitettiin mittava rakennusavustusten sisäinen valvontahanke. 
Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on rakennusten osalta 30 vuotta 
avustuksen myöntämisestä. Valtionapuviranomaisena rahastolla on oikeus suorittaa 
tarpeellisia avustuksen käyttöön liittyviä tarkastuksia. Valvonta päätettiin suorittaa, koska 
rakennushankeavustusten kohdalla pitkä omaisuuden käyttöaika saattaa aiheuttaa sen, että 
rakennus tai osa siitä on syystä tai toisesta siirtynyt ajan kuluessa muuhun käyttöön. 
Kertomusvuonna suoritettiinkin kaksi rakennushankeavustuksen osittaista takaisinperintää, 
joista tarkemmin kohdassa 1.6.3.  
 
Rakennusavustusten sisäisessä valvontahankkeessa tarkastetaan vuosina 1988 - 2013 
myönnettyjen rakennushankeavustusten (lähinnä paloasemien) nykytilannetta sekä 
nykykäyttöä. Selvityspyynnöt lähetettiin marraskuussa 2014 kaikille tuona ajankohtana 
rahaston rakennushankesavustusta saaneelle taholle. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 586 
kappaletta kuntiin, sopimuspalokuntiin sekä joihinkin pelastuslaitoksiin. Tiedot 
myönnetyistä avustuksista kerättiin rahaston pöytäkirjoista. Selvityspyynnössä avustuksen 
saajaa pyydettiin muun muassa ilmoittamaan, missä käytössä paloasema on tällä hetkellä ja 
ketkä ovat paloaseman käyttäjiä. Lisäksi kysyttiin, sisältääkö paloasema tiloja, jotka eivät 
tällä hetkellä ole tai jotka eivät jossain vaiheessa ole olleet pelastustoimen käytössä. Mikäli 
tällaisia tiloja oli ollut, pyydettiin kyseisistä tiloista ja niiden käyttötarkoituksesta, 
käyttäjäkunnasta, käyttöajasta sekä muista asiaan mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä 
lisäselvitys. Selvitykset rakennushankeavustuksen käytöstä pyydettiin toimittamaan 
rahastoon viimeistään tammikuussa 2015. 
   

Sähköinen asiakirjahallinta ja asiointi 
 

Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Rahaston sähköiseen asiointialustaan liittyvä 
määrittelytyö käynnistetään tammikuussa 2015. Sähköisen asiointialustan käyttöönotto on 
aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Sähköisellä asiointialustalla hakija voi tallentaa 
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hakemuksensa ja muut avustukseen liittyvät asiakirjat suoraan järjestelmään, joka on 
yhteydessä rahaston sähköiseen asiakirjahallintoon.  
 
Palosuojelurahaston kirjaamotoiminnot siirtyivät 1.1.2014 Sisäministeriön kirjaamoon. 
Palosuojelurahaston viralliseen sähköpostiin tuleva virkaposti lähetetään edelleen SM:n 
kirjaamoon kirjattavaksi sekä ohjeistetaan valmistelijat.  
  
Uusi asianhallintajärjestelmä Acta otettiin käyttöön sisäministeriössä (SM) ja 
Palosuojelurahastossa 19.5.2014. Järjestelmä on tulossa myöhemmin koko hallinnonalan 
käyttöön. SM, Palosuojelurahasto, Vähemmistövaltuutetun toimisto ja Pelastusopisto 
tekivät järjestelmän käyttöönoton suhteen tienraivaustyötä. Vanha järjestelmä Asdo oli 
otettu käyttöön vuonna 2008 ja se tuli jo elinkaarensa päähän; erityisesti käyttöliittymä oli 
vanhentunut. 
 
Actaan on tulossa uusia ominaisuuksia, jotka aiemmin ovat puuttuneet tai ovat olleet 
kankeita. Actan käyttöliittymä on aiempaa selkeämpi ja uudenaikaisempi. Näytöstä on 
karsittu tavalliselle käyttäjälle tarpeettomia kenttiä, sarakkeita ja toimintoja pois. 
Järjestelmän sisäiset viestitoiminnallisuudet ovat aiempaa selkeämpiä ja hakutulokset 
saadaan sujuvasti Exceliin. Acta -järjestelmän rajapintaratkaisut mahdollistavat toimimisen 
arkistona eri järjestelmille mm. jatkossa Kiekulle. 
 
Acta on parhaimmillaan toiminnallisesti helppokäyttöinen, nopea ja luotettava järjestelmä. 
Järjestelmään on vielä tulossa mm. sähköiset kokoustoiminnallisuudet ja mm. mahdollisuus 
sille, että virastot voivat käsitellä yhteisiä asioita esim. lausunnoissa. Korjausten osalta 
siirrytään kahden viikon välein tapahtuviin päivityksiin, jotta saadaan ongelmat korjattua 
nykyistä nopeammin. Actan kehittämisessä on riittänyt haasteita; aikataulu on ollut kireä ja 
muutos on ollut isompi kuin osattiin ennakoida. Yksi isoimmista ongelmista on ollut 
vanhentunut selain (IE8), joka aiheuttaa runsaasti ongelmia. Parantamista on vielä 
suorituskyvyssä, hakutoiminnallisuuksissa ja asiakirjojen käsittelyssä. 

Viestintä 
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. Verkkosivujen uudistus on käynnissä ja blogipohjainen verkkolehti 
lanseerataan vuoden 2015 keväällä.    
 
Palosuojelurahasto osallistui 3 -5. syyskuuta Jyväskylässä järjestettyihin Turvallisuus 2014 -
messuille. Yli puolen vuoden suunnittelu kiteytyi kolmeen pitkään mutta palkitsevaan 
messupäivään. Kokemus messuista oli erittäin positiivinen. Rahaston päätavoite oli tavata 
uusia potentiaalisia sidosryhmäläisiä ja vastaavasti keskustella henkilökohtaisesti vanhojen 
avustuksensaajien kanssa. Oli mukavaa, että monet vanhat avustuksenhakijat tulivatkin 
paikalle keskustelemaan sihteeristön kanssa. Pienenä vetonaulana rahaston osastolla oli 
retromallinen nopeustesti, joka keräsikin paljon osallistujia. Myös osaston ulkoasu ja 
sihteeristön yhtenäinen vaatetus keräsivät kiitosta. Rahaston tuorein ja samalla viimeisin 
painettu uutiskirje oli jaossa messuilla. Uutiskirjeessä esiteltiin muun muassa Pelastustoimen 
ajankohtaispäivillä julkistettu Innovaatiopalkinnon 2014 voittaja, Pirkanmaan 
turvallisuusklusteri. Palkintoa esiteltiin messuilla omassa osastossaan. Vuoden 2015 
marraskuussa rahasto tulee osallistumaan Helsingissä järjestettäviin FinnSec messuille. 
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1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja 
kehittäminen 

 
Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.3.–31.12.2014 seuraava: 

Puheenjohtaja: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus 

Jäsenet 

Hallitusneuvos Mika Kättö, sisäministeriö (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 Anne Holmlund 
Varajäsen kansanedustaja Peter Östman 

Kansanedustaja Kari Rajamäki 
Varajäsen kansanedustaja Risto Kalliorinne 

Pelastusjohtaja Simo Tarvainen 
Varajäsen pelastusjohtaja Jaakko Pulkkinen 
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Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–31.3.2014 seuraava: 

Puheenjohtaja: Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus 

Jäsenet 

Hallitusneuvos Mika Kättö, sisäministeriö (varapuheenjohtaja, puuttuu kuvasta) 
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 Kari Tolvanen  
Varajäsen Paloesimies Jari Larikka 

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

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. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet 
ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Edellisen hallituksen toimikausi 
päättyi 28.2.2014. Sisäministeriö nimitti uuden hallituksen 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 2014 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, selvityksiä 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 22.10.2014 Vanhan Käpylän VPK:lla. 
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Seminaarin aiheina olivat mm. rahaston strategian toimeenpano, pelastuslaitosten 
tietotekniset hankkeet, CAF-arvioinnin aloitus ja sopimuspalokuntien toimintaan 
tutustuminen.  
 
