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Myönnetty avustus

1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2017
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahastolain 
(306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa 
olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritettava vuosittain 
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. Apurahoja ja stipendejä rahastosta voidaan lisäksi myöntää hakijan 
henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen. 

Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2000–2020 

*Talousarvio 2017

1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2017

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipa-
lojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suo-
messa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta suoritettava vuosittain palosuojelumaksu. 
Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, 
joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelura-
hasto toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen 
käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia.  
Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia 

(688/2001) ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtion- 
avustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 
Avustuksia voidaan myöntää kunnille ja pelastuslaitoksille, 
sopimuspalokunnille sekä pelastusalan järjestöille ja muil-
le vastaaville yhteisöille. Erityisavustuksia oppimateriaalin 
tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen 
ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- 
ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä 
standardisointiin voidaan myöntää myös muille toimijoil-
le. Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää myös valtion 
virastoille ja laitoksille. Apurahoja ja stipendejä rahastosta 
voidaan lisäksi myöntää hakijan henkilökohtaiseen käyt-
töön tai hankkeeseen.

Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2000–2020 
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Kaavio 2. Vuonna 2017 myönnetyt avustukset. 

1.2 Vaikuttavuus 

Palosuojelurahaston tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle 
myönnetylle avustuseurolle. Rahaston keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan
tutkimus- ja kehittämistoiminta, pelastusalan järjestöjen yleisavustukset sekä järjestöjen 
valistus- ja koulutustoiminta sekä pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien 
paloasema- ja kalustohankkeet. Rahastolla on merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen 
kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen 
toimialalla.

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 11 489 763 euroa, joista kunnille
yhteensä n. 4,50 miljoonaa euroa, pelastusalan järjestöille n. 4,16 miljoonaa euroa,
sopimuspalokunnille noin 1,46 miljoonaa euroa ja muille tahoille noin 1,37 miljoonaa
euroa. Taulukossa 2. on esitettynä tarkemmin, miten avustukset jakautuivat eri 
avustustyypeittäin. 

Rahaston hallituksen vuonna 2017 tekemät avustuspäätökset on esitetty hankekohtaisesti
toimintakertomuksen liitteessä 1, rahaston myöntämät avustukset vuonna 2017. Rahaston 
avustustyypit erityisavustukset rakennushankkeisiin, erityisavustukset kalustohankkeisiin, 
sopimuspalokuntien pienavustukset, yleisavustukset pelastusalan järjestöille, 
erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Innovaatiopalkinto esitetään 
tiivistetysti sivuilla 6–24. 

Kalusto
22 %

Rakennukset
20 %

Tutkimus- ja 
kehittäminen

29 %

Pienavustukset
3 %

Yleisavustukset
26 %
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Palosuojelurahasto toimii aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puo-
lesta. Rahaston avustusstrategiaa ja toimintaa ohjaa pelastus-
alan yhdessä määrittelemät tavoitteet ja toimintalinjaukset, 
pelastustoimen strategia sekä pelastustoimen tutkimuslinja-
ukset.  Rahaston avustuksilla tuetaan alan tutkimustoimintaa, 
pelastustoimen henkilöstön osaamisen kehittämistä ja häly-
tysvalmiutta sekä sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta. 
Rahasto edistää paloturvallisuuden perustehtävää, mutta 
huomioi yhteiskunnan rakennemuutokset ja suuntaa avus-
tuksia tarvittaessa myös uudella tavalla. Avustuksilla tuetaan 
pelastustoiminnan ja palonehkäisyn edistämistä eri puolilla 
Suomea, niin kaupungeissa kuin harvaseudullakin. 

Vuonna 2017 rahaston toiminnassa huomiota kiinnitettiin 
viestinnän monipuolistamiseen, avustusprosessien kehit-
tämiseen sekä sisäisen valvonnan tehostamiseen. Palo-
suojelurahasto sai päätökseen mittavan rakennusavustus-
ten sisäisen valvontahankkeen, jossa tarkastettiin kaikkien 
1988–2013 avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö. 
Palosuojelurahasto jatkoi sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan kehittämistä tunnistamalla ja luokittelemalla strategisia, 
operatiivisia, taloudellisia ja tiedollisia riskejä. Sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan tila rahastossa on eri osa-alueilla 
mitattuna hyvä. Rahaston toimintaa, erityisesti riskienhal- 
linnan menettelyitä, kehitetään arvioinnin tuloksena edelleen.

Kertomusvuonna on ollut käynnissä valtakunnallinen pelas-
tustoimen uudistamishanke. Rahaston hallitus tulee arvioi-
maan pelastustoimen uudistamisen sekä pelastustoimen 
lainsäädännön uudistustyön vaikutukset avustuskäytäntöi-
hin. Palosuojelurahasto antoi kertomusvuonna lausunnon 
uudesta palosuojelurahastolakiluonnoksesta. Rahasto piti 
tärkeänä, että rahaston hallituksen itsenäisyys ja tulosvastuu 

säilyy myös jatkossa. Palosuojelurahaston näkemyksen mu-
kaan rahaston tulisi jatkossakin itsenäisesti päättää myön-
nettävistä avustuksista ja muusta rahoituksesta. 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja 
teki yhteensä ennätysmääräisesti 432 päätöstä (vuonna 
2016: 379 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli 292 kappa-
letta (vuonna 2016: 276). Yhteensä rahastosta haettiin avus-
tusta 20,86 miljoonaa euroa (vuonna 2016: 22,51 miljoonaa 
euroa ja myönnettiin 11,49 miljoonaa euroa (vuonna 2016: 
10,96 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen n. 
55,1 % haetusta (vuonna 2016: 48,7 %). Eniten avustuksia 
myönnettiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (29 %) ja vä-
hiten pienavustuksiin (3 %).

Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa vakaana ja hyvä-
nä. Rahasto seuraa yhteiskunnan talouden tilaa sekä vakuu-
tustoiminnan kehittymistä arvioidessaan tulevien vuosien 
Palosuojelumaksukertymän kehitystä. 

1.1 Johdon katsaus

Kaavio 2. Vuonna 2017 myönnetyt avustukset

  MYÖNNETYT AVUSTUKSET 2017 Milj. € Prosenttia

  Kalusto 2,46 22 %

  Rakennukset 2,26 20 %

  Tutkimus- ja kehittämishankkeet 3,37 29 %

  Pienavustukset 0,37 3 %

  Yleisavustukset 3,03 26 %

  Yhteensä 11,49 € 100 %

Taulukko 1. Myönnetyt avustukset avustus
tyypeittäin 2017
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Palosuojelurahaston tavoitteena on saavuttaa paras mah-
dollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. 
Rahaston keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan 
tutkimus- ja kehittämistoiminta, pelastusalan järjestöjen 
yleisavustukset sekä järjestöjen valistus- ja koulutustoiminta 
sekä pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokun-
tien paloasema- ja kalustohankkeet. Rahastolla on merkit-
tävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden 
sekä paloasemien ja kalustohankintojen rahoittajana pelas-
tustoimen toimialalla. 

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä    
11 489 763 euroa, joista kunnille yhteensä n. 4,50 miljoonaa 

1.2  Vaikuttavuus

Avustus Kunnat Pelastusalan järjestöt Sopimuspalokunnat Muut*

Kalusto 2 112 164  348 693  

Rakennukset 1 521 390  739 916  

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 867 637 1 132 334  1 369 620

Pienavustukset   368 009  

Yleisavustukset  3 030 000   

Yhteensä 4 501 191 4 162 334 1 456 618 1 369 620

Taulukko 2. Avustusten jakautuminen saajaryhmittäin sekä avustustyypeittäin 

*Kohta Muut: Valtionlaitoksista ja valtiorahoitteisista organisaatiosta erityisavustuksia myönnettiin mm. Pelastusopistolle kuuteen hankkeeseen 
(mukaan lukien Kriisinhallintakeskuksen hanke) yhteensä 0,50 miljoonaa euroa, yliopistoille kahteen hankkeeseen yhteensä 0,19 miljoonaa euroa 
sekä sisäministeriön pelastusosastolle 0,63 miljoonaa euroa. Kohta muut sisältää myös yliopistojen hankkeet sekä yhden apurahan. 

Erityisavustukset rakennushankkeisiin 

Rakennus- ja kalustehankehaku eriytettiin vuonna 2015. Uu-
den menettelyn katsotaan palvelevan sekä päätöksentekoa 
että hakijoita. Rakennushankkeissa harkitaan jatkossa entistä 
tarkemmin korjauksen välittömät ja pitkäkestoiset hyödyt 
sekä korjauksen vaikutukset rakennuksen käyttöajan piden-
tämiseen. Uudisrakentamiseen hankeavustuksia myönnet-
tiin vuonna 2017 vain hankkeisiin, joita ei ole vielä aloitettu. 
Avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon pelastus-
toimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja työkyvyn 
turvaaminen koko maassa. Myös pelastustoimen uudistus-
hankkeen sekä pelastustoimen lainsäädännön uudistustyön 
mahdolliset vaikutukset rakennushankeavustuksiin tullaan 
selvittämään.  

Vuonna 2017 rahastoon saapui yhteensä 21 uutta hakemus-
ta. Käsitellyistä 21 hankkeesta tehtiin myönteisiä päätöksiä 
yhteensä 17, mikä tekee 80,9 % haetuista hankeavustuksista 

euroa, pelastusalan järjestöille n. 4,16 miljoonaa euroa, sopi-
muspalokunnille noin 1,46 miljoonaa euroa ja muille tahoille 
noin 1,37 miljoonaa euroa. Taulukossa 2. on esitettynä tar-
kemmin, miten avustukset jakautuivat eri avustustyypeittäin. 

Rahaston hallituksen vuonna 2017 tekemät avustuspäätök-
set on esitetty hankekohtaisesti toimintakertomuksen liit-
teessä 1 (rahaston myöntämät avustukset vuonna 2017). Ra-
haston avustustyypit erityisavustukset rakennushankkeisiin, 
erityisavustukset kalustohankkeisiin, sopimuspalokuntien 
pienavustukset, yleisavustukset pelastusalan järjestöille, eri-
tyisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Inno-
vaatiopalkinto esitetään tiivistetysti sivuilla 6–21.

(2016: 70 %). Myönteisten rakennushankepäätösten jakau-
tuminen alueittain on kuvattu taulukossa 3. Myönnetyistä 
rakennusavustuksista kohdistui uudisrakentamiseen 8, palo-
aseman peruskorjaukseen tai laajennukseen 7 ja harjoitus-
alueiden rakentamiseen 2. Myönteiset rakennushankeavus-
tuspäätökset jakautuivat kuntien (12) ja sopimuspalokuntien 
(5) kesken, mutta osa kuntien paloasemahankkeista raken-
netaan sopimuspalokuntien käyttöön.

Avustuspäätös rakennushankkeisiin oli kertomusvuonna 
yhteensä 2 261 305 euroa (vuonna 2016 vastaava luku oli 
yhteensä 2 272 732 euroa). Kunnille myönnetyn avustuksen 
keskimääräinen suuruus oli 126 183 euroa. (vuonna 2016: 
159 575 euroa ja vuonna 2015: 173 000 euroa). Sopimuspa-
lokuntien avustusten keskimääräinen suuruus oli 147 983 
euroa, kun vastaava summa vuonna 2016 oli 169 245 euroa.
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Taulukko 3. Myönteisten rakennushankeavustusten jakautuminen alueittain 
vuosina 2015–2017

Aluehallintavirasto 2017
Myönteiset päätökset /   
hakemusten määrä

2016
Myönteiset päätökset /   
hakemusten määrä 

2015
Myönteiset päätökset /   
hakemusten määrä

Etelä-Suomi 4 / 5 6 / 7 5 / 11

Lounais-Suomi 3 / 4 3 / 5 2 / 2

Länsi- ja Sisä-Suomi 1 / 2 2 / 4 2 / 3

Itä-Suomi 4 / 5 2 / 2 1 / 2

Pohjois-Suomi 4 / 4 1 / 1 4 / 4

Lappi 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Ahvenanmaa 1 / 1 0 / 1 0 / 0

Yhteensä 17 / 21 14 / 20 14 / 22

Vuonna 2017 rakennushankeavustusten maksimiavustus oli 
220 000 euroa. Maksimiavustussummaa on laskettu vuodes-
ta 2014 lähtien. Muutoksella maksimiavustuksen määrään 
pyritään mahdollistamaan avustuksen kohdistuminen use-
ammalle hakijataholle. 

Kuva 1. Kainuun pelastuslaitokselle myönnettiin Harjoitusalueen harjoitustalo -hankkeeseen yhteensä 39 320 euron avustus vuonna 2015. 
Harjoitustalon rakentaminen tapahtui vuosina 2015–2017 ja käyttöönotto syyskuussa 2017. Palotalon käyttäjinä ovat Kainuun pelastuslai-
tos ja Kainuun prikaatin sotilaspalokunta. Palotalo on rakennettu seitsemästä kuuden metrin merikontista ja teräsrakenteista paikalla olevil-
le pilariperustuksille. Palotalossa voidaan toteuttaa muun muassa kuumat savusukellusharjoitukset, kylmät savusukellusharjoitukset, erilaisten  
kalustoselvitysten harjoitukset, korkeallatyöskentelyn harjoitukset ja nostojen sekä laskujen harjoittelu. Kuva: Kainuun pelastuslaitos

Maksimiavustuksen sai yhteensä 5 hanketta; Vantaan kau-
punki, Kiteen kaupunki, Kangasalan VPK ry, Raision kaupunki 
ja Sievin kunta. Lisäksi erisuuruisia avustuksia saivat Helsin-
gin kaupunki, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Österby FBK rf, 
Sonkajärven kunta, Lieksan kaupunki, Hiirolan VPK ry, Köyli-
ön Läntinen VPK ry, Rantakulman VPK ry, Kalajoen kaupun-
ki, Hyrynsalmen kunta, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Geta 
kommun.
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Taulukko 5. Myönteiset kalustopäätökset  
kalustotyypeittäin tarkasteltuna 

Tyyppi Pelastus- 
laitos

VPK Yhteensä

Kevyt ajoneuvo 9 11 20

Raskas ajoneuvo 25 2 27

Erityiskalusto 2 1 3

Väestöhälytin 5 - 5

Päätelaite 2 - 2

Kontti - - -

Yhteensä 43 14 57 

Palosuojelurahasto huomioi avustuksia myöntäessään alue-
hallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden tärkeysjärjestyk-
sen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukai-
set kalustohankkeet. Vuonna 2017 pelastuslaitokset asettivat 
oman alueensa hakemukset pelastuslaitosten ja sopimuspa-
lokuntien osalta kahteen erilliseen tärkeysjärjestykseen. Näin 
pystyttiin huomioimaan molempien ryhmien hakemukset 
paremmin. 

Myönteisiä kalustopäätöksiä tehtiin 57 hankkeeseen, mikä 
vastaa 69 % haetusta. Vastaavat luvut vuonna 2016 olivat 49 
myönteistä hanketta (61 %) ja vuonna 2015 44 (42 %). 

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 66 hankehakemusta, jois-
ta myönteinen päätös tehtiin 43 hankkeeseen (65 %). Pelas-
tuslaitoksille myönnettävä avustussumma vuonna 2017 oli 
yhteensä 1 523 004 euroa. Sopimuspalokuntien hankkeita 
saapui yhteensä 17 hankehakemusta, joista myönteinen 
päätös tehtiin 14 hankkeeseen (82 %). Sopimuspalokunnille 
myönnettävä avustussumma oli yhteensä 937 853 euroa. 
 

Alue 2017
Myönteiset päätökset /   
hakemusten määrä

2016
Myönteiset päätökset /   
hakemusten määrä 

2015
Myönteiset päätökset /   
hakemusten määrä

Etelä-Suomi 19 / 38 16 / 34 14 / 46

Lounais-Suomi 7 / 7 5 / 8 7 / 21

Länsi- ja Sisä-Suomi 12 / 14 10 / 12 8 / 13

Itä-Suomi 10 / 13 9 / 10 7 / 8

Pohjois-Suomi 3 / 3 3 / 4 4 / 9

Lappi 6 / 6 5 / 6 4 / 4

Ahvenanmaa 0 / 2 1 / 6 0 / 3

Yhteensä 57 / 83 49 / 80 44 / 104

Erityisavustukset kalustohankkeisiin

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää pelastuslaitoksille 
ja sopimuspalokunnille. Kalustohankkeilla edistetään pelas-
tustoimen ajoneuvokannan ja vanhojen väestöhälytysjärjes-
telmien uusiutumista, turvataan pelastustoimen toiminta-
mahdollisuuksia muuttuvissa olosuhteissa sekä parannetaan 
pelastuslaitosten johtamisvalmiuksia. Kalustohankeavustuk-
set kohdistuvat useimmiten raskaaseen ajoneuvokalustoon, 
joiden hankintakustannukset ovat suuret. 

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 83 avustus-
hakemusta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 2 460 857 
euroa. Myönteisten kalustohankepäätösten jakautuminen 
alueittain on kuvattu taulukossa 4. Vertailutietona ovat vuo-
den 2016 ja 2015 luvut. Kalustohankehakemusten määrä oli 
vuonna 2017 hieman suurempi kuin edellisvuonna.

