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Palosuo jelurahaston hallitus

Sisäministeriö on tänään asettanut Palosuojelurahaston hallituksen.

Toimikausi

1.3.2020-28.2.2023

Tausta

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka varoja 
käytetään tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen. Rahaston 
varat muodostuvat palovakuutusmaksuista perittävistä palosuojelumaksuista.

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n 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. Palosuojeiurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(625/2003) 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä 
sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, 
vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä.

Tehtävä

Palosuojelurahaston hallitus huolehtii rahaston hallinnosta sekä talouden ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävänä on päättää 
rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista 
asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta 
järjestämisestä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1) päättää rahaston toiminta-ja taloussuunnitelmasta;

2) päättää rahaston talousarviosta ja varojen käyttösuunnitelmasta;

3) päättää rahastosta myönnettävistä avustuksista ja muusta rahoituksesta 
tulostavoitteiden puitteissa;

4) huolehtia rahaston maksuvalmiudesta;

5) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös ja toimittaa se 
sisäministeriölle; sekä
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6) tehdä ehdotus sisäministeriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä tai 
alijäämän kattamisesta rahaston varoista.

Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö
henkilökohtainen varajäsen Linda Viitala, erityisasiantuntija, sisäministeriö

Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto 
henkilökohtainen varajäsen Minna Mättö, lakimies, Suomen Kuntaliitto

Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry 
henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssiala ry

Paula VVerning, kansanedustaja, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä 
henkilökohtainen varajäsen Raimo Piirainen, kansanedustaja, 
sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä

Mari Rantanen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
henkilökohtainen varajäsen Olli Immonen, kansanedustaja, perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos
henkilökohtainen varajäsen Sirpa Heiskanen, talous-ja hallintopäällikkö, Oulu- 
Koillismaan pelastuslaitos

Brita Somerkoski, erikoistutkija, pelastusalan järjestöt 
henkilökohtainen varajäsen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan 
järjestöt

Organisointi

Puheenjohtaja Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö 

Jäsenet:

Sisäministeri Maria Ohisalo

Pelastusylijohtaja
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Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet

Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
Suomen Kuntaliitto 
Finanssiala ry 
Pelastuslaitokset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
Suomen Palopäällystöliitto 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 
Nuohousalan Keskusjärjestö 
SM, pelastusosasto 
Aluehallintovirastot