Rahaston sihteeristö on sisäministeriön palveluksessa. Rahaston sihteeristössä on 
kertomusvuonna ollut kolme vakituista virkaa ja yksi määräaikainen virkasuhde 31.5.2014 
saakka sekä yksi harjoittelija 1.6.2014 alkaen. Rahaston viroista pääsihteerin ja ylitarkastajan 
virkoihin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tarkastajan virkaan 
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 sisäministeriön 
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 2014 koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2013 (10.521.384,14 €). 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 2014 tilinpäätöksessä (10.521.384,14 euroa) on noin 5,16 
% suurempi kuin vuonna 2013 (10.005.358,76 euroa). Palosuojelumaksukertymän 
muutokset johtuvat palovakuutusten maksutulokertymän suuruudesta, mihin vaikuttaa 
osaltaan yleinen taloudellinen toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys. Vuoden 2015 
kertymän arvioidaan olevan 10,56 miljoonan euron tasolla.  
 

 
 * Taloussuunnitelma 2015–2017 
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1.5.2 Talousarvion toteutuminen 
 

Palosuojelurahastolle laaditaan vuosittain strategian toteutussuunnitelma sekä 
taloussuunnitelma, joka pitää sisällään talousarvion ja käyttösuunnitelman. 
Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.11.2013 talousarvion ja varojen 
käyttösuunnitelman vuodelle 2014. Vuonna 2014 tilitettävien tulojen arvioitiin tuolloin 
olevan noin 10,15 miljoonaa euroa, toteuma 10,52 miljoonaa euroa ylitti reilusti 
talousarvion. Vuoden 2014 talousarviossa arvioitiin aiempina vuosina annettuja päätöksiä 
maksettavan vuoden 2014 aikana n. 6,62 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 
9,76 miljoonalla eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä rakennus- ja 
kalustohankkeisiin kohdistettaisiin 4,0 miljoonaa euroa, järjestöjen yleisavustuksiin 2,77 
miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehityshankkeisiin 2,65 miljoonaa euroa ja 
sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,34 miljoonaa euroa.  
 
Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 
yhteensä 345 000 euroa. Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 318 288 euroa. 
Hallintomenot jäivät alle budjetoidun, koska sähköisen asiointialustan ja 
asiakirjajärjestelmän yhteensovittamisesta koituvien kustannusten Palosuojelurahastoa 
koskeva osuus (20 000 €) on vielä laskuttamatta. Vaikuttavuusarviointien kustannukset 
sisältyvät hallintokuluihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin avustuksia myönnettiin 
kertomusvuonna 127 400 euroa enemmän ja kalusto- ja rakennushankeavustuksia 57 008 
enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui 
100,8 prosenttisesti.  
 
Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2014 
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Tilinpäätöksen liitteen 2 luvut ja oheisen kaaviokuvan (Talousarvion toteutumisvertailu 
vuonna 2014) 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. 

  
Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina päätetyistä alitoteutuneista 
hankkeista oli yhteensä 316 131,52 euroa (vuonna 2013: 406 749 euroa ja vuonna 2012: 897 
990 euroa). 27 hanketta toteutettiin alle päätöksen mukaisen budjetin, keskimääräinen 
alitoteuma oli 11 708,57 euroa alitoteutunutta hanketta kohden, mutta hajonta oli erittäin 
suuri. Alitoteuma otettiin osaltaan huomioon uusia avustuspäätöksiä tehtäessä ja vuoden 
2015 talousarviota laadittaessa. Sopimuspalokuntien pienavustuksia haettiin budjetoitua 
vähemmän ja niiden osalta käyttösuunnitelma (340 000 €) alittui 22 prosentilla. 
Pienavustuksia myönnettiin yhteensä 265 274 euron edestä.  
 

 
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

 
Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2014 luvut ja vuoden 2013 
vertailuluvut. 
 
Palosuojelurahaston tulot vuonna 2014 koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiöiden 
tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2013 (10.521.384,14 euroa). Mahdollisesti 
tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %). 
Rahoitustuotot (2.128,50) koostuu Lohjan kaupungin Sammatin paloasema-avustusta 
koskevalle takaisinperintäsummalle lasketusta korosta.  
 
Toteutuneet toiminnan kulut yhteensä 318 287,69 euroa olivat 23 707,79 euroa (n. 6,9 %). 
edellisvuotta alemmat. Tuotto- ja kululaskelman henkilöstökulut (24.248,18 euroa) 
sisältävät ainoastaan hallituksen palkkiot. Sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden 
ostoihin. Myös rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin kustannuksista 75 prosenttia 
sisältyy vuoden 2014 Palveluiden ostoihin tilille Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut 
(43920000).  
  
Palveluiden ostot olivat vuonna 2014 yhteensä 283 650,84 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 
306 629,90 euroa. Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta -tili (43950000) sisältää 
nelihenkisen sihteeristön palkkakustannukset sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksen sopimuslaskutukset. Tilin kustannukset olivat kertomusvuonna 
243.394,78 euroa ja vuonna 2013 kustannukset olivat 281.947,40 euroa. Kustannukset 
olivat siis 38 552,62 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Tilin kustannusten lasku johtuu 
pääosin siitä, että vuonna 2013 päivitettiin Rondo R7-versio R8-versioon Kiekuun 
siirtymisen yhteydessä ja tästä koitui 27 549 euron ylimääräiset kustannukset. Tällaisia 
ylimääräisiä kuluja ei ollut kertomusvuonna. Muita laskua selittäviä tekijöitä oli 
palvelukeskuksen sopimuslaskutuskustannusten lasku ja palkkakustannusten pieni lasku 
johtuen osastosihteerin määräaikaisen virkasuhteen loppumisesta 31.5.2014. 
Palvelukeskuksen sopimuslaskutusten toteuma oli kertomusvuonna 14 367 euroa, joka on 
peräti 33,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (21 629,25 euroa). Kertomusvuonna 
sihteeristön palkkakustannukset sivukuluineen olivat yhteensä 229 026,78 euroa, kun ne 
edellisvuonna olivat yhteensä 232.769,15.  
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Tavaroiden ostot, henkilöstökulut eivätkä muut kulut ole muuttuneet merkittävästi 
edellisvuodesta. Palosuojelumaksukertymään verrattuna hallintomenojen osuus on hyvin 
alhainen, noin 3,03 palosuojelumaksukertymästä (vuonna 2013: 3,42 %).  

 
 

1.5.4 Tase 
 
Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden alussa 
6.289.178,02 euroa ja lopussa 7.319.990,62 euroa. Lyhytaikaisissa siirtosaamisissa näkyy 
palosuojelumaksujen myöhäisestä tilityksestä johtuen koko vuoden 2014 
palosuojelumaksukertymä 10 515 431,95 euroa. Lisäksi vuoden 2014 puolella on kirjattu 
palosuojelumaksukertymän osalta lisäsuoritus 5.952,19, jota ei enää voitu kohdistaa 
vuodelle 2013. Vuoden 2015 puolella puolestaan on kirjattu 441,54 euron lisäsuoritus, jota 
ei enää voitu kohdistaa vuodelle 2014. 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 10 930 248,79 euroa, joista 
lyhytaikaisia ostovelkoja oli 529 868,00 euroa (edellisen vuoden lopussa 317 749,33 €) ja 
Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia sitoumuksia 
10.398.714 euroa (edellisen vuoden lopussa 9.758.771 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät 
rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. Palosuojelurahaston avoimet sitoumukset 31.12.2014 
tilanteessa on esitetty tilinpäätöksen liitteessä. 
 
Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta maksuvelvollisilta vuodelta 2014 
arvioidaan olevan noin 10,56 milj. euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin 
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden 
taseissa 31.12.2014 velkana valtiolle, ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. 
Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa 
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2015. Nämä eivät esiinny saamisina 
Palosuojelurahaston kirjanpidossa. 
 
Vuoden 2015 yleisavustuspäätökset (2 770 000 €) tehtiin hallituksen kokouksessa 
25.11.2014. Yleisavustukset tullaan maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2015 aikana. Kullekin jaksolle 
voidaan myöntää ennakkoa hakemuksesta. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 
2014 taseen lyhytaikaisissa siirtoveloissa vaan ne katsotaan vuoden 2015 sitoumuksiksi ja ne 
on lisätty 1.1.2015 uusina päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin (tili 82500000) ja 
lyhytaikaisiin siirtovelkoihin (tili 26190000).  
 
Tilikaudelta jäi 692 774,45 euron tuottojäämä. Tuottojäämän siirron jälkeen oma pääoma 
on 6 909 551,78 euroa. Edellä selostetun perusteella rahaston tosiasiallinen maksuvalmius 
ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina. 
 