Taulukko 4. Myönteisten kalustohankeavustusten jakautuminen alueittain vuosina 2015–2017 
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Kuva 2. Palosuojelurahasto myönsi vuonna 2017 Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle 56 000 euroa säiliöauton hankintaan. Uusi Sisu Polar 
–säiliöauto HE503 sijaitsee Malmin pelastusasemalla. Raskaan auton ominaisuuksissa painotettiin ketteryyttä ja helppokäyttöisyyttä kaupun-
kiympäristössä. Varustus koostuu 17 000 litran vesisäiliöstä, 1 000 litran vaahtonestesäiliöstä, Esteri-palopumpusta sekä vesitykistä. Palopumpun 
maksimiteho on 6 000 litraa minuutissa. Säiliöstä on neljä ulostuloa, joista kolmea voidaan käyttää suoraan sammutusruiskujen veden lähteenä 
ja neljättä erityisesti syöttämään vettä sammutusautoille. Kuva: Reijo Julkunen

Kuva 3. Ylitornion VPK:n pelastusauto-hankkeeseen myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 16 000 euroa. Pelastusautona toimiva Toyota Hilux vie 
veneet rantaan paikoin huonoistakin veneenlaskupaikoista. Pelastusauto kiskoo perässään traileria, jossa on kesällä mönkijä, perävaunu ja säiliö 
sekä purilaat. Talvella trailerissa on moottorikelkka ja reki. Pelastusauton asemapaikka on Ylitornion paloasema. Kuva: Pauli Salmi.  
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Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustuksia voidaan myöntää sopi-
muspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. 
Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työ-
turvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avus-
tukset tukevat osaltaan myös sopimuspalokuntatoiminnan 
jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Pienavustuspäätöksiä 
tehdään jokaisessa rahaston hallituksen kokouksessa. Pie-
navustushakemuksia oli yhteensä 144 kpl, joista 139 kpl oli 
myönteisen päätöksen saaneita ja 5 kielteisen päätöksen saa-

neita. Myönnettyjen avustusten määrä oli yhteensä 368 009 
euroa (vuonna 2016: 401 317 euroa). Keskimääräinen myön-
netty avustus oli 2 647,5 euroa ja pienin avustus 234 euroa. 
Koska samalla hakemuksella voi hakea avustusta useisiin alle 
12 500 euron hankintoihin tai hankkeisiin, oli kertomusvuo-
den suurin myönnetty pienavustus yhteensä 15 700 euroa. 
Suurin osa avustushakemuksista koski sopimuspalokuntien 
varuste- ja kalustohankintoja. Rakentamiseen liittyviä hake-
muksia oli kolme. Käytettyjen ajoneuvojen hankintaan tuli 
kaksi hakemusta. Sopimuspalokunnat ovat voineet kahden 
vuoden ajan hakea avustusta lasten ja nuorten koulutus-

Kuva 4. Palosuojelurahasto myönsi vuonna 2017 Tirilän VPK:lle 19 493 euroa sammutinleikkurin hankintaan ja asennustöihin. Tirilän VPK:n sam-
mutinleikkuri on asennettuna EK133 säiliöautoon. Cold Cut Cobra Compact -sammutinleikkurin tuotto on 37–42 l/min, 180-200bar. Sammu-
tinleikkurilla on oma polttomoottori ja se on kytketty säiliöauton vesisäiliöön. Leikkuri läpäisee eri materiaaleja abrasiivijauheen avulla ja sitä 
käytetään mm. suljettujen tilojen paloihin, ontelopaloihin sekä muihin vaikeasti päästäviin tiloihin. Pieni käytetty vesimäärä johtaa vähempiin 
jälkivahinkoihin. Tirilän VPK on Lappeenrannassa toimiva Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. 
Kuva: Marko Tervonen / Tirilän VPK
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tapahtumien, turvallisuusviestintätapahtumien tai muiden 
lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien järjestelykustan-
nuksiin ja pieniin materiaalihankintoihin sekä nuorten yhtei-
siin leirivarusteisiin. Tällaisia hakemuksia saapui rahastoon 3. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 31.8.2016, 
että vuodesta 2017 lähtien sopimuspalokuntien pienavus-
tuksia voidaan myöntää myös puolivakinaisten palokuntien 
toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille. Avus-
tusta voidaan myöntää, mikäli puolivakinainen palokunta 
tekee pelastuslain 25 §:ssä tarkoitetun sopimuksen pelastus-
laitoksen kanssa. Avustuksia myönnetään lähtökohtaisesti 

palokuntayhdistysten nuoriso-osastojen suojavarusteiden 
hankintaan. Palokuntayhdistyksellä tulee olla pelastuslaitok-
sen kanssa palokuntasopimus nuoriso-osaston toiminnan 
järjestämisestä.

Pienavustuksia on myönnetty etenkin Uudenmaan alueelle, 
Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Kanta-Hä-
meeseen sekä yleisemmin katsottuna kaupunkiseuduille. 
Kaupunkien palokunnat saavat toisinaan pienempää sopi-
muskorvausta, jolloin tarve hakea avustusta palosuojelura-
hastolta on suurempi. Myös Lappiin oli myönnetty useita 
pienavustuksia.

Kartta 1. Sopimuspalokuntien pienavustusten  
alueellinen jakauma vuonna 2017
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Tutkintotoimikuntien lopettaessa toimikautensa liitto esitti 
omaa edustajaa vuonna 2018 aloittavaan Talotekniikan työ-
elämätoimikuntaan. Lisäksi liitolla on edustus Rakennetun 
ympäristön ennakointiryhmässä, jonka tehtävänä on seurata 
ammatillisen koulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaa-
mista ja reagoida mahdollisiin muutoksiin kehittävällä otteella.

Tiedotusta nuohoojan koulutuksesta jatkettiin. Tavoittee-
na oli saada lisää opiskelijoita ja tehdä nuohoustyötä läpi-
näkyväksi sekä vaihtoehdoksi ammattiuraa suunnitteleville 
henkilöille. Tiedottamista sosiaalisessa mediassa on aktiivi-
sesti lisätty. Tiedotteita on jaettu oppisopimuskoulutuksen 
järjestämisestä vastaaville tahoille. Lisäksi koulutuksesta on 
tiedotettu liiton omassa jäsenlehdessä. 

Nuohousalan Keskusliitto osallistui Paloturvallisuusviikon 
Päivä Paloasemalla ja Pohjoismainen Palovaroitinpäivä -ta-
pahtumien toteuttamiseen. Paloturvallisuusviikon tavoittee-
na oli saada jokainen miettimään omia valmiuksiaan, roo-
liaan ja vastuutaan paloturvallisuusasioissa.

Liitto teki yhteistyötä mm. Motivan, Suomen Palopäällystö-
liiton, Lämmitysenergiayhdistyksen, Hämeen ammattikor-
keakoulun ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n 
kanssa. Yhteistyössä keskityttiin mm. kiinteistöjen palo- ja 
asumisturvallisuutta kehittäviin toimiin, tulisijojen käyttöön 
paloturvallisesti ja energiatehokkaasti, kiinteistöjen huolto-
varmuuteen häiriötilanteissa, tutkinnon perusteiden kehit-
tämiseen, nuohouksen ja nuohoojien rooliin pienpäästöjen 
hallinnassa, puun pienpolton päästöjen vähentämiseen 
sekä polttopuun oikeaoppiseen varastointiin ja tiedon jaka-
miseen perus- ja täydennyskoulutusten kautta.

Vaikuttavuutta nuohoojien työturvallisuuteen on jatkettu 
kattoturvalaitteisiin liittyvällä koulutuksella tutkintoihin val-
mistavassa koulutuksessa ja kuluttajille suunnatulla valitus-
toiminnalla.

Euroopan nuohoojamestareiden liiton tekniset päivät järjes-
tettiin Suomessa elokuussa 2017. Päivien antina saatiin tietoa 
alan teknisestä kehityksestä Euroopassa. Päivien aikana pide-
tyistä luennoista luotiin materiaalipankki liiton kotisivuille.

Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kautta 
tavoitettiin jäsenistön lisäksi tärkeät sidosryhmät. Lisäksi valis-
tustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden kautta.

Suomen Palopäällystöliitto ry

Suomen Palopäällystöliitto ry (SPPL) sai Palosuojelurahastol-
ta vuodelle 2017 yleisavustusta 335 000 euroa. Palosuojelu-
rahaston yleis- ja erityisavustusten sekä muun hanketyyppi-
sen rahoituksen osuus liiton toimintatuloista on vuosittain 
30–35 %. Palosuojelurahaston yleisavustus kohdistuu ko-

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille

Yleisavustusta voidaan myöntää pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemiseksi ja 
pelastustoiminnan edistämiseksi. Palokuntakoulutuksen tu-
kemisella on ylläpidetty ja parannettu vapaaehtoisen ja sivu-
toimisen henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Nuoriso- ja 
naiskoulutuksella tähdätään vapaaehtoisen palokuntatoi-
minnan toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen 
maassamme. Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus on 
mahdollistanut nuohoojien ja palopäällystön ammattipäte-
vyyden parantamisen. Yleisavustuksilla tuetaan lisäksi kan-
salaisille kohdistettua valistusta ja neuvontaa, jolla paran-
netaan heidän tietojaan ja taitojaan tulipalojen ehkäisyyn ja 
toimintaan hätätilanteissa.

Yleisavustukset vuodelle 2017 olivat yhteensä 2 875 000 euroa 
(vuonna 2016: 2 830 000 euroa). Yleisavustusta saivat Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä yhdeksän alueellisen 
pelastusalan liiton ja kolmen alueyksikön kanssa sekä Suomen 
Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen 
Sopimuspalokuntien liitto ry ja Palotutkimusraati ry. 

Nuohousalan Keskusliitto

Nuohousalan Keskusliitto (NKL) sai Palosuojelurahastolta 
vuodelle 2017 yleisavustusta 193 000 euroa. Palosuojelura-
haston myöntämä yleisavustus mahdollisti palo- ja asumis-
turvallisuuden kannalta tärkeiden seikkojen jalkauttamisen 
eri kohderyhmille koulutuksen ja valistustoiminnan kautta.

Toiminta
Toimintavuoden aikana on keskitytty ikääntyvien palo- ja 
asumisturvallisuuteen sekä valistustyöhön kiinteistön omis-
tajille oman kiinteistön nuohouksista huolehtimiseen myös 
valtakunnallisesti muuttuvassa toimintakentässä. 

NKL ja Opetushallitus jatkoivat ammatillisen koulutuksen 
uudistamiseen liittyvää työtä. Nuohousalan tutkinnot siirtyi-
vät talotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkin-
non alle, nuohousalan osaamisaloiksi. Tutkintojen rakenne ja 
niiden muodostumissäännöt saatiin luotua. Jatkossa tutkin-
tojen perusteet löytyvät sähköisessä muodossa Opetushal-
lituksen hallinnoimasta ePeruste-järjestelmästä. Uusitut tut-
kintojen perusteet tulevat lausunnolle alkuvuodesta 2018 ja 
niiden voimaantulon ajankohdaksi on määritelty 1.1.2019.

Opiskelijamäärissä ammattitutkinnon osalta ei ollut mer-
kittäviä muutoksia. Nuohousalan valtakunnallisten suun-
talinjojen määrittäminen on aiheuttanut varovaisuutta 
nuohoojamestarin erikoisammattitutkintoon hakeutuvien 
keskuudessa.



Tilinpäätös 2017 13

konaisuudessaan liiton koulutustoimintaan, asiantuntijatoi-
mintaan, kansainväliseen toimintaan sekä jäsenpalveluiden 
toteuttamiseen. Avustus mahdollistaa pelastustoimen osaa-
misen edistämisen lisäksi myös kokeilevan ja innovatiivisen 
otteen liiton toiminnassa. Lisäksi liitto pystyy tarjoamaan 
maksutta esimerkiksi toimialan uudistamiseen liittyviä sisäl-
töjä pelastustoimen edustajille ja muille aiheista kiinnostu-
neille. Palosuojelurahaston tuen avulla koulutuksen hinnat 
on pystytty pitämään kohtuullisina. Asiantuntijatoiminta oli-
si huomattavasti vähäisempää ilman avustuksia.

Koulutus
Toimintavuoden aikana liitto ylitti merkittävästi suunnitel-
man mukaiset määrälliset tavoitteensa koulutuksessa (tau-
lukko 6). Lisäksi luentoja ja koulutustapahtumia on seurattu 
32 tilaisuuden osalta suoratoistopalveluissa tai ladattu verk-
kotaltioinneista yhteensä 6 044 kertaa. 

Valtakunnallisten koulutustilaisuuksien lisäksi liitto toteut-
ti merkittävästi kasvanutta alueellisen koulutuksen mallia. 
Alueellisten koulutustilaisuuksien ajatuksena oli paitsi tuoda 
koulutettaville viimeisintä pelastustoiminnan tekniikan ja 
taktiikan johtamista ja harjoitella sitä, myös lisätä henkilös-
töjohtamisvalmiuksia. Osallistuminen erilaisten verkkopalve-
luiden kautta kasvaa voimakkaasti. 

Koulutustoiminnan myötä liitto huolehti osaltaan siitä, että 
pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä toimivat 
saivat laadukasta työssään tarvitsemaansa uutta, laajennet-
tua ja soveltavaa osaamista. Koulutusten aiheet koskettivat 
niin pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä, henki-
löstöjohtamista kuin työturvallisuuttakin. Liitto lanseerasi 
uusia koulutuspalveluita mm. korkearakentamiseen liittyen.

Liitto järjesti myös kilpailutoimintaa, tärkeimpänä Palokun-
tien Suomenmestaruuskilpailut Jehumaljan, johon osallistui 
39 joukkuetta. Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi vanhimmista 
ammattitaitokilpailuista maassamme, myös alan suurin vuo-
tuinen kilpailutapahtuma.

Turvallisuusviestintä
Palopäällystöliitto piti aktiivisesti yhteyttä pelastuslaitosten 
turvallisuusviestintätyöryhmään ja toteutti mm. menestyk-
sekkäät turvallisuusviestinnän opintopäivät. Turvallisuus-
viestinnän saralla on jatkettu sosiaalisen median hyödyntä-
mistä. Lisäksi liitto toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa 
mm. kesäajan toiminnallisen tiedotustilaisuuden medialle ja 
lähetti erillisiä lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista. 

Vertailu tilaisuuksien 
lkm

osallistujia KTPV

suunnitelma 2017 45 2 250 3 900

toteuma 2017 68 3 409 4 443

Taulukko 6.  
Suomen Palopäällystöliitto ry:n toimintavuoden 
koulutukset ja osallistujamäärät 2017

Kuva 5. Pelastustoimen uudistus osana hallinnon uudistusta -keskustelu Palopäällystöpäivillä 2017. 
Kuva: Petri Lindh / SPPL
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Asiantuntija- ja kehittämistoiminta
Liiton omat asiantuntijaelimet kokoontuivat säännöllisesti, 
minkä lisäksi liitolla on ollut edustaja noin 30 eri asiantuntija-
työryhmässä. Liiton toimitilat ovat olleet aktiivisesti eri asian-
tuntijatyöryhmien käytössä. Asiantuntijatoiminnan keskiössä 
oli asiantuntijatyöryhmätyöskentely sekä -neuvonta. Liitto 
yhteistyökumppaneineen käynnisti arvoprosessin, jonka tar-
koituksena on pelastusalan arvojen tarkastelu ja mahdollinen 
päivittäminen sekä niitä tukevan materiaalin tuottaminen.

Liiton valtakunnallinen pelastustoimen psykososiaalisen 
tuen asiantuntijatyöryhmä on tehnyt merkittävää työtä 
omalla sektorillaan. Liitolla oli nimetty jäsen pelastustoimen 
uudistuksen työhyvinvointityöryhmässä. Lisäksi liikenneväli-
nepelastamisessa liitto on ollut aktiivisessa roolissa tuomas-
sa hyviä käytäntöjä ulkomailta Suomeen ja viemässä suoma-
laista osaamista kansainvälisille kentille. 

Tammikuussa 2017 järjestettiin vuoden 2016 aikana toteu-
tetun ja Palosuojelurahaston erityisavustuksella rahoitetun 
väkivalta- ja uhkatilannekoulutushankkeen jalkautus Pelas-
tusopistolla Kuopiossa. 

Kansainvälinen toiminta
Liitto osallistui muun muassa keväällä järjestettyyn neljän-
teen turvallisuusviestinnän kansainväliseen seminaariin ja 
järjesti syksyllä pohjoismaisen opintoviikon Helsingissä ja 
Porvoossa. Lisäksi liitto osallistui FEUn (Federation of the Eu-
ropean Union Fire Officer Associations) toimintaan.

Liiton käynnistämä suomalaisten pelastusalan toimijoiden 
kansainvälisten asioiden yhteistyöfoorumi on vakiintunut 
osaksi kansainvälisen toiminnan kehittämistä. Foorumissa 
ovat jäseninä Palopäällystöliiton lisäksi Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö, sisäministeriö ja Pelastusopisto.

Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä toteutui liiton stra-
tegialinjausten ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Liiton 
tilaisuuksiin osallistui entistä laajemmin osallistujia eri pa-
lopäällystöryhmistä ja palokuntamuodoista. Erityisen ilah-
duttavaa oli paitsi nuoremman päällystösukupolven, myös 
vapaaehtoishenkilöstön osallistumisen lisääntyminen Palo-
päällystöpäiville.

Alan järjestöjen välistä yhteistyötä toteutettiin vakiintunein 
muodoin.

Viestintä
Viestintää liittoa ja alaa koskevista asioista toteutettiin jäsen-
lehden, kuukausittaisen ajankohtaistiedotteen ja eri sähköis-
ten kanavien kautta. Viestintään sosiaalisen median kautta 
panostettiin, mikä lisäsi myös vuorovaikutusta. Kaikkiaan lii-
ton toimintaan osallistumisen kautta mahdollistettiin pääsy 
tuoreimman tiedon ja informaation pariin.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SSPL) sai Palosuo-
jelurahastolta vuodelle 2017 yleisavustusta 110 000 euroa. 
Palosuojelurahaston myöntämän tuen turvin liitolle on saa-
tu palkattua päätoiminen työntekijä. Liiton toimintaa pyri-
tään pitämään kustannustehokkaana ja avustus suunnataan 
toimintaan sekä palokuntayhdistysten palvelemiseen. Liiton 
tekemän Sopimuspalokuntabarometri 2017 -kyselyn mu-
kaan liiton toiminta nähdään tehokkaana tuloksiin, kustan-
nuksiin ja työntekijämäärään nähden.  

Toiminta ja keskeiset tulokset
Liitto on jatkanut palokuntien operatiivisen ja muun toimin-
nan kehittämistä Sopimuspalokunta 2020-strategian mukai-
sesti. Toiminnassa on huomioitu myös Pelastustoimen stra-
tegia 2025. Kuva 6. Pelastustoimen väkivalta- ja uhkatilannekoulutusaineiston 

kuvitusta, ns. L-muodostelma. 
Kuva: Petri Lindh / SPPL
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Liitto on kertomusvuoden aikana osallistunut sisäministeri-
ön johdolla tehtävään pelastustoimen uudistamishankkee-
seen sekä kymmenen eri työ-, ohjaus- ja yhteistyöryhmän, 
neuvottelukunnan tai valintaraadin toimintaan. Liitto on 
palvellut jäsenyhteisöjä erilaisissa palokuntatoiminnan haas-
teissa vuoden aikana yli 300 kertaa ja antanut yhdeksän so-
pimuspalokuntatoimintaan liittyvää lausuntoa Eduskunnalle 
ja eri ministeriöille. Lisäksi liitto on osallistunut pelastusalan 
erilaisiin seminaareihin ja valmistellut pelastusalan päällys-

tön ajankohtaispäivien sopimuspalokuntaosuuden yhdessä 
SPPL:n ja SPEK:n kanssa.

Liitto käytti tiedotukseen sähköisiä ja paperisia tiedotteita 
sekä välitti sopimuspalokunnille viranomaisten pyytämiä tie-
dotteita. Lisäksi liitto on jakanut useita palokuntatoimintaa 
hyödyttäviä kirjasia ja esitteitä kaikille sopimuspalokunnille, 
pelastuslaitoksille ja yhteistyökumppaneille. Sopimuspalo-
kunnille on myös jaettu jäsenhankintaesitteitä palokuntien 
jäsenhankinnan edistämiseksi.

Kuva 7. Suomen Sopimuspalokuntien liitto nimesi vuoden 2017 sopimuspalokunnaksi Virojoen VPK:n. Huomionosoitukset 
luovutettiin Virojoella 26.8.2017. Kuva: Veli-Matti Aaltonen

Lokakuussa liiton edustajat tutustuivat Berliinissä ja sen ym-
päristössä Saksan pelastustoimeen. 

Palotutkimusraati ry 

Palotutkimusraati ry sai Palosuojelurahastolta vuodelle 2017 
yleisavustusta 17 000 euroa. Palotutkimusraadin toimintaku-
lut rahoitetaan kokonaisuudessaan jäsenmaksuilla ja rahas-
ton avustuksella.

Toiminta ja toiminnan kehittäminen
Vuosi 2017 oli raadin 26. toimintavuosi rekisteröitynä yhdis-
tyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun palotutki-
muksen kehittämisorganisaation toimintaa. Jäsenyhteisöjä 

oli vuoden 2017 lopussa kuusi VTT:n jätettyä eroilmoituksen-
sa joulukuussa. Palotutkimusraadin jäsenyhteisöinä jatkoivat 
ympäristöministeriö, Tukes, SPEK, Palosuojelun Edistämissää-
tiö ry ja Teräsrakenneyhdistys ry. Asiamiestehtävien hoitami-
sesta laadittiin yksivuotinen sopimus Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön kanssa. 

Palotutkimusraati ry järjesti kymmenennet Palotutkimuk-
sen päivät Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa 
29.–30.8.2017. Tilaisuuteen osallistui yli 100 asiantuntijaa 
rakennusalan, pelastustoimen ja tutkimuksen eri sektoreilta. 
Seminaarin erityisteemat olivat materiaalien ja tuotteiden 
paloturvallisuus, rakennusten ja asumisen paloturvallisuus, 
mittaaminen ja arviointi sekä pelastustoimen kehittäminen. 
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Palotutkimusraadin johtokunta kävi keskustelua raadin ke-
hittämisestä (#Palotutkimusraati 2020) sekä uudisti strate-
giansa. Keskeisimmät tehtävät ovat edelleen verkostoitumi-
nen, tiedon välittäminen sekä tutkimuksen ja kehittämisen 
edistäminen. Raadin vision mukaisesti se pyrkii olemaan kes-
keinen tiedonvälittäjä sekä aloitteellinen toimija, joka edis-
tää tutkimusprojektien käynnistämistä sekä auttaa eri tahoja 
verkostoitumaan.  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) sai Palosuo-
jelurahastolta vuodelle 2017 yleisavustusta 2 220 000 eu-
roa. Rahaston vaikuttavuus SPEK:n toiminnassa näkyy mm. 
pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osaamisen 
kehittämisen, palokuntakoulutuksen ja vapaaehtoisen pa-
lokuntatoiminnan edistämisen kautta. Rahaston maksaman 
avustuksen avulla on voitu vaikuttaa palokuntien toteutta-
man onnettomuuksien ehkäisytyön tehostamiseen. Lisäksi 
avustuksen turvin on pystytty yleisesti lisäämään tietoutta 
paloturvallisuusasioista.

Koulutustoiminta
SPEK täydensi toimintavuoden aikana monimuotoisten kurs-
sien koulutusmateriaaleja ja oli mukana Raskaan kaluston 
uusi ajoneuvotekniikka tutuksi pelastustoimelle -hankkees-
sa jakaen materiaalia koulutuskiertueelle osallistuneille sekä 
ennakkoon että koulutuksen jälkeen. Kursseihin liittyen SPEK 
tuotti lähes sata erilaista videota opiskelijoille itseopiskelussa 
sekä palokunnille viikkoharjoituksissa hyödynnettäväksi. Op-
pimisympäristöön tuotettiin sähköisiä koulutusoppaita sekä 
täydennyskoulutusaineistoa. Oppimisympäristön osaamisti-
lien määrä oli vuodenvaihteessa yli 1600 ja opettajaoikeuk-
sia eli kurssinjohtajia oli yli 300.

Yhteensä 164 kurssinjohtajaa koulutettiin yhdeksällä eri 
opintopäivällä kunkin kurssin substanssiin keskittyen. Li-
säksi kurssinjohtajia perehdytettiin oppimisympäristön toi-
mintoihin ja uusittuihin toteuttamisohjeisiin. Pohjois-Karja-
lan alueella järjestettiin tänäkin vuonna Vauriotuhopuiden 
raivaus kursseja   lisääntyneiden myrskytilanteiden vuoksi.  

Tutkimus 
Vuonna 2017 valmistui neljä ja käynnistyi kaksi uutta tut-
kimushanketta. Palokuntien toiminnan lopettamiseen ja 
aloittamiseen johtavat syyt –hankkeessa laadittiin mm. 
toimintamalli, jolla voidaan ennalta ehkäistä palokuntien 
lopettamiseen johtavia tekijöitä. Erityisryhmien Älykäs Pa-
loturvallisuus (ERÄS) -hankkeessa edistettiin erityisryhmiin 
kuuluvien henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimin-
taa Suomessa.

SPEK toteutti kyselyitä yhteistyössä Kiinteistö- ja Isännöin-
tiliiton sekä Ilmatieteenlaitoksen kanssa kansalaisten va-

rautumisesta sekä toiminnasta erilaisissa onnettomuus- ja 
häiriötilanteissa. Kyselyitä suoritettiin Helsingin keskustan 
sähkökatkoksesta, Kiira-rajuilmasta sekä Porissa ja Äänekos-
kella sattuneissa suurista tehdaspaloista. 

Valistus ja neuvonta 
Rakentamismääräyskokoelman palomääräykset ja ohjeet 
(osat E1–E9) uudistuivat ja ne tulivat voimaan 1.1.2018. Pa-
loturvallisuuden asiantuntijapalveluissa valmistauduttiin 
ympäristö ministeriön uuden asetuksen tulkintaan.

Paloteknisten laitteistojen muuttuviin haasteisiin vastat-
tiin perustamalla palontorjuntatekniikan kehitysryhmä. Se 
on laaja-alainen asiantuntijaryhmä, jonka tavoitteena on 
paloturvallisuuden edistäminen, käytänteiden, ylläpidon, 
laadun ja uusien teknisten mahdollisuuksien kehittäminen. 
Painopisteenä ryhmän työskentelyssä on automaattisten 
vesisammutuslaitteistojen sekä muiden järjestelmien palon-
torjuntaan vaikuttavien laitteistojen elinkaareen vaikuttavat 
tekijät. 

Paloturvallisuusviestinnässä vuoden 2017 aihe oli palova-
roittimien vanheneminen. Palovaroittimien uusimisesta 
viestittiin mediatiedotteissa, Kiinteistömessuilla ja yhteistyö-
kumppanien kautta. Lisäksi SPEK osallistui Tukesin tutkimus-
hankkeeseen, joka selvitteli vanhojen varoitinten käyttövar-
muutta. Myös varoittimien testaamisesta muistuttamista 
jatkettiin. 

Toinen turvallisuusviestinnän keskeinen aihepiiri oli erityis-
ryhmien asumisturvallisuus. Kaupunki–syrjäseutu -jaottelun 
lisäksi tärkeää on ottaa huomioon ihmisten mahdollisuudet 
toimia vaaratilanteessa kotonaan kodin sijainnista riippu-
matta.

NouHätä! -kampanja järjestettiin toimintavuonna jo 21. ker-
ran. Mukana oli ennätykselliset 506 yläkoulua ja turvallisuus-
opetusta sai yli 40 000 oppilasta. Viestintää hoidetaan pitkälti 
sosiaalisessa mediassa, jossa kohderyhmä tavoitetaan hyvin. 

Paloturvallisuusviikkoa vietettiin kuudetta kertaa. Viikon osat 
olivat mediakampanja, Palometri, Päivä Paloasemalla ja Pa-
lovaroitinpäivä. Kampanjan kontaktimäärä oli noin 23,4 mil-
joonaa. Päivä Paloasemalla -tapahtumassa kävi arvion mu-
kaan lähes 100 000 kävijää.

Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 
Toimintavuonna SPEK viimeisteli ja taittoi Palokuntien toi-
mintaohjelman (http://tiedostot.spek.fi/oppaatpalokun-
nille/Palokuntien_toimintaohjelma2017.pdf ) yhteistyössä 
Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien 
Liiton kanssa. Toimintaohjelma vahvistettiin kaikissa pelas-
tusliitoissa. Palokuntasi parhaaksi -verkkoluentosarjaa jatket-
tiin lyhyemmillä haastatteluilla 

http://tiedostot.spek.fi/oppaatpalokunnille/Palokuntien_toimintaohjelma2017.pdf
http://tiedostot.spek.fi/oppaatpalokunnille/Palokuntien_toimintaohjelma2017.pdf
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Kuva 8. Päivä Paloasemalla keräsi arvion mukaan lähes 100 000 kävijää. Tapahtumia järjestettiin ympäri Suomen 366 paikkakunnalla. 
Kuva Nivalan VPK:n Päivä Paloasemalla -tapahtumasta. Kuva: Mikko Kerkelä

(http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokun-
talaiset/Palokuntasi-parhaaksi--videot). Lisäksi toteutettiin 
kaksi videota pelastusalan naisverkoston sivuille. Kaikkiaan 
videoita tehtiin seitsemän ja katsojakertoja oli 1 390. 

Palokuntanuorisotyössä kehitettiin valtakunnallisen leiritoi-
minnan sisältöä ja aloitettiin palokuntanuorisotyön laatujär-
jestelmän/-työkalun tekeminen. Laatutyökalu on tarkoitus 
esitellä valtakunnallisella leirillä 2018. Palokuntanuorten liik-
kumista pyritään edistämään. Toukokuussa järjestettiin myös 
palokuntanaistyön koulutuspäivä. SPEK vastaisi toiminta-
vuonna v. 2015 perustetun Pelastusalan naisverkoston toi-
minnan vetämisestä. Verkoston yhdenvertaisuusseminaariin 
lokakuussa osallistui 58 henkilöä. 

Kansainvälinen toiminta 
Kansainvälisessä toiminnassa keskityttiin vuonna 2016 hy-
väksytyn kansainvälistymisstrategian toimeenpanoon. SPEK 
osallistui aktiivisesti katastrofiriskien ehkäisytyöhön. Vuoden 
aikana verkostoitumista Baltian alueelle laajennettiin erityi-
sesti Itämeren valtioiden neuvoston kautta. SPEKin edustaja 
osallistui neuvoston turvallisuusryhmän kokoukseen ja esit-
teli vapaaehtoisen pelastustoimen tilaa Suomessa. SPEKin 
toimintaa esiteltiin myös Irakin Kurdistanista Suomeen vie-
railulle saapuneelle sisäasiainhallinnon delegaatiolle. SPEKin 

edustaja osallistui lisäksi EU:n sisäisen turvallisuuden rahas-
ton seurantakomitean työhön.

Merkittävimmät tapahtumat olivat CTIF:n (Comité technique 
international de prévention et d´extinction du Feu) 16. kan-
sainväliset kilpailut Villachissa, Itävallassa sekä CFPA-I:n (The 
Confederation of Fire Protection Associations-Internatio-
nal) vuosikokous Pekingissä, Kiinassa. SPEKin kansainvälisen 
toiminnan asiantuntija toimi vuoden 2017 aikana CTIF-toi-
mintojen hallinto- ja talouspalveluiden koordinaattorina 
sekä komissio- ja työryhmäedustajien apuna kattojärjestön 
työssä. SPEK oli mukana myös CFPA-I:n Euroopan osaston 
CFPA-E:n toiminnassa aktiivisesti vuoden 2017 aikana. 

SPEK-ryhmä 
SPEK-ryhmään kuuluu 13 alueellista pelastusliittoa, jotka 
mm. tuottavat pelastustoimen koulutusta ja kehittävät alu-
eensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen.

Länsi-Suomen pelastusliiton järjestämä Tulimeri-risteily ke-
räsi kertomusvuonna yli 2 000 osallistujaa. Pohjois-Suomen 
toimipiste vastasi vuoden 2017 myös Lapin alueesta. Aluei-
den yhteiset opintopäivät olivat hyvä keino viedä ajankoh-
taisia teemoja alueiden palokuntiin. Helsingin Pelastusliitto 
HELPE sai kunnianosoituksen vuoden lopulla Finnish Securi-

http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Palokuntasi-parhaaksi--videot
http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Palokuntasi-parhaaksi--videot
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ty Awards -kilpailussa, jossa liiton Maahanmuuttajien turval-
lisuuskoulutus palkittiin Vuoden turvallisuustekona. 

Palokuntanuorisotyön vuoden kohokohtia olivat palokunta-
leirien lisäksi mm. PelastusRalli 2017, jossa teemana oli Suo-
men juhlavuoden kunniaksi metsä. Lisäksi palokuntanuoret 
ovat olleet ympäri Suomen aktiivisesti mukana erilaisissa 
yleisötapahtumissa tuoden samalla esille palokuntatoimin-
taa sekä turvallisuusviestintää. 

SPEK-ryhmä on mukana myös Suomen Paras Palomies 
-tv-sarjassa turvallisuusviestinnällisellä näkökulmalla.

Palotarus kurssi- ja leirikeskus 
Palotaruksen kurssi- ja leirialueen käyttö on keskittynyt ke-
vään ja syksyn väliseen aikaan, ja käyttäjämäärät ovat aika 
lailla vakiintuneet. Vuoden aikana aluetta käytettiin 69 vuo-
rokautta (13 % enemmän kuin vuonna 2016) 30 eri tapahtu-
massa. Alueella järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärä 
oli 1111 ja majoitusvuorokausia kertyi kaikkiaan 5181.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, valistukseen ja neuvontaan, 
oppimateriaaliin, standardisointiin sekä henkilökohtaisiin 

apurahoihin ja stipendeihin liittyviä päätöksiä tehtäessä 
huomioitiin erityisesti hankkeet, jotka kohdistuvat pelas-
tustoimen tutkimusohjelman mukaisiin teemoihin. Lisäksi 
hankkeiden vaikuttavuuden merkitystä korostettiin jo haku-
vaiheessa. 