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäljempänä tästä 
tilinpäätösasiakirjasta. 
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1.5.5 Rahoituslaskelma 
 

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toiminnan rahavirta, 
siirtotalouden rahavirta sekä rahoituksen rahavirta kolmen vuoden (2012–2014) ajalta. 
Oman toiminnan rahavirta 10,19 miljoonaa euroa oli n. 5,6 % suurempi kuin vuonna 2013 
(9,66 milj. €). Siirtotalouden bruttomenot vuonna 2014 (9,50 milj. €) olivat 9,7 prosenttia 
edellisvuotta (8,66 milj. €) suuremmat. Rahoituksen rahavirta oli 0,85 miljoonaa euroa, kun 
se edellisvuonna oli -0,37 miljoonaa euroa. Rahaston likvidit varat (17.839.800,57 €) 
kasvoivat edellisvuoteen (16.294.959,78 €) verrattuna; kasvua edellisvuodesta on 
1.544.840,79 euroa (9,5 %).  
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 
 
1.6.1 Sisäinen valvonta 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut Palosuojelurahaston vuoden 2013 
tilintarkastuksesta 20.3.2014 päivätyn tilintarkastajan väliraportin sekä 24.3.2014 päivätyn 
tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. Väliraportilla tuodaan tarkastuskohteen johdon tietoon 
tarkastuksen tilanne ja tarkastuksen johtopäätökset tarpeellisten korjaavien toimenpiteiden 
aloittamiseksi ja valvomiseksi. Vuosiyhteenvedossa käsitellään tarkastuksessa 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 2013 tilintarkastus kohdistui rahaston myöntämiin 
harkinnanvaraisiin avustuksiin liittyvään sisäiseen valvontaan. Esimerkkitapauksina on 
tarkastettu viisi vuoden 2013 aikana loppuun saatettua rakennusprojektia, joille oli 
myönnetty Palosuojelurahastosta avustusta rakennus- ja remontointikustannuksiin. 
Tarkastuksen kohteina ovat olleet Porin VPK ry:lle, Asolan VPK ry:lle, Sastamalan 
kaupungille, Lemlandin kunnalle ja Kittilän kunnalle myönnetyt rakennus- ja 
peruskorjaushankkeisiin myönnetyt avustukset. Suoritetun tarkastuksen perusteella ei 
tarkastettujen viiden rakennushankeavustuksen haku-, myöntämis- ja maksatusprosessien 
käsittelyn osalta 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 2013.  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. Lisäksi 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 kokonaisuutena sisältää laajan ja täsmällisen 
vuoden 2013 tulosten ja tuloksellisuuden kuvauksen.  
 
Toiminnallista tehokkuutta koskevia tietoja pidetään rahaston toimintaan nähden oikeina ja 
riittävinä. Toiminnan taloudellisuus on parantunut tehtyjä päätöksiä kohti mitattuna, mutta 
heikentynyt hieman käsiteltyjä asioita kohti mitattuna edellisvuoteen verrattuna. 
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Tuottavuutta on kuvattu sekä tehtyjä päätöksiä että käsiteltyjä asioita sihteeristön 
henkilötyövuosia kohti mitattuna. Toiminnan tuottavuus on hieman huonontunut 
molemmilla tuottavuustunnusluvuilla mitattuna. Tähän on vaikuttanut se, että sihteeristössä 
oli varainhoitovuonna 3,96 henkilötyövuoden työpanos, joka on selvästi enemmän kuin sitä 
edeltäneenä vuonna, jolloin sihteeristön henkilötyövuosimäärä oli 3,46. 
 
Toimintakertomuksen tilinpäätösanalyysin osalta ei ole ollut olennaista huomautettavaa. 
Myöskään kirjanpidossa ei ole ilmennyt olennaista huomautettavaa. Vuosiyhteenvedossa 
todetaan, että sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa ei ole käytetty mitään 
systemaattista arviointikehikkoa. Käytäntöä voidaan perustella rahaston toiminnan 
suppealla luonteella. Rahaston kirjanpito ja maksuliike on hoidettu valtion talous- ja 
henkilöstö hallinnon palvelukeskuksen kautta. Sisäiseen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuman osalta ei ole ollut huomautettavaa. Takaisinperintää koskevien 
toimintakertomuksen tietojen osalta ei ole 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 2014 annetut kannanotot, lausunnot ja tarkastusraportit  
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 24.3.2014 kertomuksen Palosuojelurahaston 
tilintarkastuksesta vuodelta 2013. Tilintarkastuskertomuksen mukaan rahaston hallintoa ja 
toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti, joten rahaston 
tilinpäätös vuodelta 2013 voitiin vahvistaa. Tilintarkastajan väliraporttia sekä 
vuosiyhteenvetoa on tarkasteltu tarkemmin yllä. 
 
Sisäasiainministeriö antoi 10.6.2014 (SMDno2014/638) oman tilinpäätöskannanottonsa 
rahaston tilinpäätöksestä vuodelta 2013. Palosuojelurahaston toimintaa on 
tilinpäätöskannanotossa tarkasteltu erityisesti hallinnollisesta ja ohjaavasta näkökulmasta 
kuten edellisvuoden tilinpäätöskannanottossa todettiin tehtävän.  
 
Rahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ministeriön kannanoton 
mukaan oikeita, riittäviä ja selkeitä. Toimintakertomus sisältää kannanoton mukaan laajan ja 
selkeän tuloksen ja tuloksellisuuden kuvauksen. Rahasto on edellisvuosien tapaan jatkanut 
aktiivista otettaan ja kehittänyt toimintaansa. Rahasto on huomioinut aikaisempina vuosina 
annetut palautteet ja niihin liittyvät kehittämistoimenpiteet ovat käynnistyneet. Ministeriö 
näkee erityisen myönteisenä sen, että Palosuojelurahasto jatkoi vuonna 2012 käynnistettyjä 
ulkopuolisia vaikuttavuusarviointeja. Vuonna 2013 kilpailutettiin ja käynnistettiin 
rakennushankeavustusten vaikuttavuusarviointi. Rahasto otti ministeriön mukaan myös 
Kieku-järjestelmän onnistuneesti käyttöön vuonna 2014; käyttöönotto edellytti rahaston 
sihteeristöltä merkittävää työpanosta vuosina 2012 ja 2013. 
 
Ministeriö selvittää 13.11.2013 Palosuojelurahaston toteutussuunnitelmasta 2014 
antamansa lausunnon mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevaa 
lausuntopyyntökäytännön järjestämistä ja tarpeellisuutta.  
 
Valtion taloudentarkastusvirasto on tarkastanut valtion talousarvion ulkopuolisten 
rahastojen ohjausta ja hallintoa ja todennut mm. ohjaavien ministeriöiden 
tulostavoiteasetannan osin riittämättömäksi. Sisäministeriö seuraa ja arvioi tilannetta ja 
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ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Sisäministeriö toteaa Valtiontalouden tarkastusviraston 
tilintarkastajan vuosiyhteenvetoon 2013 viitaten, että Palosuojelurahaston sisäisen 
valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa ei ole käytetty mitään systemaattista 
arviointikehikkoa. Käytäntöä voidaan tarkastusviraston mukaan perustella rahaston 
toiminnan suppealla luonteella. Ministeriö toteaa myös, että arviointi- ja vahvistuslausuman 
osalta ei tarkastusvirastolla ole ollut huomautettavaa. Sisäministeriö ehdottaa, että 
Palosuojelurahasto harkitsisi mahdollisuutta käyttää arviointi- ja vahvistuslausuman 
laatimisessa systemaattista arviointikehikkoa. Yhtenä vaihtoehtona esitetään, että rahasto 
ottaisi käyttöön hallinnonalalla jo käytössä olevan riskienhallintajärjestelmän. 
 
Palosuojelurahasto on ministeriön tilinpäätöskannanoton mukaan edellisvuosien tapaan 
jatkanut aktiivista otettaan ja kehittänyt toimintaansa. Rahaston toiminnan ja talouden 
suunnittelu ja seuranta on laadukasta. Ministeriön kannanotossaan antama arvosana 
Palosuojelurahaston tilinpäätöksestä vuodelta 2013 on 9; sama kuin vuosina 2012 ja 2011. 
Arvosana annettiin nyt kolmatta kertaa. 
 
Sisäministeriö on antanut 12.11.2014 lausunnon Palosuojelurahaston 
toteutussuunnitelmasta ja talousarviosta.  Yhteenvetona palosuojelurahaston strategian 
toteutussuunnitelmasta ja talousarviosta 2015 ministeriö toteaa, että suunnitelma on selkeä 
ja hyvin valmisteltu. Ministeriö pitää suunnitelmaa kannatettavana. Ministeriö pitää 
erityisen myönteisenä sitä, että Palosuojelurahasto kehittää edelleen jo nyt hyvin toimivaa 
toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. Ministeriö pitää hyvänä sitä, että 
Palosuojelurahasto harkitsee kolmivuotisen rahoituskehyksen käyttöönottoa. Lausunnossa 
todetaan, että sisäministeriön tavoitteena on vuoden 2015 aikana selvittää 
Palosuojelurahaston strategisen tason ohjauksen tehostamistarpeet ja tarvittaessa ryhtyä 
lainsäädäntömuutoksiin. 
 
Rahaston strategian toteutussuunnitelmassa toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 on esitetty 
osa-alueittain. Vaikuttavuuden osa-alueella ministeriö pitää erittäin kannatettavana 
ulkopuolisten laatimia vaikuttavuusarviointeja. Saatujen tulosten pohjalta on tarpeen 
arvioida myös nykyisten avustuskohteiden tarkoituksenmukaisuutta ja myös uusien 
avustuskohteiden tarvetta. Ministeriö pitää myös hyvänä, että jakoa yleis- ja 
erityisavustusten välillä selkiytetään ja raportointia kevennetään. Hallinnollisen taakan 
vähentäminen on perusteltua ja aina hyvä tavoite. 
 
Palvelukyvyn osa-alueella sähköisen asiointialustan mahdollinen käyttöönotto on kannatettavaa 
ja parantaa toiminnan tuottavuutta. Ministeriö pitää myös asiakastyytyväisyyskyselyn 
toteuttamista hyvänä toimenpiteenä ja keinona parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. 
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeää, jotta toimintatapoja voidaan edelleen 
kehittää.  
 
Aikaansaannoksen osa-alueella ministeriö kannattaa rahaston pyrkimyksiä valjastaa 
asiantuntijoita entistä laadukkaammin arvioimaan hakemuksia rahaston sihteeristön tueksi. 
Tuottavuuden ja taloudellisuuden osa-alueella rahaston pyrkimykset pitää rahaston hallinto 
kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista noin 3 prosentissa ovat ministeriön 
mukaan hyviä tavoitteita ensi vuodelle.  
 
 

43 
 
 



 
 

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: 
 

Avustuksen saaja Päätöspäivämäärä Summa 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 7.4.2014 12 553,62 
Omaehtoinen, käyttämättä jääneen avustusennakko-osuuden, palautus hankkeen Pohjoismainen palovaroitinpäivä 
SMDno/2013/965 osalta. Palosuojelurahaston hallitus oli 3.9.2013 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle 
yhteensä enintään 37 470 euron avustuksen, josta avustusennakkona päätöksellä maksettiin 15 000 euroa. Hankkeen 
toteutuneet kustannukset olivat kuitenkin vain 2 446,38 euroa, joten SPEK palautti avustusennakosta loppuosan 
(12 553,62 euroa) hankkeen lopputilityksen yhteydessä.  
Reposaaren VPK 22.4.2014 8 800,00 
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2006 päivätyllä päätöksellään SM-2006-751/Tu-3943 myöntänyt avustusta 
Reposaaren VPK:lle miehistö/vesipelastusauton hankintaan 18 007 euroa kokonaiskustannusten 45 018 euroa 
perusteella (40 %). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Reposaaren VPK 
ry on 25.2.2014 saapuneella kirjeellä anonut oikeutta vaihtaa miehistöauto uuteen miehistöautoon siten, että 
Palosuojelurahaston avustus siirtyisi vuonna 2006 myönnetyn suuruisena avustuksena uuteen ajoneuvoon. 
Tarkoituksena on vaihtaa nykyinen ajoneuvo vastaavankaltaiseen uuteen ajoneuvoon. Hakijalta saatujen selvitysten 
mukaan nykyisestä autosta saatava hyvitys on 22 000 euroa ja uuden ajoneuvon hinta on noin 55 000 euroa. 
Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin Reposaaren VPK ry:lle miehistö/vesipelastusauton hankintaa 
25.4.2006 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden 8 800 euroa (40 % omaisuuden arvioidusta 
vaihtoarvosta 22 000 euroa). Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (Valtionavustuslain 
30 §:n mukainen kuittaus).  
Hyvinkään VPK 22.4.2014 14 200,00 
Palosuojelurahaston hallitus on 13.5.2008 päivätyllä päätöksellään SM-2008-813/Tu-3943 myöntänyt Hyvinkään VPK 
ry:lle miehistöauton hankintaan 11 840 euron avustuksen (40 %) kokonaiskustannusten 29 600 euroa perusteella (40 %). 
Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Hakija on 13.1.2014 päivätyllä sekä 
3.2.2014 toimitetulla lisäselvityksellä tiedustellut sitä, millä edellytyksillä palokunta voisi vaihtaa ajoneuvon uuteen 
samantyyppiseen miehistönkuljetusautoon ennen autolle määriteltyä kymmenen vuoden käyttöikävaatimusta. 
Nykyisestä autosta saatava hyvitys on enintään 35 500 euroa ja uuden ajoneuvon hinta on arviolta noin 43 700 euroa. 
Hakija on 14.3.2014 ilmoittanut vaihtavansa miehistöajoneuvon uuteen. Auto tullaan vaihtamaan VW Transporter 
Caravelle tehdasvalmisteiseen yhdeksän hengen miehistöautoon. Vanhan auton hyvityshinta on 35 500 euroa ja uuden 
auton tarkentunut hinta on 41 885 euroa. Lisäksi autoon hankitaan lisävarusteita 1 500 euron arvosta. 
Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin Hyvinkään VPK ry:lle miehistöauton hankintaa 13.5.2008 myönnetyn 
avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen suhteellinen palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan 
omaisuuden käyvästä arvosta eli 14 200 euroa (40 % omaisuuden arvioidusta vaihtoarvosta 35 500 euroa). Hallitus 
päättää myötää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 11 840 euron avustuksen, mikä vastaa vuonna 2008 
myönnettyä avustusta. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (Valtionavustuslain 
30 §:n mukainen kuittaus). Koska suhteellinen palautusosuus on suurempi kuin vuonna 2008 myönnetty avustus, tulee 
hakijan maksaa rahastolle suhteellisen palautusosuuden ja nyt myönnettävän avustuksen välinen erotus (14 200 - 11 200 
euroa), yhteensä 2 360 euroa. 
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Lohjan kaupunki 10.9.2014 35 668,50 
Palosuojelurahasto on 9.8.1998 päivätyllä päätöksellä 176/725/95 myöntänyt Sammatin kunnalle 159 778 euron 
(950 000 markan) maksimiavustuksen paloaseman rakentamiseen hyväksyttyjen kustannusten 450 839 euroa (2 680 565 
markkaa) perusteella. Avustus oli 35,4 % kokonaiskustannuksista.Palosuojelurahaston avustus on päätöksen mukaan 
kohdistunut 313 m² palo-asematiloihin; tämän tilan osuus on 69,7 % koko 449 m² kiinteistöstä. Kyseessä oleva 
101,1 m² toisen kerroksen tila, joka ei ole ollut pelastustoimen käytössä, kuuluu avustuksen piiriin. Tämä 101,1 m² tila 
on 32,3 % paloasematiloista.Palosuojelurahasto on lähettänyt Lohjan kaupungille 4.9.2013 ja 19.12.2013 selvityspyynnöt 
Sammatin paloaseman käytöstä ja siitä, ovatko paloasematilat päätösehtojen mukaisessa käytössä. Selvitykset saatiin 
13.9.2013 ja 5.3.2014 Lohjan teknisestä toimesta. Teknisen toimen 13.9.2013 päiväämässä selvityksessä todetaan, että 
Sammatin paloasemarakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevaa 101,1 m² suurista tilaa on käytetty päiväkotikäytössä, 
esikoulun opetustilana ja opetustoimen tilana. Tilan käyttö päiväkoti- ja esikouluopetuskäytössä alkoi Sammatin kunnan 
aikana ennen 1.1.2009. Pyydetty lisäselvitys hankkeesta saatiin 14.8.2014, jossa todetaan että Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos ei ota Sammatin paloaseman 2 kerroksen tilaa vuokrasopimuksen piiriin, sillä Sammatin VPK:lla on 
käytössään toiminnassa tarvittavat tilat eikä lisätilan vuokraamiselle yläkerrasta ei löydy riittävästi perusteita. Näin ollen 
tila jää tyhjilleen ja kaupungin rakennuksena tila jää käyttöön. Rakennuksen jäännösarvo taseessa 31.12.2013 on 
174 887,61 euroa.Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Lohjan kaupungilta valtionavustuslain 21 §:n mukaisesti 
takaisin Sammatin paloaseman rakentamiseen päätöksellä 176/725/95 myönnetystä avustuksesta 33 540 euroa. Takaisin 
perittävään summaan päätetään lisätä ajalta 1.2009 - 30.6.2014 kertynyt 2 128,50 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Takaisin perittävä summa on siten yhteensä 35 668,50 euroa. 
Heinäjoen VPK 10.9.2014 393,00 
Palosuojelurahaston hallitus on 12.12.2006 päivätyllä päätöksellä (SM-2006–3240/Tu-3941) myöntänyt avustusta 
Heinäjoen VPK ry:lle käytetyn sammutusauton hankintaan 1 311 euroa hyväksyttyjen 3 270 euron kustannusten 
perusteella. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Heinäjoen VPK ry on 
ilmoittanut 27.4.2014 päivätyllä kirjeellä myyneensä omistamansa sammutusauton 21.3.2013 Esa Kauppiselle 4 800 
euron hintaan. Sammutusauton omistusoikeus on siirtynyt ostajalle, kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan suoritettu 
28.3.2013. Palosuojelurahaston hallitus päättää periä Heinäjoen VPK ry:ltä takaisin 393 euroa. Sammutusauton 
kokonaishinta on ostettaessa ollut 5 529 euroa, josta on vähennetty vanhasta autosta (sammutusauto Ford F 600 vm. -
66) 21.5.2006 luovutushintana saatu 2 250 euroa. Sammutusauton hyväksyttävät kustannukset ovat näin ollen olleet 
3 279 euroa, josta avusta on maksettu 1 311 euroa (40 %). Päätösesityksen mukaan rahaston avustuksella hankitun 
omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Ajoneuvo on myyty 21.3.2013, eli 3 vuotta ennen käyttöajan päättymistä. Takaisin 
perittävä määrä on 393 euroa (30 %) myönnetystä avustuksesta (1 311 euroa). 
Helsingin kaupungin pelastuslaitos 22.10.2014 58 404,00 
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta valtionavustuslain 21 §:n mukaisesti 
takaisin Steniuksentien pelastuskoulun rakentamiseen päätöksellä 2006/676/tu-3944/25.4.2006 myönnetystä 
avustuksesta 58 404 euroa. Palosuojelurahaston 25.4.2006 antama päätös 2006/676/tu-3944 raukeaa tällä 
päätöksellä.Helsingin kaupungin pelastuslaitos on selvityksen mukaan luopunut kiinteistön käytöstä ja irtisanonut 
kohdetta koskevan vuokrasopimuksen 31.12.2013. Avustus Helsingin kaupungille Pelastuskoulun koulutustilojen 
rakentamiseen on maksettu hakijalle yhdessä erässä 15.12.2007. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden 
päätöksenmukaisesta 30 vuoden käyttöajasta jää käyttämättä 24 vuotta, mikä tekee laskennallisesti yhteensä 116 808 
euroa. Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että selvityksessä ei ole esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä, joiden perusteella avustus voidaan jättää kokonaan perimättä. 
Steniuksen pelastuskoulu toimii nykyään Jätkäsaaren pelastusasemalla, johon Palosuojelurahasto on 21.4.2009 päivätyllä 
päätöksellään SMDno/2009/746 myöntänyt rakennushankkeiden maksimiavustuksen 350 000 euroa. 
Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että avustuksen täysimääräinen takaisinperintä on kuitenkin kohtuutonta 
valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun sekä olosuhteiden muutokseen nähden. Steniuksentien kiinteistöstä ei 
ole luovuttu omaehtoisesti vaan pelastuskoulu on joutunut siirtymään ilmoituksensa mukaan muualle mm. 
terveydellisten syiden vuoksi, jotka ovat johtuneet mm. kiinteistön kosteus- ja ilmanvaihto-ongelmista. Edellä mainitusta 
syistä johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, 
että saaduissa selvityksessä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden 
perusteella takaisin perittävää määrää voidaan kohtuullistaa siten, että takaisin perintä on 50 % laskennallisesta 
takaisinperinnän määrästä, yhteensä 58 404 euroa. 