Myönnetyissä erityisavustuksissa painottuivat mm. pelastus-
toimen uudistushanke, pelastuslaitosten viestintäkäytännöt, 
pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset 
sammutustehtävissä, miehittämättömät ilma-alukset pe-
lastustoimessa, kotona asumisen turvallisuustason vaati-
musmalli, opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen 
kehittäminen sekä kansainvälisen pelastustoiminnan resurs-
sien kansallisen hyödyntämisen toimintamalli. Avustuksella 
toteutettiin myös suurelle yleisölle suunnattuja palovalis-
tukseen liittyviä mediakampanjoita sekä erityisesti lapsille 
ja nuorille suunnattuja toiminnallisia valistuskampanjoita ja 
-tapahtumia. 

Kertomusvuonna tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin 
myönnettiin yhteensä 3,37 miljoonaa euroa. Avustusmää-
rällä tuettiin yhteensä 25 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoi-
mintaa edistävää hanketta. 

Kuva 9. Suomen Sopimuspalokuntien 
Liitto ry toteutti vuoden 2017 aikana kah-
ta tutkimus- ja kehittämishanketta, jois-
ta suurempi oli Vetoa & Voimaa -hanke.  
Vetoa & Voimaa hankkeen veti työhy- 
vinvoinnin asiantuntija, psykologi Heini 
Kämäräinen. Kuvassa hankkeen materi-
aalia. Kaikkiin sopimuspalokuntiin jaettu 
paketti käsitti Vetoa & Voimaa -oppaan, 
hyvän vuorovaikutuksen keinoja käsitte-
levän julisteen, ultimate-ohjeen (yhteisöl-
linen peli, jossa voi käyttää hankkeen tun-
nusta) ja hankkeen tunnuksen frisbeen. 
Materiaali on tehty sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Kuva: Isto Kujala
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Kuva 10. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Turvallisuusvalistusauton korityön hankintaan myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 16 000 euroa.  
Alusta hankittiin 2016 ja korityö 2017. Auto on sijoitettuna Oulun Ruskonselän paloasemalle, mutta liikkuu koulutustilaisuuksissa alueel-
la tarpeen mukaan. Turvallisuusvalistusauto eli koulutusauto tuo perinteisen mallin sijaan kouluttajat työpaikoille ja kouluille. Tämä sääs-
tää koulutettavien aikaa, koska siirtymisiä paloasemille ei tule. Auton käyttö koulutuksissa on ollut runsasta, ja kysyntä lisääntyy koko ajan.  
Kuva: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Kuva 11. Pirkanmaan pelastuslaitos toteutti vuonna 2017 Palosuojelurahaston rahoittamaa Turvallisuustietoa eri kielillä turvapaikanhakijoille 
-hanketta. Kuva on paloturvallisuusvideoiden julkistamistilaisuudesta 10.2.2017 Museokeskus Vapriikissa Tampereella. Vasemmalla on tuottaja  
Heikki Oinonen ja hänen vieressään kuvaaja Matias Vihko. Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos
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Innovaatiopalkinto 2017

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain 
tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiok-
kaasta innovaatiosta. Määräaikaan mennessä rahastoon 
saapui 18 ehdotusta. Innovaatiopalkintoraati käsitteli eh-
dotukset kokouksessaan keväällä ja Palosuojelurahaston 
hallitus valitsi palkinnon saajan valintaraadin esityksestä. 
Innovaatiopalkinnon vuonna 2017 saivat professori Carl-
Eric Wilén, tohtorikoulutettava Teija Tirri ja projektitutkija 

Melanie Aubert innovaatiollaan Tulipalojen ehkäisy raken-
nuksissa uusilla ympäristöystävällisillä palonestoaineilla. In-
novaatiopalkinnon 2017 toisen sijan sai ylipalomies Matti 
Salmi innovaatiollaan Kokosuojavaljas. Lisäksi myönnettiin 
kunniamaininnat Veli-Matti Karjalaiselle innovaatiosta Pe-
lastuspotkukelkka ”Pepo” sekä Aki Rautavalle innovaatiosta 
PIKE-pelastusmenetelmä.

Kuva 12. Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto myönnettiin Melanie Aubertille, Carl-Eric Wilénille ja Teija Tirrille (oik.) aiheesta Tulipalojen ehkäisy 
rakennuksissa uusilla ympäristöystävällisillä palonestoaineilla. Toisen sijan sai ylipalomies Matti Salmi innovaatiollaan Kokosuojavaljas (vas.). 
Kuva: Perttu Vepsäläinen
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Tulipalojen ehkäisy rakennuksissa uusilla ympäristöystä-
vällisillä palonestoaineilla. Åbo Akademin kemiantekniikan 
laitoksella on kehitetty ympäristöystävällinen palonestoaine, 
jolla muoveja ja muita materiaaleja voidaan suojata myr-
kyttömästi tuleen leimahtamiselta. Työryhmän kehittämä 
palonestoaine perustuu niin sanottuihin sulfeeniamideihin, 
jotka estävät palamista ylläpitävien kemiallisten prosessien 
syntymistä. Tuotteen innovaatio on siinä, että kehitetty pa-
lonestoaine on myrkytön. Lisäksi sulfeeniamidit suojaavat 
tuleen leimahtamiselta erittäin pieninä pitoisuuksina, vä-
himmillään niitä tarvitaan alle prosentti suojattavan materi-
aalin painosta. Sulfeeniamidit voidaan yhdistää muoviin jo 
sen valmistusvaiheessa. Lisäksi palonsuoja-ainetta voidaan 
myös imeyttää suojattavaan kohteeseen, kuten kankaaseen, 
paperiin tai puuhun, tai sillä voidaan pinnoittaa materiaaleja.

Kokosuojavaljas mahdollistaa pelastajille turvallisen hätä-
poistumisen esimerkiksi palavasta rakennuksesta. Hätäpois-
tumismahdollisuus kerroksista voidaan toteuttaa turvallisesti 
vain siten, että pelastajalla on joko puolivaljas tai kokovaljas 
paineilmalaitteen alla. Kehitetyssä innovaatiossa kokovaljas 
kulkee pelastajan mukana aina automaattisesti kun hän pu-
kee paineilmalaitteen. Kokovaljas on integroitu paineilma-
laitteen selkäosaan omaan palosuojatusta kankaasta valmis-
tettuun ”valjasreppuun”. Valjaan sekä paineilmalaitteen osiin 
tai ompeleisiin ei tehdä muutoksia. Tuotteen innovaatio on 
siinä, että valjaat ovat irrallisia paineilmalaitteesta, eivätkä 
siten ole riippuvaisia paineilmalaitteen kunnosta. Kokosuo-
javaljas on kustannustehokas ratkaisu silloin, kun kaikille 
palomiehille ei ole mahdollisuutta hankkia henkilökohtaista 
sammutusasua kokovaljailla. 

Pelastuspotkukelkka ”Pepo” ja PIKE-pelastusmenetelmä 
-innovaatioille myönnettiin kunniamaininnat tuotekehitte-
lytyöstä haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen. Pelas-
tuspotkukelkka ”Pepo” on tehty pelastusvälineeksi pintape-
lastajien käyttöön. Se on suunniteltu tuomaan tehokkuutta 
erityisesti vaikeissa jääolosuhteissa toimimiseen. PIKE-pe-
lastusmenetelmässä käytetään apuna PIKE-pintapelastus-
kelkkaa. Pintapelastuskelkka nopeuttaa, helpottaa ja antaa 
lisäturvaa pelastajille talvella erityisen vaikeissa jääolosuh-
teissa kaukana rannasta. Palosuojelurahasto on vuonna 2012 
myöntänyt Innovaatiopalkinnon vedessä, jäällä, maastossa 
ja rantapelastuksessa käytettävälle Resca-monitoimilautal-
le. Nyt kunniamaininnan saaneet ehdotukset ovat yhden 
henkilön kevyesti liikuteltavissa olevia pelastuskelkkoja, jot-
ka täydentävät innovaatiopalkintoraadin mukaan valmiutta 
haastavissa jääolosuhteissa pelastamiseen.   
Rahaston Innovaatiopalkinnosta 2017 valmistettiin rahas-
tossa esitysvideo, jonka voi katsoa osoitteesta: https://www.
youtube.com/watch?v=D9Xg_rSvcco 

Avustusten vaikuttavuusarvioinnit

Rahastossa on viime vuosien aikana toteutettu ulkopuoli-
set vaikuttavuusarvioinnit myönnetyistä avustuksista avus-
tustyypeittäin. Vaikuttavuusarviointien tavoitteena on ollut 
rahaston strategian mukaisesti saavuttaa paras mahdolli-
nen vaikutus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. Vaikut-
tavuusarviointien tuloksia tullaan edelleen hyödyntämään 
tulevina vuosina. 

1.3 Toiminnallinen tehokkuus,  
tuottavuus ja laadunhallinta

 
Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus koostuu toi-
minnan volyymistä, toiminnan tuottavuudesta ja taloudelli-
suudesta sekä laadunhallinnasta.

Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä johtuu osittain rahas-
ton suorittamista rakennushankkeiden takaisinperintäpää-
töksistä, jotka työllistivät sihteeristöä kertomusvuonna run-
saasti. Rahaston hallituksessa tehtiin kertomusvuonna myös 
aiempaa enemmän muita päätöksiä. Päätösmäärän kasvusta 
sekä matalista toiminnan kuluista johtuen taloudellisuuden 
sekä tuottavuuden tunnusluvut tehostuivat selvästi. 

1.3.1 Toiminnan volyymi  

Toiminnan volyymi kasvoi kertomusvuonna. Sekä sihteeris-
tön käsittelemien tilitysten määrä (318 kpl) että sihteeristös-
sä käsiteltyjen päätösten määrä (432 kpl) nousi reilusti aiem-
mista vuosista. Kasvanut työmäärä aiheuttaa lisätyötä sekä 
kiirettä rahaston sihteeristössä. Sihteeristö on myös toiminut 
vajaalla teholla, sillä pitkät virkavapaudet, useat sijaisuusket-
jut sekä sihteeristön henkilöstön vaihtuvuus kuormittavat ja 
lisäävät työmäärää entisestään. 

Vuoden 2017 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä en-
nätykselliset 432 päätöstä. Näistä avustuspäätöksiä oli 292 
(vuonna 2016: 276 kpl), muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 24, 
takaisinperintäpäätöksiä 26, muita päätöksiä 82 ja oikaisu-
päätöksiä 8. Myös myönteisten päätösten määrä (243 kpl) 
oli edellisvuotta (215 kpl) suurempi (taulukot 7 ja 8). Nou-
sua selittää esimerkiksi rahaston sisäinen valvontahanke, 
jonka puitteissa takaisinperintäpäätösten määrä oli kerto-
musvuonna huomattavan korkea. Avustuspäätösten määrä 
on pysynyt viimeisen viiden vuoden aikana melko vakiona, 
avustuspäätöksiä tehdään rahastossa vuosittain noin 300 
kappaletta. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Xg_rSvcco
https://www.youtube.com/watch?v=D9Xg_rSvcco
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Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 3,73 hen-
kilötyövuoden työpanos. Tämä on pienempi kuin edellis-
vuonna (3,98). Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien 
henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma henkilöstö. 

Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen ko-
kouksissa, joita oli kertomusvuonna yhteensä 6 (lisäksi pidet-
tiin yksi sähköpostikokous). Yleis- ja erityisavustukset haetaan 
määräaikoina ja valmistellaan ennalta sovittuun hallituksen 
kokoukseen. Poikkeuksena ovat sopimuspalokuntien pa-
lovaruste- ja laitehankintoihin suunnatut alle 12 500 euron 
pienavustukset, joita voi hakea rahastosta ilman määräaikaa. 
Näistä hakemuksista päätökset tehdään pääsääntöisesti saa-
pumista seuraavassa hallituksen kokouksessa edellyttäen, 
että hakija on toimittanut kaikki päätöksentekoon tarvittavat 

Toiminnan volyymi kasvoi kertomusvuonna taulukon 8 ku-
vaamalla tavalla. Strategian toimenpanoon, rahaston sisäi-
seen valvontahankkeeseen tai muihin kehittämistoimenpi-
teisiin käytetty työpanos ei näy laskelmissa. 

asiakirjat ja seuraavaan hallituksen kokoukseen on vähintään 
kaksi viikkoa aikaa.

Innovaatiopalkinto työllistää sihteeristöä paljon valmistelun 
ja käsittelyn osilta, vaikkei tämä päätösmäärissä tai tehok-
kuusluvuissa näy. Hakuprosessi tuottaa vuosittain yhden 
avustuspäätöksen (voittajan) vaikka rahastoon saapuukin 
noin 20 innovaatiopalkintoehdotusta, jotka käsitellään asi-
antuntijaraadissa sekä sihteeristössä. 

Taulukko 7. Päätösten ja tilitysten määrä rahastossa vuosina 2013–2017

VUOSI Kaikki päätökset yhteensä - joista avustuspäätöksiä Tilitysten määrä 

2017 432 292 318

2016 379 276 288

2015 344 298 267

2014 336 279 271

2013 368 306 273

Taulukko 8. Palosuojelurahaston toiminnan volyymi 

Toiminnan volyymi 2017 2016 2015
Hallituksen kokoukset, kpl 6 6 7

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 432 379 344

avustuspäätökset, kpl 292 276 298

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 24 19 21

takaisinperintäpäätökset, kpl 26 22 0

oikaisupäätökset, kpl 8 0 0

*muut päätökset, kpl 82 62 25

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 318 288 267

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 750 667 611

Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 72 63 49

Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 4

Julkaisut ja ulkopuoliset selvitykset 0 1 2

Sihteeristön henkilötyövuodet 3,73 3,98 3,51

* Hallinnolliset ja muut päätökset on yhdistetty vuoden 2017 tilinpäätöksessä (vuodet 2015–2017)
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Taulukko 9. Avustuspäätökset kokouksittain rahastossa

Avustuspäätökset ja käsittelykokous  2017 2016 2015
Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä €

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja 
haettu avustus*

292 20 862 083 € 276 22 513 203 € 298 31 788 613 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja myönteis-
ten päätösten osuus saapuneista %

243 83,2 % 215 77,9 % 203 68,1 %

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustus-
määrä (euroa)

243 11 489 763 € 215 10 963 241 € 203 10 135 691 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusten 
keskiarvo (euroa)

243 47 283 € 215 50 992 € 203 49 930 €

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myön-
netty avustus suhteessa haettuun (%)

83,2 % 55,1 % 77,9 % 48,7 % 68,1 % 31,9 %

Yleisavustushakemukset (29.11.2017) Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 3 085 565 € 5 2 948 765 € 5 2 895 275 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustus-
määrä (euroa)

5 3 030 000 € 5 2 875 000 € 5 2 830 000 €

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myön-
netty avustus suhteessa haettuun (%)

100 % 98,2 % 100,0 % 97,5 % 100,0 % 97,7 %

Tutkimus- ja kehityshankkeet, valistus, 
oppimateriaali, apurahat (28.2.2017, 
7.9.2017 ja 29.11.2017)

Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 39 4 119 336 € 49 6 839 384 € 59 4 893 368 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustus-
määrä (euroa)

25 3 369 591 € 27 3 211 384 € 35 2 899 466 €

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myön-
netty avustus suhteessa haettuun (%)

64, 1 % 81,8 % 55,1 % 47,0 % 59,3 % 59,3 %

Kalustohankkeet (sis. järjestelmä-
hankkeet) (17.5.2017)

Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 83 3 406 297 € 80 3 116 458 € 104 5 585 040 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustus-
määrä (euroa)

57 2 460 857 € 49 2 202 808 € 44 1 997 983 €

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myön-
netty avustus suhteessa haettuun (%)

68,7 % 72,2 % 61,3 % 70,7 % 42,3 % 35,8 %

Rakennushankkeet (10.4.2017) Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä ** 21 9 820 212 € 20 9 185 634 € 22 18 083 590 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustus-
määrä (euroa)

17 2 261 306 € 14 2 272 732 € 14 2 103 636 €

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myön-
netty avustus suhteessa haettuun (%)

80,1 % 23,0 % 70,0 % 24,7 % 63,6 % 11,6 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto 
(kaikki 6 kokousta)

Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä € Kpl Avustusmäärä €

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 144 430 673 € 122 422 962 € 108 331 340 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustus-
määrä (euroa)

139 368 009 € 120 401 317 € 105 304 606 €

Hyväksyttyjen hakemusten osuus ja myön-
netty avustus suhteessa haettuun (%)

96,5 % 85,4 % 98,4 % 94,9 % 97,2 % 91,9 %

* Haettu avustusmäärä (20 862 083 euroa) sisältää tiedot sekä myönteisen että kielteisen päätöksen saaneista hakemuksista. 
** Rakennushankkeiden haettu avustusmäärä on laskennallisesti 40 % hakemuksissa ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Vuonna 2017 
rakenushankkeiden kokonaiskustannukset olivat 24 550 530 euroa, josta 40 % on 9 820 212 euroa. Haettu avustus muilta osin: yleisavustukset  
3 085 565 euroa, tutkimus- ja kehittämishankkeet 4 119 336 euroa, kalustohankkeet 3 406 297 euroa, pienavustukset 430 673 euroa. 