 
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. 
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1.7. Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä 
 

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2014 tuottojäämä 692.774,45 kirjataan 
rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 6.909.551,78 euroa.  
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Toimintakertomuksen liite 1:  
Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2014  
 
Yleisavustus   
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2015 (25.11.2014 kokous) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 
Haettu avustus, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, 
euroa 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen  2 192 779 € 2 168 000 € 

Nuohousalan Keskusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 325 000 € 320 000 € 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 245 998 € 185 000 € 

Suomen Palopäällystöliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 125 000 € 80 000 € 

Palotutkimusraati ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistäminen 17 190 € 17 000 € 

Yleisavustukset yhteensä  2 905 967 €    2 770 000 € 
 
 
Erityisavustus  
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA 
NEUVONTAHANKKEET 2014 
 (25.2.2014, 26.3.2014, 10.9.2014 ja 22.10.2014 kokoukset)  
Hakija Hanke Päätöspäivä

määrä 
Hankkeen 
kokonais-
kustannukset 

Myönnetty 
avustus, 
euroa 

Aspa-säätiö 
Sähköisen asumisturvallisuuspelin 
tuottaminen 10.9.2014 50 000 50 000 

Jokilaaksojen 
pelastuslaitos 

Jehu 2014 - Palokuntien Suomen 
mestaruuskilpailujen järjestäminen 25.2.2014 118 000 57 500 

Juha Petteri Rautiainen 
Työn imu Keski-Suomen 
pelastuslaitoksessa 25.2.2014 38 712 38 710 

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos 

Selvitys alueellisen pelastustoimen 
synnystä 25.2.2014 29 000 29 000 

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II 10.9.2014 180 021 144 000 
Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos/ 
Kumppanuusverkosto 

Pelastuslaitosten 
tietoverkkoselvitysprojekti 25.2.2014 77 587 54 310 

Keski-Suomen 
Pelastusalan Liitto ry Alkusammutusperäkärryn kunnostus 25.2.2014 2 200 1 100 

Keski-Suomen 
pelastuslaitos - liikelaitos 

PERA (Pelastustoimen ja Ensihoidon 
Riskin Arviointi) turvallisuusjohtamisen 
tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten 
päivittäistä turvallisuustoimintaa 22.10.2014 274 300 110 000 

Keski-Suomen 
pelastuslaitos - liikelaitos 

Pelastustoiminnan tehostaminen 
moniviranomaistyöllä 10.9.2014 301 000 120 000 

Kymenlaakson 
pelastuslaitos KEJO IV 10.9.2014 342 500 274 000 
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Kymenlaakson 
pelastuslaitos 

Kerrostalojen omavalvonta ja 
riskiperusteiden valvonta 10.9.2014 48 500 38 500 

Nousiaisten VPK 
Naisosasto 

Lasten interaktiivinen 
valistusnukketeatteri 10.9.2014 1 000 500 

Pelastusopisto Paloportti, versio 2 25.2.2014 14 563 7 280 

Pelastusopisto 
Pelastusalan päällystön ja alipäällystön 
koulutuksen vaikuttavuus 10.9.2014 41 540 27 000 

Pelastusopisto 
Pelastustoimen tietovaranto ja 
sovellukset hankinta (Varanto) 10.9.2014 166 000 124 500 

Pelastusopisto Pelastustoimen tutkimushautomo 2 25.2.2014 13 200 6 600 

Pelastusopisto 
Stipendit AMK-insinööritutkinnon 
suorittaneille 25.2.2014 4 000 4 000 

Rakennusteollisuus RTT 
ry 

Koulutus ja tiedostushanke: 
Savupiippujen ja tulisijojen 
paloturvallisuus 22.10.2014 60 000 45 000 

Suomen Kuntaliitto KTP-palvelun käyttöönottohanke 26.3.2014 265 000 40 000 

Suomen palontutkijat -
yhdistys  

Palontutkinnan uudet menetelmät ja 
hyvät käytännöt -täydennyskoulutus 25.2.2014 14 760 14 760 

Suomen 
Palopäällystöliitto ry 

Lähiesimiestaitojen kehittäminen 
pelastuslaitoksissa 25.2.2014 154 000 114 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Haka hallinnointikannan 
kehittämishanke 25.2.2014 140 000 140 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry CTIF Suomen kansallinen komitea 10.9.2014 130 000 120 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Kehittämishanke 
paloturvallisuuskampanjoiden 
vaikuttavuudesta 22.10.2014 93 000 93 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Nou Hätä! Pelastustietoa 
kahdeksasluokkalaisille 10.9.2014 438 000 268 000 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry Paloturvallisuusviikko 2014 25.2.2014 537 000 476 000 
Suomen 
Vahinkotarkastus SVT 
Oy 