Palosuojelurahasto24

1.3.2 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus   

Rahaston taloudellisuuden tunnuslukuja on havainnollis-
tettu taulukkoon 10. Taulukossa kuvattu taloudellisuus 1 on 
laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman mukai-
set toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten ko-
konaismäärällä ja taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan ku-
lut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. Tuottavuus 
1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten 
määrä sihteeristön henkilötyövuosilla ja tuottavuus 2 vastaa-
vasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen asioiden määrä 
sihteeristön henkilötyövuosilla.  

Taloudellisuusluvuista toiminnan kulut päätöstä kohti sekä 
toiminnan kulut käsiteltävää asiaa kohden laskivat edelleen. 
Myös tuottavuusluvut nousivat reilusti suuresta päätösmää-
rästä johtuen. Toiminnan kulut ovat pysyneet alhaisina, va-
jaan kolmen prosentin tasolla.

1.3.3 Laadunhallinta 

Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa
Rahasto on asettanut itselleen kolmen kuukauden tavoitea-
jan hakemusten käsittelylle. Tavoiteaika lasketaan siitä, kun 
hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina haettavien avus-
tusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäi-
västä. Rahaston kokousrytmin vuoksi kolmen kuukauden 
määräaikaa ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi kesäaikaan. 
Rahaston hallitus päättikin marraskuussa 2016 siirtyä nel-
jän kuukauden tavoiteaikaan vuodesta 2017 alkaen. Neljän 
kuukauden tavoiteajassa hakemuksista on vuonna 2017 
käsitelty 99,6 prosenttia. Muutoksen vuoksi tunnusluvut 
eivät ole verrattavissa vuosiin 2016 ja 2015. Aiemman kol-
men kuukauden sisällä avustuspäätös tehtiin 87 prosenttiin 
avustushakemuksista. Tunnusluvut kuvataan taulukossa 11 
(Avustusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa).

Rahaston talous 2017 2016 2015

Toiminnan kulut, euroa 279 383  283 691 286 681

Siirtotalouden menot, euroa 10 597 122  10 041 831 9 826 492

Palosuojelumaksukertymä, euroa 11 248 334 11 200 912 10 938 642

Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 11 489 763 10 963 241 10 135 691

Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa* 11 000 000 10 800 000 10 350 000

Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 11 614 146  11 201 932 10 362 372

Tunnusluvut 2017 2016 2015

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/hallituksen päätökset yhteensä, euroa 647 749 833

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/sihteeristön käsittelemät asiat, euroa 373 425 469

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 115,8 95,2 98,0

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 201,1 167,6 174,1

Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 62,5 55,6 50,9

Tehokkuus 1:Avustushakemuksista käsitelty 4 kk:n sisällä saapumisesta, % ** *99, 6 % 86,59 % 91,95 %

Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 94,19 % 97,21 % 89,14 %

Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää 80 49 104

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 2,64 % 2,83 % 2,92 %

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 2,48 % 2,53 % 2,62 %

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 103,04 % 100,87 % 100,1 %

Taulukko 10. Rahaston talous ja tunnusluvut

* Rahaston varojen käyttösuunnitelma ei sisällä hallintomenoarviota. Toteutunut rahaston varojen käyttö sisältää myös toteutuneet hallintomenot
**Kolmen kuukauden sisällä 87 prosenttiin avustushakemuksista tehtiin päätös. Tämän ajan ylittäneitä hakemuksia oli 37 kpl ja pisin käsittelyaika 
oli 107 päivää. 
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Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus
Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laa-
dun varmistamista tehdään monin keinoin. Määräaikoina 
tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laajasti ja avustuk-
sen hakukirjeissä ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityis-
kohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös yleiset avustuk-
senhakuohjeet. Avustus- ja maksatushakemuksia varten 
rahaston internetsivuilla on sähköisesti täytettävät haku- ja 
tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. 

Hakemusten laadukkuutta varmistetaan mm. määrämuo-
toisin lausuntomenettelyin. Kalusto- ja rakennushankehake-
musten osalta aluehallintovirasto lisäksi tarkastaa ja asettaa 
alueensa hakemukset tärkeysjärjestykseen. Menettelyllä on 
haluttu varmistaa alueellisen tietämyksen ja alueen tarpei-
den esille tuleminen päätöksenteossa. Tutkimus- ja kehit-
tämishankkeiden laadukkuutta arvioi sihteeristön vetämä 
asiantuntijaraati, johon on koottu kymmenisen pelastusalan 
asiantuntijaa. Asiantuntijaraati arvioi hankkeet sähköisesti 
täytettävällä arviointilomakkeella. Arviointilomaketta kehi-
tettiin kertomusvuonna raadin palautteen pohjalta. Tutki-
mus- ja kehittämishankkeisiin haettavien erityisavustusten 
osalta hakija toimittaa hakemuksen liitteenä myös vaikut-
tavuustavoitetaulukon, jolla varmistetaan se, että hakija on 
pohtinut hankkeen vaikuttavuutta jo hakuvaiheessa. 

Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vuonna 2013 
oikaisuvaatimuksia käsiteltiin Palosuojelurahastossa 1 kpl, 
vuonna 2014 yhteensä 2 kpl ja vuonna 2015 oikaisuvaati-
muksia ei ollut lainkaan. Vuonna 2016 rahastoon saapui 6 oi-
kaisuvaatimusta, joista päätökset tehtiin alkuvuodesta 2017. 
Lisäksi kertomusvuonna käsiteltiin 2 muuta oikaisupäätöstä, 
yhteensä oikaisuja oli 8.

Oikaisuvaatimusten lisääntyminen johtuu rahaston teke-
mästä rakennusavustusten sisäisestä valvontahankkeesta. 
Mittavassa valvontahankkeessa selvitettiin kyselyllä sitä, mis-
sä käytössä paloasema on tällä hetkellä ja sisältääkö asema 
tiloja, jotka eivät tällä hetkellä ole tai jotka eivät jossain vai-
heessa ole olleet pelastustoimen käytössä. Rahaston myön-
tämien rakennushankeavustusten käyttöaika on 30 vuotta. 
Vuonna 2016 tehtiin ensimmäiset takaisinperintäpäätökset. 
Kertomusvuonna rakennusavustusten takaisinperintäpää-
tösten kautta perittiin takaisin 394 257 euroa (vuonna 2016: 
152 134 avustuseuroa takaisinperintäpäätöksistä ja lisäksi 
kahdesta omaehtoisista rakennusavustuksen palautuksesta 
74 790 euroa, yhteensä 226 924 euroa). 

Käsittelyajat rahastossa 2017 2016 2015

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %

*0-4kk 244 *99,66 % 239 *86,59 % 274 *91,95 %

*4-6 kk 1 *0,34 % 37 *13,41 % 24 *8,05 %

yli 6 kk 0 0 % 0 0 % 0 0  %

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl %

0-2 kk 162 94.19 % 280 97,22 % 238 89,14 %

2-6 kk 10 5,81 % 8 2,78 % 29 10,86 %

yli 6 kk 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Taulukko 11. Avustusten ja tilitysten käsittelyajat 
rahastossa

* Vuoden 2017 -2015 luvut eivät ole taulukossa vertailukelpoiset. Vuoden 2016–2015 luvut kuvaavat 0-3 kuukauden sisällä tehtyjä avustuspää-
töksiä. Vertailujakso on muutettu rahaston hallituksen päätöksellä neljäksi kuukaudeksi sillä esimerkiksi kevään viimeisen kokouksen ja syksyn 
ensimmäisen kokouksen välille jääviä päätöksiä ei kokousrytmin vuoksi ehditä käsitellä kolmessa kuukaudessa. Vuonna 2017 kolmen  kuukauden 
sisällä tehtiin päätös 87 prosenttiin avustushakemuksista. Tämän ajan ylittäneitä hakemuksia oli 37 kpl ja pisin käsittelyaika oli 107 päivää. 

Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälki-
käteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahasto on asettanut 
itselleen tavoitteen käsitellä saapuvat tilityshakemukset kah-

dessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksis-
ta 94,19 % (162 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa. 



Palosuojelurahasto26

Viestintä 
Palosuojelurahasto pyrkii viestimään aktiivisesti ja ajantasai-
sesti internetsivujen kautta. Vuonna 2017 saatiin päätökseen 
mittava avustuskohtaisten prosessikaavioiden kehittämis-
työ. Internetsivujen kehittämistä jatketaan edelleen. 

Rahasto panosti viime vuonna viestintään, etenkin tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden viestintään. Toimintavuonna 
järjestettiin mm. ensimmäistä kertaa infotilaisuus yliopistota-
hojen edustajille.  Tilaisuuden tavoitteena oli ennen kaikkea 
esitellä tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustushakua. 
Avustushakemuksia toivotaan myös ammattikorkeakouluilta 
ja yliopistoilta. Tilaisuuteen saapui oppilaitosten edustajia eri 
puolilta maata.

Rahasto on koostanut myös videon innovaatiopalkinnon 
saajista videopalvelu YouTubeen jo vuodesta 2015 lähtien. 
Video on kaikkien saatavilla ja katsottavissa.

1.4  Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta  
ja kehittäminen

Palosuojelurahaston hallitus päättää rahaston toiminnan ja 
talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asiois-
ta sekä huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Rahastolain mukaan Palo-
suojelurahaston hallitukseen kuuluu hallituksen puheen-
johtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on varajäsen. 
Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäse-
net ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. 
Nykyisen hallituksen kausi alkoi 1.3.2017 ja päättyy 29.2.2020. 
Valtioneuvoston Palosuojelurahastosta antaman asetuksen 
4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä 
sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjär-
jestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä 
neljä muuta jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaan halli-
tuksessa on ollut kaksi kansanedustajaa, yksi pelastusjohtaja 
ja pelastusalan järjestöjen edustaja.

Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden 2017 aikana. Lisäksi ra-
haston hallitus piti yhden sähköpostikokouksen. Palosuo-
jelurahaston hallituksella on ollut useiden vuosien ajan ta-
pana pitää kokousten lisäksi yksi kehittämisseminaari, jossa 
käsitellään rahaston toimintaan liittyviä kehittämistoimen-
piteitä ja pidetään alustuksia pelastustoimen ajankohtaisista 
teemoista.  Kertomusvuoden kehittämisseminaari pidettiin 
Länsi-Uudenmaan pelastusaseman tiloissa. 

Vuosi Rahaston sisäisen  
valvontahankkeen kautta 

maksetut avustuspalautukset 

Määrä 
kpl

2017 394 257 euroa 26

2016 226 924 euroa 22

Yhteensä 621 181 euroa 48

Rahaston hallitus arvioi vuonna 2016 että vuonna 2017 
rahastoon palautuu vähintään 200 000 euroa rakennus-
avustusten sisäisen valvontahankepäätösten kautta, mikä 
summa päätettiin ottaa huomioon uusia rakennus- tai kalus-
tohankepäätöksiä tehtäessä keväällä 2017. Rahaston hallitus 
toteutti suunnitelman ja myönsi kertomusvuonna raken-
nushankkeisiin reilu 300 000 euroa budjetoitua enemmän 
(myönnettiin 2 261 306 euroa, määrärahaesitys vuodelle 
2017 oli 1 900 000). 

Sähköinen asiakirjahallinta ja asiointi
Sisäministeriö ja palosuojelurahasto käyttävät hallinnonalan 
yhteistä asiankäsittelyjärjestelmää Actaa. Asianhallintaan 
liittyviä toimintatapoja uudistetaan kuitenkin kaikissa mi-
nisteriöissä. Asianhallintaan liittyvät toimintaprosessit digi-
talisoidaan ja kaikkien ministeriöiden yhteinen asianhallin-
tajärjestelmä Vahva otetaan käyttöön vaiheistetusti vuosien 
2018–2020 aikana. Sisäministeriössä Vahva tulee korvaamaan 
Actan tämänhetkisen aikataulun mukaisesti vuonna 2020.

Vahva sisältää kaikki nykyaikaisen tiedonhallinnan toimin-
nallisuudet, kuten asianhallinnan, asiakirjan- ja dokumentin-
hallinnan, säilytysratkaisun ja tiedonohjausjärjestelmän sekä 
prosessien automatisoinnin tuen. 

Rahaston sähköiseen asiointialustaan liittyvä määrittelytyö 
käynnistettiin tammikuussa 2015 mutta keskeytettiin val-
takunnallisen pelastustoimen uudistushankkeen vuoksi. 
Siirtyminen Vahvaan vaikuttaa myös rahaston sähköisen 
asioinnin toteutukseen. Sähköinen asiointi tullaan todennä-
köisesti toteuttamaan osana Vahva-järjestelmän yhteydessä 
rakennettavaa sähköistä asiointia.

Taulukko 12. Rahaston sisäisessä valvontahank
keessa selvitettiin kaikkien vuosina 1988–2013 
avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö.  
Rahastolle palautui takaisinperintäpäätösten  
kautta yhteensä 621 181 euroa. 
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Rahaston sihteeristö on sisäministeriön palveluksessa. Rahas-
ton sihteeristössä on kertomusvuonna ollut 1.1.–31.12.2017 
kolme vakituista viranhaltijaa sekä harjoittelija, ja 1.10.2017 
alkaen neljä vakituista viranhaltijaa. Rahaston sihteeristön 
tehtävät ja vastuunjako määritellään vuosittain toimenku-
vissa sekä seuraavan vuoden työsuunnitelmassa, joka käsi-
tellään hallituksen kokouksessa. Rahaston työntekijät käyvät 
tulos- ja kehityskeskustelut vuosittain sisäministeriön käy-
tännön mukaisesti.

Palosuojelurahastolla ei ole rahaston henkisten voimavaro-
jen hallintaan ja kehittämiseen liittyviä omia suunnitelmia 
tai ohjelmia, vaan rahaston sihteeristö kuuluu sisäministeri-
ön suunnitelmien ja ohjelmien piiriin. Rahaston sihteeristöllä 
on mahdollisuus osallistua koulutuksiin myös rahaston eri-
tyistarpeet huomioiden. 

Kuva 13. Rahaston hallituksen sihteeristö loppuvuonna 2017.  
Kuvassa vasemmalta asiantuntija Ira Nikoskinen, pääsihteeri Johanna Herrala, erityisasiantuntija Artsi Alanne ja hallinnollinen avustaja. 
Kuva: Perttu Vepsäläinen. 
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Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.3.–31.12.2017 seuraava: 

Puheenjohtaja: Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki

Jäsenet: Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö, varapuheenjohtaja  
 henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, ohjaus- ja kehittämisjohtaja, sisäministeriö 

 Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto  
 henkilökohtainen varajäsen Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto 

 Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto  
 henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssialan Keskusliitto 

 Ari Torniainen, kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmä  
 henkilökohtainen varajäsen Elsi Katainen, keskustan eduskuntaryhmä 

 Mika Raatikainen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä   
 henkilökohtainen varajäsen Mika Niikko, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä 

 Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys  
 henkilökohtainen varajäsen Simo Tarvainen, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys

 Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, Pelastusalan keskusjärjestöt  
 henkilökohtainen varajäsen Brita Somerkoski, koulutussuunnittelija, Nuohousalan Keskusliitto,  
 Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

Kuva 14. Palosuojelurahaston hallitus 1.3.–31.12.2017. Kuvassa vasemmalta Minna Arve, Mika Kättö, Mika Raatikainen, Petri Mero,  
Ari Torniainen, Jari Hyvärinen, Vesa-Pekka Tervo, Veli-Pekka Ihamäki. 
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Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–28.2.2017 seuraava: 

Puheenjohtaja: Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki 

Jäsenet: Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö, varapuheenjohtaja  
 henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, neuvotteleva virkamies, sisäministeriö 

 Anne Holmlund, Satakunnan maakuntavaltuusto, II varapuheenjohtaja, sisäministeri 2007–2011  
 henkilökohtainen varajäsen Peter Östman, kansanedustaja 

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

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

 Vesa-Pekka Tervo (1.3.2016–), kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto  
 henkilökohtainen varajäsen Jari Lepistö (16.12.2015–), koordinaattori, Suomen Kuntaliitto

 Jussi Rahikainen (–29.2.2016), Pelastustoimen kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto  
 henkilökohtainen varajäsen Kirsi Rontu (–15.12.2015), yhdyskuntatekniikan päällikkö 

 Kari Rajamäki, Pohjois-Savon maakuntavaltuusto, puheenjohtaja, sisäministeri 2003–2007  
 henkilökohtainen varajäsen Risto Kalliorinne, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Palvelupäällikkö,  
 Sosiaalinen kuntoutus 

 Simo Tarvainen, pelastusjohtaja  
 henkilökohtainen varajäsen Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja

Kuva 15. Palosuojelurahaston hallitus 1.1.–28.2.2017. Palosuojelurahaston hallitus 1.1.2017 – 28.2.2017. Kuvassa Simo Tarvainen  
(ylärivi vasemmalta), Vesa-Pekka Tervo, Jari Hyvärinen, Petri Mero. Mika Kättö (alarivi vasemmalta), Kari Hannus, Kari Rajamäki, Anne Holmlund.  
Kuva: Perttu Vepsäläinen.
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1.5 Tilinpäätösanalyysi

1.5.1 Rahoituksen rakenne 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2017 koostuivat 
lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2017 (11 248 334,43 eu-
roa). Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa 
olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omai-
suudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. Palo-
suojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Ulkomaisella ETA-va-
kuutusyhtiöllä, joka harjoittaa Suomessa vakuutuspalvelujen 
vapaata tarjontaa, on oltava Suomessa asiamies palosuojelu-
maksun suorittamista varten. 