Linja-autojen paloriskien hallinta 
ennaltaehkäisevin toimenpitein 10.9.2014 102 986 51 200 

Tampereen yliopisto, 
Johtamiskorkeakoulu 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysin 
mahdollisuudet pelastustoimen 
palvelujen optimoinnissa 10.9.2014 186 268 112 800 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 

Sosiaali- ja terveyshuollon 
paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt 
kotipalveluissa, tuki- ja 
palveluasumisessa (STEP II)  25.2.2014 166 503 119 960 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 

Yli hyvä juttu -toimintamallin 
arviointitutkimus ja juurruttaminen 25.2.2014 140 180 95 680 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ  4 129 820 2 777 400 
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Erityisavustus 
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2014 (22.4.2014 kokous) 
 

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset, 
(euroa) 

 
Hyväksyttävät 
kustannukset 
 
 (euroa) 

Myönnetty 
avustus, 
(euroa) 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sammutusauto 440 000 170 000 68 000 
Etelä-Karjalan pelastuslaitos säiliöauto 369 200 148 000 44 400 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos sammutusauto 297 600 170 000 68 000 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
väestöhälyttimet ja 
ohjausjärjestelmät 

                  25 
000    25 000 10 000 

Etelä-Savon pelastuslaitos sammutusauto 315 332 170 000 51 000 
Helsingin pelastuslaitos sammutusauto 494 512 170 000 68 000 
Helsingin pelastuslaitos sammutusauto 407 960 170 000 51 000 
Hinthaaran-Boe VPK ry miehistöauto 47 500 43 000 17 200 
Idänpään ja Ympäristön VPK ry säiliöauto 220 000 148 000 51 800 

Inkeroisten VPK ry 
paloautoksi rekisteröity 
kuorma-auto 75 652 75 652 30 261 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos väestöhälyttimet 
                  86 

800    86 800 34 720 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos kemikaalitorjunta-auto 266 600 148 000 59 200 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos pelastussukellusauto 130 200 43 000 17 200 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
alueen pelastuslaitos sammutusauto 272 800 170 000 68 000 
Keski-Suomen pelastuslaitos miehistöauto 60 000 43 000 17 200 
Keski-Suomen pelastuslaitos säiliösammutusauto 434 000 190 000 76 000 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nostolava-auto 806 000 190 000 76 000 
Kylmäkosken VPK ry miehistöauto 52 467 43 000 12 900 
Kymenlaakson pelastuslaitos sammutusauto 347 200 170 000 68 000 
Kymenlaakson pelastuslaitos sammutusauto 310 000 170 000 51 000 

Lapin pelastuslaitos sammutusauto 319 672 170 000 51 000 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos puomitikasauto 190 000 190 000 76 000 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sammutusauto 170 000 170 000 51 000 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sammutusauto 359 600 170 000 59 500 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos säiliöauto 337 280 148 000 51 800 
Pirkanmaan pelastuslaitos sammutusauto 322 400 170 000 68 000 
Pohjanmaan pelastuslaitos sammutusauto 300 000 170 000 68 000 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sammutusauto 297 000 170 000 51 000 
Pohjois-Savon pelastuslaitos sammutusauto 310 000 170 000 51 000 
Rautilan VPK ry miehistöauto 44 360 43 000 15 050 

Rutolan VPK ry miehistöauto 47 171 43 000 17 200 
Satakunnan pelastuslaitos säiliösammutusauto 415 000 190 000 66 500 

Satakunnan pelastuslaitos väestöhälyttimet 
                  44 

900    44 900 15 715 
Teuron-Kuuslammin VPK ry sammutusauto 230 000 170 000 68 000 
Vaaralan VPK ry vahingontorjuntayksikkö 61 784 43 000 17 200 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos puomitikasauto 645 544 190 000 66 500 
Kalusto yhteensä  9 553 534 4 795 352 1 733 346 

49 
 
 



 
 

 
  
Erityisavustus 
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET (kaikki kokoukset) 
 
Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 

 
pvm 

Haettu 
avustusta  
(euroa) 

Hyväksyttävä
t 
kustannukset 
(euroa) 

Myönnetty 
 
(euroa)   

Ahtialan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     4 482,79      11 206,97       4 482    
Alakemijoen VPK ry Mönkijä ja peräkärry 22.10.2014     3 947,64        9 869,10       3 947    
Asolan VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2014       804,63        2 011,57          804    
Borgå FBK rf Varusteet ja kalusto 10.9.2014     1 317,09        1 252,69          501    
Dragnäsbäck FBK rf Varusteet ja kalusto 25.2.2014     4 486,92      11 217,32       4 486    
Euran VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014   11 680,85      29 202,12      11 680    
Harjavallan VPK ry Varusteet ja kalusto 22.10.2014     5 229,55        8 395,58       3 358    
Harjunalustan VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2014     3 149,60        7 874,05       3 149    
Hauhon Kk:n VPK ry Pelastuskalusto 22.4.2014     1 474,32        3 685,80       1 474    
Heinäjoen VPK ry Palo- ja raivauskalusto 22.4.2014     2 935,77        7 339,42       2 935    
Helsingin VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     1 510,12        3 767,19       1 506    
Hinnerjoen VPK ry Varusteet ja kalusto 22.4.2014     9 571,48      23 048,70       9 219    
Huittisten VPK ry Sammutusauton varustaminen 25.2.2014     1 450,05        3 126,12       1 250    
Humppilan VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 25.2.2014       984,11        2 460,27          984    
Hyvinkään konepajan 
vapaaehtoinen TPK ry Palovarusteet 4.6.2014       827,08        2 068,02          827    
Hyvinkään VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     2 643,00        6 608,21       2 643    
Iitin VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 25.11.2014       818,15        2 045,38          818    
Jämsän VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 10.9.2014       734,73        1 836,83          734    
Järvenpään VPP ry Varusteet ja kalusto 25.11.2014     4 195,03        9 872,54       3 949    
Kaasmarkun VPK ry Varusteet ja kalusto 26.3.2014     2 372,93        5 932,33       2 372    
Kakskerran VPK ry Kalusto 25.2.2014     3 461,96        8 654,98       3 461    

Erityisavustus 
RAKENNUSHANKKEET 2014 (26.3.2014 kokous) 
  

Hakija Avustuksen tarkoitus 

Haetut 
kokonais-
kustannukset 
(euroa) 

 
Hyväksyttävät 
kustannukset 
 (euroa) 

Myönnetty 
avustus 
(euroa) 