Palosuojelumaksukertymä oli noin 0,42 % suurempi kuin 
vuonna 2016 (11 200 911,75 euroa). Talouden pitkään jat-
kunut heikko tilanne näkynee nyt viiveellä palosuojelu-
maksukertymän määrässä. Palosuojelumaksukertymä nousi 
vuodesta 2016 noin 100 000 euroa odotettua vähemmän, 
kertymän arvioitiin olevan noin 11,35 miljoonaa euroa. Palo-
suojelumaksukertymän muutokset johtuvat vuosittaisesta 
palovakuutusten maksutulokertymän suuruudesta, mihin 
vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen tilanne ja toimeliai-
suus sekä vakuutusmaksujen kehitys. 

Rahasto seuraa, kuinka talouden ilmeinen elpyminen tu-
lee vaikuttamaan maksukertymään tulevina vuosina. Mak-
sukertymän kehitystä seurataan ja muutokset pystytään 
huomioimaan hyvissä ajoin talouden suunnittelussa. Palo-
suojelumaksukertymän nousu on pitkään ollut suotuisa ja 

takaisinperintöjen sekä avustusten alitoteuman vuoksi ra-
hastoon on kertynyt pääomaa odotettua enemmän viimeis-
ten viiden vuoden aikana. 

1.5.2 Talousarvion toteutuminen

Palosuojelurahastolle laaditaan vuosittain strategian toteu-
tussuunnitelma sekä taloussuunnitelma, joka pitää sisällään 
talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahaston 
hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.11.2016 talousarvion ja 
varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2017. Tuolloin arvioi-
tiin, että tilitettävät tulot olisivat noin 11,35 miljoonaa euroa, 
ja toteuma 11,25 miljoonaa euroa jäi siitä hieman alle. 

Vuoden 2017 talousarviossa arvioitiin aiempina vuosina an-
nettuja päätöksiä maksettavan vuoden aikana n. 6,36 mil-
joonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 11 miljoonalla 
eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä 
päätettäisiin kohdistaa rakennushankkeisiin 1,9 miljoonaa 
euroa, kalustohankkeisiin 2,43 miljoonaa euroa, järjestöjen 
yleisavustuksiin 2,87 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehitys-
hankkeisiin 3,4 miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien pie-
navustuksiin 0,4 miljoonaa euroa.

Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomus-
vuonna 361 306 euroa enemmän ja kalustohankkeisiin 
30 857 euroa enemmän kuin suunniteltiin. Kertomusvuon-
na oli useita tärkeitä rakennushankkeita, joita rahasto päätti 
tukea. Sopimuspalokuntien pienkalustohankintoihin myön-
nettiin 31 991 euroa vähemmän kuin talousarviossa suun-
niteltiin. Sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia tuli 
kertomusvuonna runsaasti mutta haetut avustussummat 
olivat odotettua matalampia. 

Kaavio 3. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2017 
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Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja taloussuun-
nitelmassa vuodelle 2017 yhteensä 330 000 euroa. Toteutu-
neet hallintomenot olivat yhteensä 279 383 euroa (vuonna 
2016: 283 691 euroa) ja jäivät alle budjetoidun. Kokonaisuu-
dessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin. Rahaston hallitus 
oli päättänyt huomioida mittavan sisäisen valvontahank-
keen takaisinperintäpäätösten avustuspalautukset kerto-
musvuoden avustuksenjaossa. 

Myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti myön-
tämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista 
myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa maksamatta 
oleva osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa rahaston 
lyhytaikaisissa veloissa. Taseessa oleva siirtovelat pitävät si-
sällään kaikki vuoden 2017 lopussa maksamatta olevat si-
toumukset. 

Palosuojelumaksukertymä on useampana viime vuotena 
noussut suotuisasti (kaavio 4), jolloin myös avustusta voi-
daan myöntää entistä useammalle taholle. Taloussuunnitel-
massa palosuojelumaksukertymästä vähennetään arvioidut 
hallintomenot, jonka jälkeen loput on tarkoitus myöntää 
avustuksina palonehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin 
hankkeisiin taloussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteen to-
teutumiseen on merkitystä arvioidun palosuojelumaksuker-

tymän lisäksi avustusten alitoteumalla, avustuspalautuksilla 
sekä takaisinperinnöillä. 

Vuonna 2017 avustusjaon tavoitteessa on onnistuttu hyvin. 
Palosuojelumaksukertymä oli 11 248 334,43 euroa ja myön-
netyt avustukset (11 614 146 euroa) olivat toteutuneiden 
hallintomenojen (279 383 euroa) vähennyksen jälkeen yh-
teensä 11 334 763 euroa. 

Taloussuunnitelmassa on vuosille 2018–2019 varattu hallin-
tomenoihin 410 000 euroa (2018) ja 500 000 euroa (2019), 
summissa on huomioitu rahaston sähköisen asiointialustan 
kehittämistyön mahdollisia kustannuksia. Myös vuodel-
le 2020 hallintomenoihin on arvioitu 450 000 euroa tähän 
uudistukseen. Sähköisen asiointialustan kehitystyö siirtynee 
muutamalla vuodella pelastustoimen uudistuksen sekä val-
tionhallinnon yhteisen sähköisen järjestelmän kehittämisen 
vuoksi. 

Taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2020 esitetty myönnet-
tävän avustuksen määrä on arvioitu kohtuullisesti, sillä palo-
suojelumaksukertymä on arvio tulevilta vuosilta, ja arviota 
on mahdollista päivittää tarpeen mukaan. Rahaston tavoit-
teena on jakaa vuosittain avustuksia palosuojelumaksuker-
tymän verran hallintomenovähennyksen jälkeen.  

Kaavio 4. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2000–2020*

*Taloussuunnitelma 2018–2020 
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Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä 
alitoteutuneista hankkeista oli yhteensä 366 574,13 euroa. 
Alitoteutuneita hankkeita oli yhteensä 35, keskimääräinen 
alitoteuma oli 10 473,55 euroa suurimman alitoteuman ol-
lessa 47 331 euroa ja pienimmän 2 euroa. Alitoteuma pyri-
tään ottaa huomioon uusia hankepäätöksiä tehtäessä. Koska 
suurin osa avustuspäätöksistä tehdään alkuvuodesta, ei va-
pautuneiden sitoumusten määrää pystytä täysin arvioimaan 
avustusten jaon yhteydessä. Alitoteuma pyritään arvioimaan 
kuitenkin entistä tarkemmin, jotta avustuksia voidaan jakaa 
vuosittain entistä useammalle taholle. Alitoteutuneiden 
hankkeiden määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vaih-
dellut 316 132 eurosta 682 924 euroon. Tulevien vuosien ali-
toteuman määrän voidaan viiden vuoden seurannan perus-
teella uskoa olevan noin 300 000 euroa vuosittain. 

Alitoteutuneita hankkeita on sekä tutkimus- että kehittämis-
hankkeissa sekä kalusto- ja rakennushankkeissa. Alitoteutu-
neet hankkeet johtuvat pääosin siitä, että hankkeeseen ei 
ole syntynyt kuluja odotettua määrää. Koska rahaston avus-
tus maksetaan jälkikäteen vain toteutuneiden, todennet-
tujen ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella, on myös 
maksettu avustus tällöin suunniteltua vähemmän.  Toisinaan 
alitoteuma johtuu siitä, että hankkeen kaikki kulut eivät tili-
tyksen tarkastuksen yhteydessä ole hyväksyttyjä kustannuk-
sia. Tätä pyritään estämään sillä, että hankkeen hyväksytyistä 
kustannuksista tiedotetaan laajasti sekä avustuksenhakukir-
jeissä sekä ohjeistuksissa. Joskus myös hankkeet jäävät ko-
konaan toteutumatta, jolloin avustus palautuu rahastoon.  

Tätä ehkäistään sillä, että rahasto tukee vain kohteita, joiden 
uskotaan toteutuvan. Esimerkiksi rakennushankkeissa edel-
lytyksenä on kunnan sitoutuminen rakennushankkeen aloit-
tamiseen avustuksen myöntövuonna. Hanke tulee myös olla 
hyväksyttynä kunnan talousarviossa. 

1.5.3  Tuotto- ja kululaskelma

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2017 lu-
vut ja vuoden 2016 vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2017 koostuivat lähes 
yksinomaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumak-
suista vuodelta 2016 (11 248 334,43 euroa). Mahdollisesti tilit-

Kaavio 5. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2000–2020*
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Vuosi Euroa

2017 336 574

2016 561 786

2015 682 924

2014 316 132

2013 406 749

Taulukko 13. Alitoteutuneet hankkeet rahastossa 
(vapautuneet sitoumukset vuosina 2013–2017)
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tämättä jääneille maksusuorituksille määrätään viivästyskor-
koa (1.1.2009 alkaen 9,5 %). Rahastolla oli kertomusvuonna 
rahoitustuottoa 19 190 euroa, joka koostui loppuvuodesta 
rahastoon maksettujen avustuspalautusten korko-osuuksis-
ta. Tämä summa on esitetty rahoitustuotoissa. 

Toteutuneet hallintokulut olivat yhteensä 279 383 euroa ja 
ne olivat lähes saman verran kuin vuonna 2016 (283 691 
euroa). Palosuojelumaksukertymään verrattuna hallintoku-
lujen osuus on hyvin alhainen, 2,48 % palosuojelumaksu-
kertymästä (vuonna 2016: 2,53 %). Tuotto- ja kululaskelman 
henkilöstökulut (22 515,92 euroa) sisältävät ainoastaan hal-
lituksen palkkiot (sis. eläkekulut ja muut henkilösivukulut). 
Sihteeristön palkkakulut sisältyvät palveluiden ostoihin.
 
Palveluiden ostot (sis. kaikki 43-alkuiset tilit) olivat vuonna 
2017 yhteensä 249 527,02 euroa. Vuonna 2016 palveluiden 
ostot olivat yhteensä 245 881,63 euroa. Palveluiden ostot 
(kaikki 43-alkuiset tilit) sisältävät painatuspalvelut, posti-, 
puhelin- ja tietoliikennepalvelut, atk:n käyttöpalvelut, kou-
lutuspalvelut, ravitsemuspalvelut, asiantuntija- ja tutkimus-
palvelut, palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta 
sekä muut ulkopuoliset palvelut. Suurin kustannuserä ovat 
sihteeristön palkkakustannukset, jotka sisältyvät valtion vi-
rastoilta ja laitoksilta ostettuihin palveluihin. Sihteeristön 

palkkakulut ovat viimeisen viiden vuoden aikana laskeneet 
232 769,15 eurosta 214 057,59 euroon. Vuoden 2017 laskua 
selittää lomarahaleikkaus. Muilta osin laskua selittää virkava-
pauksista johtuneet poissaolot sekä työntekijöiden määrä-
aikaisuus, esimerkiksi vuonna 2017 rahaston neljän hengen 
sihteeristöstä kolme vaihtui uusiin työntekijöihin.    

Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta -tili 
(43950000) sisältää sihteeristön palkkakustannukset sekä 
valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
(Palkeet) sopimuslaskutukset. Tilin (43950000) kustannuk-
set olivat kertomusvuonna 227 505,67 euroa (vuonna 2016: 
232 315,45 euroa ja vuonna 2015: 205 364 euroa). Palkeiden 
palvelumaksu tulee nousemaan vuodesta 2018, sillä Palkeet 
tulee lisäämään Palosuojelurahastolle vuoden 2018 lasku-
tukseen alv-veron. Koska rahasto kuuluu budjettitalouden 
ulkopuolelle ja sillä on oma kirjanpitoyksikkö, tulee alv-mak-
su Palkeiden maksussa maksaa. Alv-verovelvollisuutta Palkei-
den palvelumaksussa selvitettiin kertomusvuonna.

Ulkopuolisten palkat ja palkkiot sisältäen eläkekulut ja muut 
henkilösivukulut olivat 22 515,92 euroa (vuonna 2016: 
23 383,81 euroa) sekä matkustuspalvelut 3 287,50 euroa 
(vuonna 2016: 8 006,57 euroa).

Taulukko 14. Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta, tili 43950000

Vuosi Yhteensä 
Euroa

Palkeiden  
palvelumaksut

Euroa

Sihteeristön  
palkkakustannukset

Euroa

Sihteeristön htv

2017 227 505,67 13 448,08 214 057,59 3,73

2016 232 315,45 14 446,20 217 869,25 3,98

2015 205 364 12 393,26 192 970,74 3,51

2014 243 394,78 12 393,26 229 026,78 3,98

2013 *281 947,40 **49 178,25 232 769,15 3,96
 
* Rahastossa on vuodesta 2012 lähtien työskennellyt neljä työntekijää. Vuodesta 2013 kevääseen 2014 rahastossa toimi neljä vakituista viranhalti-
jaa. Tämän jälkeen rahastossa on toiminut kolme vakituista työntekijää sekä harjoittelija. Vuosina 2015 - 2017 osa työntekijöistä on ollut virkavapaalla.  
** Palkeiden vuoden 2013 korkeasta palvelumaksusta normaaleja kuluja oli 21 629,25 euroa. Tämän lisäksi järjestelmäkustannuksista (R8 käyt-
töönotto) veloitettiin 27 549 euroa.
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Siirtotalouden kulut vuonna 2017 olivat 10 597 122 euroa. 
Vuonna 2016 siirtotalouden kulut olivat 10 041 831 euroa. 
Siirtotalouden kulut koostuvat vuonna 2017 myönnetyistä 
avustuksista sekä niiden palautuksista. Osa siirtotalouden 
kuluista maksetaan pois kertomusvuoden aikana. Avustuk-
set, joita ei ole maksettu kuluvana vuonna, ovat mukana 
siirtoveloissa eli taselaskelmassa. Rahaston varojen käyttö-
suunnitelmassa avustuksesta maksetaan myöntövuotena 40 
%, toisena vuotena 40 % ja kolmantena vuotena 20 %. Siirto-
talouden kulut koostuvat tulonsiirroista paikallishallinnolle, 
elinkeinoelämälle, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, 
kotitalouksille sekä valtionhallinnolle. 

Kulut paikallishallinnolle olivat kertomusvuonna 4 033 212 
euroa, ja määrä oli 425 588 euroa vähemmän kuin edellis-
vuonna. Kulut elinkeinoelämälle olivat 37 436 euroa, kun 
vuonna 2016 ne olivat kulutilin oikaisun johdosta miinuksel-
la 2 170 euroa. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulut 
olivat 5 292 850,87 euroa. Vuonna 2016 voittoa tavoittele-
mattomien yhteisöjen kulut olivat 5 256 410,64 euroa. Kulut 
kotitalouksille olivat kulutilin oikaisun johdosta miinuksella 
13 939 euroa (vuonna 2016: 63 143 euroa). Kulut valtionhal-
linnolle olivat puolestaan 1 247 562 euroa. Vuonna 2016 vas-
taavat kulut olivat 265 647 euroa.  

Siirtotalouden kululuokittelua muutettiin vuonna 2015 vas-
tamaan kansantalouden tilinpitoluokittelua. Vuodesta 2015 
alkaen avustuspalautukset on kirjattu kyseessä olevan ku-
lutilin oikaisuksi. Vuonna 2016 otettiin rahastossa käyttöön 
Kieku -seurantakohde 1, jolla saadaan aiempaa helpommin 
tiedot takaisinperinnöistä ja omaehtoisista takaisinperin-
nöistä sekä näiden avustuspalautusten vaikutuksesta kulu-
tileille.

Siirtotalouden kulujen vuosittainen vaihtelu on tavanomais-
ta. Siirtotalouden kulujen vaihtelu aiheutuu sekä myönnet-

tyjen avustusten määrän vaihtelusta että rahastoon tuloute-
tuista avustuseuroista niiden hankkeiden osalta, jotka ovat 
päättyneet ja joista avustusta on jäänyt käyttämättä. Kulu-
tilin oikaisun johdosta kotitaloussektorin kirjaus oli +merk-
kinen. Myös takaisinperintäpäätösten kautta voi rahastoon 
tuloutua avustuseuroja. Kertomusvuonna takaisinperintä-
päätösten kautta tehtyjä kulutilin oikaisuja tehtiin runsaasti 
paikallishallinnolle rakennushankkeiden sisäisen valvonta-
hankkeen johdosta. 

Vuonna 2017 rakennushankkeiden takaisinperintäpäätösten 
kautta palautui 394 257 avustuseuroa rahastoon (seuranta-
kohde 93300001). Omaehtoisten palautusten määrä oli puo-
lestaan 4 245,13 euroa (seurantakohde 93300002). Vuonna 
2016 takaisinperintöjen kautta palautui yhteensä 152 134 
avustuseuroa ja omaehtoisista takaisinperinnöistä yhteensä 
136 743,36 euroa. 

Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 385 758,73 eu-
roa. Tuottojäämä oli 485 985,22 euroa pienempi kuin edel-
lisvuonna; 871 743,95 euroa. Tuottojäämä pysyi maltillisena 
rahaston sisäisestä valvontahankkeesta sekä näistä johtuvis-
ta takaisinperintäpäätöksistä sekä avustuspalautuksista huo-
limatta. Rahasto ennakoi takaisinperintäpäätösten kautta 
rahastoon palautuvien avustusten määrää jo ennakkoon ja 
myönsi rakennushankeavustuksia tästä syystä talousarvio-
ta enemmän. Tilikauden tuottojäämä on kirjattu taseeseen 
oman pääoman lisäykseksi. 

1.5.4  Tase

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) 
olivat tilikauden alussa yhteensä 20 287 564,79 euroa ja lo-
pussa 20 767 224,32 euroa. Tilikauden lopun summa sisältää 
siirtosaamisia 83 327,59 euroa. Rahaston saataville valtiolta 
ei makseta korkoa. 

Ulkopuolisten palkkiot, tili 41030300 Matkustuspalvelut, tili 45020001

Vuosi Euroa Euroa

2017 22 515,92 3 287,50

2016 23 383,81 8 006,57

2015 24 200,50 7 826,37

2014 24 248,18 2 919,15

2013 24 179,96 4 409,40
 

Taulukko 15. Ulkopuolisten palkkiot (sis. eläkekulut ja sivukulut) sekä matkustuspalvelut



Tilinpäätös 2017 35

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 
11 244 969,93 euroa, joista lyhytaikaisia ostovelkoja oli 
248 325,34 euroa (edellisen vuoden lopussa 837 273,09 eu-
roa) ja Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia 
maksamattomia sitoumuksia 10 994 990 euroa (edellisen 
vuoden lopussa 10 312 348 euroa). Nämä sitoumukset näky-
vät rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. 

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta 
maksuvelvollisilta vuodelta 2018 arvioidaan olevan noin 11,6 
miljoonaa euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin palovakuu-
tusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus 
esiintyy yhtiöiden taseissa 31.12.2015 velkana valtiolle, ja se 
on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. Kyseiset 
palosuojelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mu-
kaan tulouttaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2017. 
Nämä eivät esiinny saamisina Palosuojelurahaston kirjanpi-
dossa.

Vuoden 2018 yleisavustuspäätökset (3 030 000 euroa) tehtiin 
hallituksen kokouksessa 29.11.2017. Yleisavustukset tullaan 
maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen tositteel-
lista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2018 aikana. 
Kullekin jaksolle voidaan myöntää hakemuksesta ennakkoa. 
Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 2017 taseen 
lyhytaikaisissa siirtoveloissa, vaan ne katsotaan vuoden 2018 
sitoumuksiksi ja ne on lisätty 1.1.2018 uusina päätöksinä ra-
haston siirtotalouden kuluihin ja lyhytaikaisiin siirtovelkoihin. 

Tilikaudelta jäi 385 758,73 euron tuottojäämä. Tuottojäämän 
siirron jälkeen oma pääoma on 9 522 254,39 euroa. Edellä 
olevien syiden johdosta rahaston tosiasiallinen maksuval-
mius ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäl-
jempänä tästä tilinpäätösasiakirjasta.

1.5.5  Rahoituslaskelma

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman 
toiminnan rahavirta, siirtotalouden rahavirta sekä rahoituk-
sen rahavirta kolmen vuoden (2015–2017) ajalta. Oman toi-
minnan rahavirta 10,98 miljoonaa euroa oli noin 0,64 % suu-
rempi kuin vuonna 2016 (10,91 miljoonaa euroa). Vuonna 
2015 oman toiminnan rahavirta oli 10,64 miljoonaa euroa. 
Oman toiminnan rahavirran lisääntyminen johtuu palosuo-
jelumaksujen noususta.

Rahaston rahavirta oli 0,09 miljoonaa euroa, kun se edellis-
vuonna oli 1,16 miljoonaa euroa. Siirtotalouden kulut vuon-
na 2017 (10,6 miljoonaa euroa) olivat 5,53 % edellisvuotta 
suuremmat (10,04 miljoonaa euroa). Vuonna 2016 siirtota-
louden kulut olivat 10 miljoonaa euroa. Kasvaneista palo-

suojelumaksuista johtuen rahasto on pystynyt myöntämään 
avustuksia aikaisempaa vuotta enemmän. Rahaston likvidit 
varat (20 767 224,32 euroa) kasvoivat edellisvuoteen (20 287 
564,79 euroa) verrattuna, ja yhteensä kasvua edellisvuodesta 
oli 479 659,53 euroa (2,4 %). Rahaston likvidit varat kasvoi-
vat vuonna 2016 aiempaan vuoteen 2015 verrattuna 2 026 
963,08 euroa (11,1 %). Likvidien varojen kasvu johtuu pää-
osin aikaisempien vuosien tuottoylijäämästä.

1.6  Sisäisen valvonnan arviointi- 
ja vahvistuslausuma

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 1243/1992, 
65§) mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvan toimintakerto-
muksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen 
sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyy-
destä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvon-
nan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen 
valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma).

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa tode-
taan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus 
ja riittävyys sekä sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat 
kehittämistarpeet. 

Rahaston hallitus toteaa, että rahasto on täyttänyt sille vuon-
na 2015 annetun suosituksen systemaattisen arviointikehi-
kon käyttöön ottamisesta sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan tilan arvioinnissa. Edelleen rahaston hallitus toteaa 
täyttäneensä sille annetun tehtävän arvioidessaan sisäisen 
valvonnan ja siihen liittyvää riskienhallinnan ajanmukaisuut-
ta ja riittävyyttä sekä sisäisen valvonnan tilaa ja olennaisia ke-
hittämistarpeita. Rahasto tulee vuonna 2018 - 2019 määrit-
telemään todennäköisille ja vaikutuksiltaan laajoille riskeille 
hallintakeinot sekä riskien hallintasuunnitelman, jossa kuva-
taan riskien todennäköisyys sekä määritellään tarvittavat toi-
menpiteet, aikataulu ja vastuut asian jatkokäsittelyn osalta. 
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumaa kuvataan 
alla tarkemmin. 

HAUS Kehittämiskeskus Oy toteutti Palosuojelurahaston 
hallituksen jäsenille ja rahaston sihteeristölle sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan arviointikyselyn syksyllä 2016. Ar-
viointikysely perustui valtiovarainministeriön julkaisemaan 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalliin ja sen 
suppeaan kehikkoon. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
tila oli eri osa-alueilla mitattuna hyvä. Käytetyt arviointias-
teikot olivat hyvä, melko hyvä, en osaa sanoa, kohtuullinen 
ja heikko. Eri arviointiosa-alueiden välillä ei ollut merkittäviä 
eroja. Kaikkien kuuden arviointiosa-alueiden yhteenlaskettu 
keskiarvo oli 4,12/5. 



Palosuojelurahasto36

Rahaston uusi hallitus tarkasteli sisäisen valvonnan ja riski-
en hallinnan tilannetta loppuvuonna 2017 kokouksessaan 
ja totesi, että toimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskien hal-
linnan kehittämiseksi ovat olleet hyviä. Hallitus päätti jatkaa 
sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan kehittämistä. Asiaa 
käsitellään vuosittain esimerkiksi tilinpäätöstyöskentelyn 
yhteydessä. Rahasto tulee myös kehittämään riskienhallinta-
suunnitelman, jota päivitetään samassa yhteydessä. 

Riskienhallinnan ja riskienarvioinnin kyselyt 2017

Vuonna 2017 toteutettiin rahastossa kaksi riskienhallintaa 
liittyvää jatkokyselyä. Kyselyn toteutti BroadScope Manage-
ment Consulting Oy. Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa riskit 
tunnistettiin, jonka jälkeen toisessa kyselyssä tunnistetuille ja 
mahdollisille riskeille laadittiin alustava riskikartta sekä riski-
kuvaukset. Riskikarttaa tarkennetaan hallituksen kokouksissa. 

Toisessa kyselyssä tunnistettuja ja mahdollisia riskejä arvioi-
tiin riskien vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden 
pohjalta. Riskin toteutumisen todennäköisyydelle laskettiin 
keskiarvot vaikutusten sekä toteutumisen todennäköisyy-
den osalta. Mikäli keskiarvot ylittivät 2,5 arvioitiin että ris-
keillä on keskimääräistä suurempi mahdollisuus toteutua ja 

vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat. Riskikertoimet 
pysyivät hyvin maltillisena. Vain kolme riskikuvausta sai kes-
kiarvon, joka oli korkeampi kuin 3. Korkein riskikierroin oli 
3,18 ja se liittyi palosuojelumaksuihin. Mikäli palosuojelu-
maksuja maksettaisiin vähemmän, olisi tällä vaikutuksia ra-
haston toimintaan. Toiseksi korkein keskiarvo oli 3,13 ja tämä 
liittyi siihen, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan ei saada 
riittävästi laadukkaita hakemuksia tai hyviä tutkimushankkei-
ta ei pystytä ideoimaan

Riskiä ei esiintynyt lainkaan strategialinjausten, hallitustyös-
kentelyn, sihteeristön toiminnan, vakuutustoiminnan, sidos-
ryhmien, toimintaympäristön, sisäministeriön eikä pelastus-
toimen osalta (kaavio 7). Edelleen riskiä ei esiintynyt lainkaan 
tuottavuuden, toiminnan laadun, toiminnan kehittämisen, 
toimitilojen, hankintojen tai sopimusten ja niiden hallinnoin-
nin kohdalla eikä myöskään raportoinnissa ja seurannassa, 
järjestelmissä, tietoaineistoissa tai osaamispääomassa. (har-
maa väri). Riskiarvo oli pieni lisäksi toimintakulttuurin, tule-
vien avustuksen saajien, aluekehityksen, väestökehityksen, 
teknologian, kirjanpidon ja talousseurannan, raportoinnin 
ja seurannan, koneiden ja laitteiden, johtamisen, organisaa-
tiorakenteen, avainhenkilöiden ja henkilöstön kokemuksen 
osalta (vihreä väri). 

Kaavio 6. Rahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila eri osaalueilla mitattuna

Kaavio 6. Rahaston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila eri osa-alueilla mitattuna 

2. Tavoitteiden 
 asettaminen

3. Riskien 
hallintamenettelyt5. Tiedonkulku

6. Seuranta

1.  Sisäinen toiminta ympäristö ja 
toiminnan rakenteet

4. Valvontatoimenpiteet

HAUS toteutti Palosuojelurahaston hallituksen jäsenille ja rahaston sihteeristölle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikyselyn vuonna 
2016. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila oli eri osa-alueilla mitattuna hyvä. Käytetyt arviointiasteikot olivat hyvä, melko hyvä, en osaa 
sanoa, kohtuullinen ja heikko. Kaikkien kuuden arviointiosa-alueiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,12. 
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Tarkemmat tulokset 

Strategiset riskit
Merkittävin strateginen riski kohdistuu tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan avustuksen saajiin. Haasteena nähtiin se, että 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan ei saada riittävän laaduk-
kaita hakemuksia tai hyviä tutkimushankkeita ei pystytä ide-
oimaan. Tämän riskin todennäköisyys sai arvon 3,13 ja vai-
kutukset rahaston toimintaan arvon 2,83. Tämä riski sijoittui 
punaiselle alueelle, jonka vaikutusta tulisi hallinnoida. Tutki-
mus- ja kehittämishankkeisiin on panostettu viime vuosina 
muun muassa viestinnällä sekä avustusmäärärahan nostolla. 
Panostusta jatketaan tulevina vuosina etenkin hankkeiden 
tiedottamisen osalta.  

Lainsäädäntömuutosten vaikutuksilla avustustoimintaan ei 
nähty olevan riskiä. Riskiä nähtiin olevan vain siinä, jos avus-
tusta kohdennettaisiin muuhun kuin tulipalojen ehkäisyyn 
ja pelastustoimintaan. Tämä ei kuitenkaan rahastolain puit-
teissa ole mahdollista. 
 
Myös rakennemuutoksiin kohdistuvilla riskeillä nähtiin to-
teutuessaan olevan vaikutuksia rahaston toimintaan. Mah-
dollisena riskinä nähtiin esimerkiksi se, että pelastustoimen 
kehittämiseen ei riitä voimavaroja maakuntahallinnossa ja 
rahaston avustuksia ei pystytä hyödyntämään pelastustoi-
men kehittämisessä. Riskinä nähtiin myös se, jos rahastolle ei 
löydy roolia maakuntien pelastustoimen rahoituksessa.

Kaavio 7. Palosuojelurahaston riskikartta. Toiminnot eivät itsessään ole riskejä. Ne voivat sisältää eri
laisia haasteita, esimerkiksi viestinnästä, kehittämisestä, muutoksesta, sopeutumisesta, joita kuvataan 
jäljempänä.

Toiminnot arvioitiin numeroin 0 - 5. Minkään toiminnon osalta ei syntynyt korkeita riskikertoimia. Vain kolme kuvausta ylitti hivenen keskiarvon 3. 
Vihreällä värillä merkittyjen riskien toteutumisen todennäköisyys on hyvin pieni. Harmalla värillä olevat termikuvaukset eivät muodostaneet riskiä 
rahaston toiminnalle. Punaisella värillä olevia toimintoja tulisi hallinnoida, keltaisella värillä olevia kuvauksia seurataan. 
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Mahdollisia riskejä toteutuessaan nähtiin myös suhteessa 
julkiseen talouteen ja kuntiin. Julkisen talouden osalta to-
dettiin, että julkinen rahoitus pelastustoimeen voi vähentyä 
tai se, että rahaston varat voivat ohjautua muuhun kuin pe-
lastustoimintaan. 

Kuntiin liittyvät mahdolliset riskit kohdistuivat paloasema-
kiinteistöihin. Toteutuessaan vaikutuksia nähtiin olevan sillä, 
jos paloasemien kunto heikkenee eikä vastaa enää pelastus-
toiminnan toiminta- ja työsuhdevaatimuksia. Riskiä oli myös 
siinä, että kunnilla ei ole kiinnostusta ylläpitää tai huolehtia 
paloasemakiinteistöistä tai hakea avustusta kiinteistöjen siir-
tyessä maakunnille. Julkiseen talouteen ja kuntiin liittyvillä 
riskeillä olisi kyselyn mukaan toteutuessaan kielteisiä vaiku-
tuksia rahaston toimintaan, siksi näitä riskejä tulisi minimoida. 

Operatiiviset riskit 
Operatiivisien riskien osalta mikään ei noussut sekä toteutu-
misen todennäköisyyden että vaikutuksien osalta merkittä-
vimpien (keskiarvo yli 3) riskien joukkoon. 

Vaikutusten osalta kohonnutta riskiä esiintyi henkilöstöre-
sursseissa keskiarvon ollessa 2,99. Riskin osalta kiinnitettiin 
huomiota henkilöstöresurssien riittävyyteen ja siihen, jos 
kaikkea ei ehditä tehdä, toiminnan laatu heikkenee tai kehit-
tämistoimintaan ei jää aikaa. Riskin toteutumista ei kuiten-
kaan pidetty tällä hetkellä korkeana (keskiarvo 1,83). 

Kohonnutta riskiä esiintyi vaikutuksien osalta viestinnän 
kohdentamisessa keskiarvon ollessa 2,56. Tähän liittyen 
mahdollisina riskinä nähtiin se, että rahastoa ei tunneta, uu-
sia tuenhakijoita ei tavoiteta eikä viestintä saavuta oikeita 
kohderyhmiä. Viestintämateriaaleissa tai niiden ajankohtai-
suudessa, sisällössä tai materiaalin riittävyydessä ei sen sijaan 
esiintynyt riskejä. 

Lisäksi sihteeristö arvioi erikseen, että osaamisen ja kehittä-
misen alueella oli todennäköisiä riskejä, sillä työaika kuluu 
uusien tehtävien omaksumiseen tai uusien henkilöiden pe-
rehdyttämiseen. Myöskään oman osaamisen kehittämiseen 
ei jää tarpeeksi aikaa. 

Taloudelliset riskit
Merkitykseltään suurimmaksi riskiksi arvioitiin toiminnan ja 
talouden suunnitteluun liittyvä riski tilanteessa, jossa tulos-
ohjaus muuttaisi rahaston suunnittelukäytäntöjä, jolloin esi-
merkiksi toiminnan ja talouden suunnittelu ei vastaisi tavoit-
teisiin tai tarpeisiin. Keskiarvo tälle riskille oli kuitenkin vain 
3,04 vaikuttavuuden ja 2,71 todennäköisyyden osalta. 

Avainhenkilöstöön ja henkilöstön kokemukseen liittyvät 
riskit jäivät alle raja-arvon. Vaikka rahaston sihteeristössä 
on paljon uusia työntekijöitä ja vaihtuvuus on ollut suurta, 
ei toiminnan laadun nähty heikkenevän. Sihteeristö arvioi 
lisäksi, että kirjanpidossa ja talousseurannassa ei esiinny ris-
kejä. Kirjanpito täsmäytetään kuukausittain Palkeiden kirjan-
pidon kanssa, jolloin rahaston talouden seuranta reaaliaikai-
sesti pitkin vuotta on mahdollista.  