Kärsämäen kunta paloaseman rakentaminen 2 650 000 2 020 420 250 000 
Utsjoen kunta Nuorgamin pelastusasema 396 000 393 520 157 408 
Lohjan kaupunki Karjalohjan paloasema 2 166 814 1 899 710 125 000 
Saltviks kommun paloaseman rakentaminen 868 000 641 087 192 326 
Malax kommun branddepå till Petalax 461 825 420 365 168 146 
Laukaan kunta Laukaan paloasema 4 764 000 4 217 770 250 000 
Kemiönsaaren kunta paloaseman rakentaminen 1 085 000 974 500 250 000 
Savonlinnan kaupunki Kerimäen paloasema 1 178 000 954 800 250 000 
Helsingin kaupunki Haagan pelastusasema 13 268 000 9 417 847 250 000 
Kouvolan kaupunki Jaalan paloasema 806 000 765 950 250 000 
Joutsan kunta Joutsan paloasema 43 400 43 400 17 360 
Suttilan VPK ry paloseman rakentaminen 98 779 98 779 39 512 
Huhtamon VPK ry autotallin laajentaminen 27 276 27 276 10 910 
Porin kaupunki pelastusharjoitusalue, jatko 250 000 250 000 100 000 
Jokilaaksojen pelastuslaitos Siikalatvan harjoitusalue 32 500 32 500 13 000 
Rakennushankkeet yhteensä   28 095 594 22 157 924 2 323 662 
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Kakskerran VPK ry Miehistöauto käytetty 22.10.2014     2 200,00        5 500,00       2 200    
Kauhajoen VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 22.4.2014     1 742,16        4 355,41       1 742    
Kauvatsan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     3 021,40        7 553,51       3 021    
Keikyän VPK ry Palopumppu 10.9.2014     4 979,00      12 440,00       4 976    
Kellokosken VPK ry Varusteet ja kalusto 25.11.2014     1 183,68        2 959,21       1 183    
Keski-Hollolan VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2014     3 776,61        9 441,53       3 776    
Killinkosken VPK ry Palovarusteet 10.9.2014     1 242,39        3 105,97       1 242    
Kokemäen VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     3 931,26        9 828,14       3 931    
Kolarin VPK ry Kalusto 25.2.2014       654,35        1 635,87          654    
Korson VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     1 499,72        3 392,59       1 357    
Koskenkorvan VPK ry Pelastuskalusto 22.4.2014     4 358,35      10 895,88       4 358    
Kuurolan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014       964,44        2 411,10          964    
Köyliön Läntinen VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2014     2 982,53        6 395,62       2 558    
Köyliön VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     2 487,33        3 430,33       1 372    
Lahden VPK ry Varusteet 25.2.2014       851,00        2 128,95          851    
Lahden VPK ry Varusteet ja kalusto 22.4.2014     1 910,34        4 547,16       1 818    
Lapin VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     4 780,70      11 951,77       4 780    
Lappfjärds FBK rf Kalusto 25.11.2014       966,62        2 416,55          953    
Lappfjärds FBK rf Sammutusauton varustam. 25.2.2014     3 928,46        9 796,00       3 918    
Laukkosken VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2014     5 585,82      13 964,56       5 585    
Lauritsalan VPK ry Kalusto 22.10.2014       683,49        1 708,72          683    
Lauritsalan VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 26.3.2014     1 125,92        2 814,80       1 125    
Lauttasaaren VPK ry Perävaunu kuomulla 22.4.2014       639,00        1 241,00          496    
Lavian VPK ry Varusteet ja kalusto 4.6.2014     6 727,31      14 430,13       5 772    
Lempäälän VPK ry Varusteet 25.2.2014     1 144,36        2 860,61       1 144    
Lempäälän VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     2 061,54        3 332,15       1 332    
Leppälahden VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 25.2.2014       616,00        1 540,00          616    
Leppävaaran VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     5 301,86      10 058,59       4 034    
Leppävaaran VPK ry Varusteet ja kalusto 25.11.2014     3 583,24        7 411,57       2 964    
Levannon VPK ry Kalusto 25.2.2014     2 025,40        3 961,00       1 584    
Meltauksen VPK ry Miehistöauto käytetty 10.9.2014     3 000,00        7 500,00       3 000    
Nagu FBK rf Pelastuskalusto 4.6.2014     5 436,80      13 592,00       5 436    
Nakkilan VPK ry Palovarusteet 22.4.2014     4 327,40      10 815,50       4 326    
Noormarkun VPK ry Palovarusteet 22.10.2014     2 813,16        7 032,90       2 813    
Nurmijärven Keskus VPK 
ry Varusteet ja kalusto 22.10.2014     4 547,07      11 367,68       4 547    
Panelian VPK ry Varusteet ja kalusto 22.4.2014     3 587,00        6 704,00       2 681    
Pelkosenniemen VPK ry Palovarusteet 10.9.2014     2 552,31        6 380,78       2 552    
Pennalan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     1 259,00        3 149,60       1 259    
Perttulan VPK ry Varusteet ja kalusto 22.4.2014     1 511,47        3 778,68       1 511    
Pihlavan VPK ry Varusteet ja kalusto 26.3.2014     3 823,24        5 301,65       2 120    
Pirkkalan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     1 633,91        4 084,78       1 633    
Pomarkun VPK ry Palovarusteet 22.4.2014     2 084,50        5 211,23       2 084    
Pornaisten VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     5 142,80        4 253,16       1 701    

Portaan VPK ry 
Miehistöauto käytetty ja 
säiliöautoon tarvikkeita 25.11.2014     6 316,18      12 324,12       4 929    

Preiviikin VPK ry Varusteet ja kalusto 10.9.2014     1 857,92        2 058,40          930    
Pyhtään VPK ry Kumivene ja traileri 10.9.2014     4 800,00      12 000,00       4 800    
Rauman VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     2 212,66        5 531,65       2 212    
Rauman VPK ry Varusteet ja kalusto 22.10.2014     3 639,64        9 099,00       3 639    
Rekolan VPK ry Varusteet ja kalusto 22.4.2014       567,00        1 418,30          567    
Reposaaren VPK ry Pelastusvarusteet ja kalusto 22.4.2014     1 284,74        2 631,66       1 052    
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Risten VPK ry Varusteet ja auton korjaus 25.2.2014     2 204,95        2 376,52          950    
Rovaniemen VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014       374,02          935,06          374    
Ruskon VPK ry Kalusto 22.10.2014     2 880,61        4 985,92       1 985    
Rymättylän VPK ry Kumivene ja traileri 22.10.2014     2 648,00        6 620,00       2 648    
Saarenkylän VPK ry Paineilmalaitteet ja kalusto 10.9.2014     1 472,15        3 680,38       1 472    
Saarenkylän VPK ry Säiliöauton rakentaminen 22.4.2014     4 588,00      11 470,00       4 588    
Sallan VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 25.2.2014       224,10          560,25          224    

Salmentaan VPK ry 

Mönkijä ja sen rungon 
vahvistus sekä varustelu, 
telasto ja metsäpalokärry 4.6.2014     8 720,00      21 800,00       8 720    

Salon VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     1 389,49        3 365,37       1 346    
Savonrannan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     1 019,32        1 758,29          703    
Smedsby-Böle rf Palovarusteet 22.4.2014     2 937,97        7 344,93       2 937    
Sottungsby FBK rf Varusteet ja kalusto 25.11.2014       515,74        1 289,36          494    
Suttilan VPK ry Kalusto 25.2.2014       523,96        1 309,90          523    
Suttilan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 22.4.2014     1 175,00        2 937,63       1 175    
Sääksjärven VPK ry Palovarusteet ja kalusto 22.4.2014     5 159,76      12 899,41       5 159    
Tammisalon VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014       998,08        2 495,20          998    
Tarvasjoen VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 25.11.2014     1 913,59        4 783,99       1 913    
Teuron-Kuuslammin VPK 
ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     2 125,37        5 023,55       2 009    
Tirilän VPK ry Varusteet ja kalusto 26.3.2014     2 996,59        7 491,49       2 996    
Tornion VPK ry Palovarusteet 22.4.2014     4 211,74      10 529,35       4 211    
Tornion VPK ry Varusteet ja kalusto 22.10.2014     3 113,44        7 783,59       3 113    
Tuiskulan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     2 412,00        6 031,17       2 412    
Uudenkoiviston VPK ry Nuoriso-osaston varusteet 22.4.2014     2 070,52        1 668,30          667    
Vaaralan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     3 242,91        8 107,28       3 242    
Vaaralan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.11.2014     2 183,01        5 457,53       2 183    
Vaasan VPK ry Palovarusteet ja kalusto 22.4.2014       664,31        1 660,76          664    
Valkealan-Jokelan VPK ry Kalusto 25.2.2014     1 442,40          888,00          355    
Vampulan VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     4 291,64      10 701,82       4 280    
Vanda FBK rf Varusteet ja kalusto 22.10.2014     3 154,02        4 080,49       1 632    
Vanhankylän Seudun VPK 
ry Paineilmalaitteet 4.6.2014     2 068,32        5 170,80       2 068    

Varpaisjärven VPK ry 
Aggregaatti ja säiliöauton 
moottorin korjaus, varaosat 22.4.2014     1 161,97          650,00          260    

Vesikansan VPK ry 
Hälytysajoneuvoon 
hälytyslaitteet ja asennus 4.6.2014     2 132,80        5 332,00       2 132    

Vesikansan VPK ry Palovarusteet  22.4.2014     1 869,68        3 280,29       1 312    
Villähteen VPK ry Varusteet ja kalusto 25.2.2014     6 169,31      15 423,27       6 169    
Laitteet ja varusteet    291 483,65 663 110,90      265 274    
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2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma 
 
 

   
01.01.2014 - 31.12.2014           01.01.2013- 31.12.2013           

     
  

     
  

TOIMINNAN TUOTOT 
    

       TOIMINNAN KULUT 
    

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

    
  

Ostot tilikauden aikana  2038,67 
 

5309,68 
 

 
Henkilöstökulut 24 248,18 

 
24 179,96 

 
 

Vuokrat 1 682,00 
 

60,00 
 

 
Palvelujen ostot 283 650,84 

 
306 629,90 

 
 

Muut kulut 6 668,00 -318 287,69 5 815,94 -341 995,48 

       JÄÄMÄ I 
 

-318 287,69 
 

-341 995,48 

       RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 
    

 
Rahoitustuotot  2 128,50 2 128,50 0,00 0,00 

       SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 
    

       JÄÄMÄ II 
 

-316 159,19 
 

-341 995,48 

       SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 
    

 
Tuotot 

    
 

Kulut 
    

  
Kunnille 4 543 651,00 

 
4 018 591,00 

 
  

Elinkeinoelämälle 64 306,00 
 

213 718,39 
 

  

Voittoa tavoittelemattomille 
yhteisöille 1 977 571,38 

 
4 052 923,00 

 
  

Talousarviotaloudelle 2 972 272,00 
 

382 466,00 
 

  
Kotitalouksille 38 710,00 

 
4 000,00 

 
  

Siirtotalouden kulujen palautukset -94 697,00 -9 501 813,38 -9 671,00 -8 662 027,39 

       JÄÄMÄ III 
 

-9 817 972,57 
 

-9 004 022,87 

       TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 
   

 
Veronluonteiset maksut 10 521 384,14 

 

10 005 
358,76 

 
 

Suoritetut arvonlisäverot  -10 637,12 10 510 747,02 -7 137,67 9 998 221,09 

       TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 
 

692 774,45 
 

994 198,22 
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3. Palosuojelurahaston tase 
 

    31.12.2014       31.12.2013 

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 10 519 809,95 10 519 809,95 

 
10 005 781,76 10 005 781,76 

 

RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 
LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET 

     

 

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT 
RAHOITUSVARAT 

     
  

Yhdystilisaatava valtiolta 7 319 990,62 7 319 990,62 
 

6 289 178,02 6 289 178,02 

 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 

 
17 839 800,57 

  
16 294 959,78 

         VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 

17 839 800,57 
  

16 294 959,78 

         
         
 

  
   

31.12.2014 
 

31.12.2013 

VASTATTAVAA 
     

         
 

OMA PÄÄOMA 
     

  
Rahaston pääoma 6 575 274,74 

  
6 575 274,74 

 
  

Edellisten tilikausien pääoman muutos -358 497,41 
  

-1 352 695,63 
 

  
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 692 774,45 6 909 551,78 

 
994 198,22 6 216 777,33 

 
VARAUKSET 

     
 

ARVOSTUSERÄT 
     

 
VIERAS PÄÄOMA 

     
 

PITKÄAIKAINEN 
     

 
LYHYTAIKAINEN 

     
  

Ostovelat 529 868,00 
  

317 749,33 
 

  
Edelleen tilitettävät erät 1 666,79 

  
1 487,92 

 
  

Siirtovelat 10 398 714,00 
  

9 758 771,00 
 

  
Muut lyhytaikaiset velat 0,00 10 930 248,79 

 
174,20 10 078 182,45 

         
 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
 

10 930 248,79 
  

10 078 182,45 

         VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
 

17 839 800,57 
  

16 294 959,78 
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2014 

    
    

 
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 

OMA TOIMINTA 
   Palosuojelumaksut 10 521 384,14 10 005 358,76 9 565 934,57 

Palvelujen myynti, vuokrat, 
käyttökorvaukset ja muut toiminnan tulot 0,00 0,00 0,00 
Korkotulot ja voiton tuloutukset 2 128,50 0,00 0,00 
Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -285 689,51 -311 939,58 -320 470,88 
Henkilöstömenot -24 248,18 -24 179,96 -23 689,55 
Muut menot -18 987,12 -13 013,61 -27 614,77 
OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 10 194 587,83 9 656 225,61 9 194 159,37 

 
 

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

Tulonsiirrot kunnille -4 543 651,00 -4 018 591,00 -4 186 004,00 
Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -64 306,00 -213 718,39 -259 116,00 
Tulonsiirrot kotitalouksille -38 710,00 -4 000,00 -30 000,00 
Muut tulonsiirrot kotimaahan -4 949 843,38 -4 435 389,00 -4 791 680,00 
SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -9 501 813,38 -8 662 027,39 -9 266 800,00 

 
 

  INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 

 
 

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

Velan muutos 852 066,34 -372 684,72 648 554,27 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 852 066,34 -372 684,72 648 554,27 

 
 

   LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 1 544 840,79 621 513,50 575 913,64 

 
 

  LIKVIDIT VARAT 1.1. 16 294 959,78 15 673 446,28 15 097 532,64 
LIKVIDIT VARAT 31.12. 17 839 800,57 16 294 959,78 15 673 446,28 
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5.  Liitetiedot 
 
Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 

         
         Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset  

  
        

 
Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen valtiovarainministeriön 

 
 

ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.  
    

         
 

Rahaston sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin lkp-tilille 43950000 Palveluiden ostot  

 
valtion virastoilta ja laitoksilta. Sihteeristön henkilöstökulut sivukuluineen olivat kertomusvuonna 

 
229.026,78 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 232.769,15 euroa. 

   
         
         Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin  

    
         
 

Vuoden 2014 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. 
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2014 2013 2012 
   - luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut 
1. Yleisavustukset pelastusalan 
järjestöille 2 770 000 2 770 000 2 720 000 2 720 000 2 715 000 2 715 000 
2. Erityisavustukset 
rakennushankkeisiin 4 000 000 2 323 662 3 710 000 2 320 876 3 000 000 3 510 600 
3. Erityisavustukset 
kalustohankintoihin  sis. kohtaan 2. 1 733 346 

sis. kohtaan 
2. 1 406 383 1 150 000 910 932 

4. Muut erityisavustukset 2 650 000 2 777 400 2 650 000 2 376 596 2 650 000 2 574 897 
4.1. Oppimateriaali            n/a 21 360            n/a 83 600            n/a 325 084  
4.2. Tietojenkäsittely            n/a 886 810            n/a 464 040            n/a 257 700  
4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a 808 420            n/a 934 410            n/a 1 026 563  
4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 839 500            n/a 722 246            n/a 836 550  
4.5. Muut hankkeet            n/a 178 600            n/a 171 300            n/a 127 000  
4.6. Standardisointi            n/a 0            n/a 0            n/a 0  
4.7. Apurahat ja stipendit            n/a 42 710            n/a 1000            n/a 2 000  
5. Sopimuspalokuntien 
pienkalustohankinnat 340 000 265 274 330 000 243 882 300 000 350 517 
6. Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet sis. kohtaan 3. 0 

sis. kohtaan 
3. 6 710 

sis. kohtaan 
3. 152 844 

7. Hallintomenot 345 000 318 288 330 000 341 995 340 000 351 255 
Yhteensä 10 105 000 10 187 970 9 740 000 9 416 442 10 155 000 10 566 045 
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 3: 
Henkilöstökulujen erittely 
 

    2014 2013 
      
Henkilöstökulut 19 929,00 20 077,00 
    Palkat ja palkkiot 19 929,00 20 077,00 

 
  

 
  

 
  

Henkilösivukulut 4 319,18 4 102,96 
     Eläkekulut 3 814,34 3 611,73 
     Muut henkilösivukulut 504,84 491,23 
Yhteensä 24 248,18 24 179,96 

 
  

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 

 
 

58 
 
 



 
 

 
 

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2014 liitteet 4-14 
 

       Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa 
Liite 5 Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa 
Liite 6 Rahoitustuotot ja -kulut 

  
Ei ilmoitettavaa 

Liite 7 Rahastosta annetut lainat 
  

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

  
Ei ilmoitettavaa 

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

 
Ei ilmoitettavaa 

Liite 12 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat 
 

Ei ilmoitettavaa 
Liite 13 Velan muutokset 

   
Ei ilmoitettavaa 

Liite 14 Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
 

Ei ilmoitettavaa 
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6 Allekirjoitukset 
 
 
Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 11. helmikuuta 2015. 
 
 

Palosuojelurahaston hallitus 
 
 
 
 
 
 
Kari Hannus, puheenjohtaja Mika Kättö, varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
Anne Holmlund, jäsen  Kari Rajamäki, jäsen  
 
 
 
 
 
Simo Tarvainen, jäsen  Petri Mero, jäsen  
 
 
 
 
 
Jari Hyvärinen, jäsen   Jussi Rahikainen, jäsen   
 
 
 
 
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta on 
annettu tilintarkastuskertomus. 
 
 
Helsingissä             päivänä                   kuuta 2015. 
 
 
    
Ylitarkastaja   Reijo Luomala 
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