Tiedolliset riskit
Sihteeristö arvioi lisäksi tiedollisia riskejä. Tietojärjestelmiin ja 
ohjelmistoihin liittyvien riskien koettiin olevan koholla sekä 
todennäköisyyden (keskiarvo 2,88) että vaikutuksien (2,62) 
suhteen. Koska osa tiedoista on sähköposteissa tai excel-tie-
dostoissa, nähtiin että tiedon käsittely on hidasta ja tietoa 
voi mahdollisesti kadota. Tietoaineistojen käsittelyn, säilyttä-
misen ja hävittämisen osalta olivat riskien vaikutukset lieväs-
ti koholla. 

Riskien hallintasuunnitelma
Rahasto tulee määrittelemään todennäköisille ja vaikutuk-
siltaan laajoille riskeille hallintakeinot vuosina 2018– 2019. 
Riskien hallintasuunnitelmaa, riskien todennäköisyyksiä, 
vaikutuksia ja toimenpiteitä tarkastellaan vuosittain kehit-
tämispäivän tai hallituksen kokouksen yhteydessä. Samassa 
yhteydessä tarkastellaan myös sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan tilannetta. 

Riskien hallintasuunnitelmassa kuvataan riskien todennäköi-
syys, vaikutus sekä riskiarvio. Lisäksi riskien hallintasuunni-
telmassa määritellään toimenpiteet, aikataulu sekä vastuut 
asian hoitamisen osalta. 

Palosuojelurahaston riskienhallintasuunnitelman otsikkoluonnos

Riski Riskin kuvaus Todennäköisyys Vaikutus Riskiarvo Toimenpiteet Vastuut ja 
aikataulu

Riskien luokittelua ja riskiarviota voidaan muuttaa ja tarken-
taa rahaston hallituksen kokouksissa yhteisen keskustelun 
pohjalta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilanteesta 

raportoidaan vuosittain rahaston tilinpäätöksessä. Jatkossa 
raportointi tämän osalta on suppeampaa. 
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1.6.1 Palosuojelurahastoon tehdyt tarkastukset  
ja keskeiset havainnot 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on antanut Palosuoje-
lurahaston vuoden 2016 tilintarkastuksesta 13.3.2017 päivä-
tyn tilintarkastajan väliraportin sekä 14.3.2017 päivätyn tilin-
tarkastajan vuosiyhteenvedon.

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilin-
tarkastus on kohdistunut Palosuojelurahaston toimintaker-
tomukseen ja tilinpäätöslaskelmiin liitteineen sekä niissä 
esitettyjen tietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tu-
loksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä 
Palosuojelurahastosta annetun lain ja asetuksen ja valtion 
talousarviota koskevien keskeisten säännösten noudattami-
seen. Tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osalta ei ole 
huomauttamista.

Tuloksellisuuden kuvauksen osalta tilintarkastus on kohdis-
tunut vain toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tie-
toihin. Toiminnan taloudellisuus on parantunut sekä tehtyjä 
päätöksiä että käsiteltyjä asioita kohti mitattuna edellisvuo-
teen verrattuna. Tuottavuutta on kuvattu sekä tehtyjä pää-
töksiä että käsiteltyjä asioita sihteeristön henkilötyövuosia 
kohti mitattuna. Esitettyjä tietoja voidaan pitää Palosuojelu-
rahaston toimintaan nähden oikeina ja riittävinä.

Toimintakertomuksen mukaan Palosuojelurahastossa ei ole 
kertomusvuonna tullut esiin rahaston varoihin liittyviä vir-
heitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia. Myöskään tilintarkastuk-
sessa ei tullut esiin virheitä tai väärinkäytöksiä. Takaisinpe-
rintää koskevien toimintakertomuksen tietojen osalta ei ole 
huomautettavaa.

Vuonna 2017 annetut kannanotot, lausunnot ja tarkastus-
raportit sekä rahaston suorittamat tarkastuskäynnit 
Sisäministeriön 6.6.2017 (SMDno-2017-339) antamassa 
kannanotossa tilinpäätöksestä 2016 todetaan, että Palo-
suojelurahasto on huomioinut aiempina vuosina annetut 
palautteet ja käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

Ministeriön kannanoton mukaan Palosuojelurahaston toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat oikeita ja 
riittäviä. Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvässä 
toimintakertomuksessa kuvataan erittäin kattavasti rahas-
ton ja sen tuensaajien toimintaa varainhoitovuoden aikana. 
Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden analyysiä voisi edelleen 
lisätä ja toiminnan kuvaamista vähentää.

Kannanotossaan ministeriö toteaa, että edellisvuoteen ver-
rattuna Palosuojelurahaston toiminnan kulut pysyivät vuon-
na 2016 aiempien vuosien tapaan alhaisella tasolla ja olivat 
alle kolme prosenttia varojen käytöstä. Rahaston avustusha-
kemusten käsittelyajat pitenivät edellisestä vuodesta. Vuon-
na 2016 lähes 87 % avustushakemuksista käsiteltiin kolmen 

kuukauden kuluessa hakemusten saapumisesta, kun vastaa-
va luku vuonna 2015 oli lähes 92 %. Tilityshakemusten käsit-
telyaika sen sijaan laski edelliseen vuoteen verrattuna. Vuon-
na 2016 runsaat 97 % tilityshakemuksista käsiteltiin kahden 
kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta, kun vastaa-
va luku vuonna 2015 oli hiukan yli 89 %.
 
Sisäministeriö näkee myönteisenä sen, että Palosuojelura-
hastossa toteutettiin vuoden 2016 aikana systemaattiseen 
arviointikehikkoon perustuva sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan arviointi. Ministeriön antama arvosana Palosuo-
jelurahastolle 2016 oli 9,0. Myös aiempina vuosina (2012–
2015) rahasto on saanut vastaavan arvosanan 9,0.

Sisäministeriö on antanut 16.11.2016 lausunnon Palo-
suojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta 2017. 
Ministeriö näkee Palosuojelurahaston strategian toteutta-
missuunnitelman olevan hyvin linjassa pelastustoimen stra-
tegian 2025 sekä pelastustoimen uudistushankkeen kanssa. 
Pelastustoimen valtakunnallisen ohjauksen kehittämistyön 
yhteydessä huomioidaan myös Palosuojelurahaston ohjaus 
ja sen kehittäminen.

Ministeriön mukaan palosuojelurahastolain (306/2003) uu-
distamisen tavoitteena on huomioida laissa VTV:n raporteis-
saan esittämät rahastojen ohjaamisen ja muut kehittämis-
tarpeet. Lainsäädäntöhankkeessa arvioidaan ja toteutetaan 
myös muut rahaston toiminnan uudistamiseksi tarpeelliset 
säännösmuutokset ja huomioidaan erityisesti pelastustoi-
men uudistaminen avustusten kohdennuksen muutostar-
peiden osalta. 

Sisäministeriö näkee myönteisenä, että Palosuojelurahasto 
keventää ja kehittää yleisavustusten raportointia. Myön-
teisenä ministeriö pitää myös rahaston tekemiä muutoksia 
avustusmuotoihin, sillä avustusperiaatteiden vastaavuus 
muuttuneeseen toimintaympäristöön nähdään tärkeänä. 
Ministeriö pitää hyvänä kehityssuuntana huomion kiinnittä-
mistä laskujen maksuaikoihin ja hankinnasta maksuun -pro-
sessin hyvien käytäntöjen kautta menojen käsittelyn edel-
leen sujuvoittamista. 

Yhteenvetona Palosuojelurahaston strategian toteutus-
suunnitelmasta 2017 ministeriö totesi, että suunnitelma on 
kannatettava ja se vastaa pelastustoimen strategian 2025 
mukaisiin tavoitteisiin.

Sisäministeriön suorittama sisäinen tarkastus 
Sisäministeriön sisäinen tarkastus teki tarkastuksen Palo-
suojelurahastoon vuonna 2015. Tarkastuksen tavoitteena oli 
saada kokonaiskuva Palosuojelurahaston toiminnasta, sekä 
johtamis-, hallinto- ja valvontajärjestelmästä sisältäen sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan. Tarkastuksessa arvioitiin la-
kien, sääntöjen ja ohjeiden sekä hyvien hallinto käytäntöjen 
noudattamista, sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, 
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taloudellisuutta ja tuloksellisuutta. Tarkastuksen keskeisinä 
johtopäätöksinä todettiin, että Palosuojelurahasto noudat-
taa toiminnassaan lakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. 
Palosuojelurahaston ohjeistus on täsmällistä ja avustusjär-
jestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys 
rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla, koska 
kaikki päätökset annetaan perusteluineen ja annetut pää-
tökset ovat nähtävissä Palosuojelurahaston internetsivuilla.
 
Sisäinen tarkastus antoi rahastolle kolme kehittämistehtä-
vää ja totesi antamassaan raportissa 28.10.2015, että avus-
tusten käsittelyn prosessikuvaukset ovat puutteelliset ja 
Palosuojelurahaston tulee täydentää prosessikuvauksia ja 
valmistella kaikille eri avustustyypeille yksinkertaiset kirjalli-
set ohjeet ja tarkastuslistat. Toiseksi sisäinen tarkastus totesi, 
että Palosuojelurahasto ei tee systemaattisia tarkastuskäyn-
tejä avustamiinsa kohteisiin (erityisesti rakennuskohteet) ja 
että rahaston tulee valmistella tarkastussuunnitelma, johon 
sisältyy myös kohteisiin tehtäviä pistotarkastuksia. Kolman-
neksi todettiin, että aluehallintoviraston roolia Rakennus- ja 
kalustoavustushankkeiden avustusten käsittelyprosessissa 
tulee arvioida ja harkita sen tarpeellisuutta ja mahdollisuutta 
korvata vaihtoehtoisella valtakunnallisella käsittelyllä. 

Sisäministeriön sisäinen tarkastus teki seurantatarkastuk-
sen rahastoon vuoden 2016 lopussa ja totesi 10.5.2017 
päivätyssä muistiossaan (SM-2017-15), että Palosuojelura-
hasto on toteuttanut kaikki toimintaympäristön puitteis-
sa mahdolliset kehittämistoimenpiteet, jotka oli nostettu 
Palasuojelurahaston tarkastuksessa esille. Ensinnä todet-
tiin, että rahasto on tehnyt kirjalliset ohjeet, tarkastuslistat ja 
kuvauksen kaikista avustusprosesseista. Yksinkertaiset proses-
sikuvaukset ovat julkisesti saatavilla Palosuojelurahaston koti-
sivuilta ja lisäksi sisäiseen työkäyttöön on tehty tarkempia pro-
sessikuvauksia. Toiseksi todettiin, että rahasto on suorittanut 
mittavan rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, 
jossa tarkastettiin kaikkien vuosina 1988–2013 avustettujen 
rakennuskohteiden nykykäyttö. Takaisinperintäpäätöksiä teh-
tiin yhteensä 48 kappaletta. Lisäksi todettiin, että rahasto on 
myös aloittelemassa 2017 vuonna suunnitelmallisia valvonta-
tarkastuksia. Kolmanneksi sisäinen tarkastus totesi, että alue-
hallintoviraston roolia rakennus- ja kalustohankeavustuksien 
myöntöprosessia ei ole muutettu johtuen meneillään ole-
vasta pelastustoimen uudistamisesta ja että rahaston hallitus 
seuraa kehitystä ja tulee hyväksymänsä strategian toteutus-
suunnitelman mukaisesti arvioimaan pelastustoimen uudis-
tamisen sekä pelastustoimen lainsäädännön uudistustyön 
mahdolliset vaikutukset avustuskäytäntöihin.  

1.6.2  Rahaston suorittamat tarkastuskäynnit  
avustuskohteisiin

Rahasto aloitti vuonna 2017 avustuskohteiden tarkastus-
käynnit. Rahaston sihteeristö suoritti laajan tarkastuksen 
Suomen Pelastusalan keskusjärjestöön sekä Suomen Palo-
päällystöliittoon. Tarkastukset kohdistuivat molemmissa jär-

jestöissä vuodelle 2016 myönnettyyn yleisavustukseen sekä 
yhteen erityisavustukseen. 

Tarkastuksen tavoitteena oli molemmissa pelastusalan 
järjestöissä
1)  selvittää onko myönnetty yleisavustus sekä erityisavustus  
 käytetty rahoituspäätöksen ja siihen liittyvien ehtojen 
  mukaisesti, 
2)  varmistua siitä, että avustuksen saaja on antanut oikeat  
 ja riittävät tiedot avustuksen myöntämistä varten sekä  
 avustuksen käytöstä ja 
3)  arvioida avustuskohteen tuloksellisuutta (tavoitteiden ja  
 toimenpiteiden toteuttamista).

Tarkastuksen läpiviemiseksi rahasto pyysi järjestöiltä muun 
muassa koko avustusvuoden kustannuspaikoittain eritellyn 
pääkirjan, tilikartan ja luettelon kustannuspaikoista, yleiskus-
tannuksiin liittyvät käytännöt ja jakoperusteet sekä talou-
denhoitoon liittyvän ohjeistuksen. Lisäksi erityisavustuksen 
osalta pyydettiin kokoamaan tarkastusta varten kaikki hank-
keen kuitit ja tositeaineisto. Tarkastusraporttien viimeistely 
on vielä kesken ja raportit valmistuvat keväällä 2018. 

Palosuojelurahasto suoritti loppuvuonna 2017 tarkastuksia 
myös rakennus- ja kalustohankkeisiin. Rakennushankkei-
ta tarkastettiin vuonna 2017 yhteensä viisi (Aitoon VPK:ssa, 
Mänttä-Vilppulan kaupungissa, Jämsän kaupungissa, Jyväs-
kylän VPK:ssa sekä Hollolan kunnassa). Tarkastettaville ra-
kennuksille oli myönnetty avustusta aikavälillä 1988–1998. 
Tarkastettavista paloasemista kolme oli sopimuspalokunnan 
käytössä, yksi pelastuslaitoksen käytössä ja yksi sekä sopi-
muspalokunnan että pelastuslaitoksen käytössä. 

Vuonna 2017 on myös tarkastettu kaksi kalustohanketta 
(Tammisalon VPK:ssa ja Aitoon VPK:ssa). Tarkastettavina oli 
vuonna 2009 avustusta saanut miehistöauto sekä vuonna 
2011 avustusta saanut nostolava-auto. 

Hollolan kunnan hankkeeseen suoritettu tarkastuskäynti ai-
heutti jatkotoimenpiteitä liittyen takaisinperintäpäätökseen. 
Muissa tarkastettavissa kohteissa avustusta oli käytetty päätök-
sen ehtojen mukaisesti, eikä niissä ollut aihetta jatkotoimen-
piteille. 

1.6.3  Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot 

Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu ra-
haston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia. 

1.6.4  Takaisinperintää koskevat tiedot 

Palosuojelurahasto toteutti mittavan rakennusavustusten 
sisäisen valvontahankkeen, jossa tarkastettiin vuosina 1988–
2013 avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö. Selvitys-
pyyntöjä lähetettiin yhteensä 548 kappaletta kuntiin, sopi-
muspalokuntiin sekä pelastuslaitoksiin. Saatujen vastausten 
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perusteella valmisteltiin kertomusvuonna 26 uutta takaisin-
perintäpäätöstä. Takaisinperintäpäätöksen saaneista tahois-
ta yksi on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jonka käsittely siirtyy 
vuodelle 2018. Yhdestä vuonna 2016 annetusta päätöksestä 
valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Rahaston hallitus antoi 
asiaan lausunnon syksyllä 2017, jonka mukaan Palosuojelu-
rahasto katsoo, ettei valituksessa ole esitetty sellaista perus-
tetta, jonka nojalla annettu päätös tulisi kumota. Asian käsit-
tely on kesken Turun hallinto-oikeudessa.  

Takaisinperintöjen yhteissumma vuonna 2017 oli 394 257 
euroa. Suurin osa takaisinperinnöistä maksettiin rahastoon 
vuoden 2017 puolella, siirtosaataviin kirjattiin vuodenvaih-
teessa 75 833 euroa. Näistä 62 579 on maksettu rahaston 
tilille tammikuussa 2018. Saatavana on vielä 13 254 euroa 
yhteensä neljältä taholta (tilanne 15.2.2018). 

TAKAISINPERINTÖJEN AVUSTUSPALAUTUKSET 2017

DIAARI TAHO Avustuspalautus     Korko Korkosaatavissa    Yhteensä

2017-1133  Laukaan kunta 22 582   22 582

2017-1130  Tuomarilan VPK 1 414   1 414

2017-1129  Selkien VPK ry 3 710   3 710

2017-1299  Rauman kaupunki ent. Kodisjoki 11 504      436   11 940

2016-1605  Merijärven kunta 16 146   16 146

2017-1162  Kotkan kaupunki 2 864 444   3 308

2017-1153  Laihian kunta 8 245 3754   11 999

2017-1304 Saarijärven kaupunki ent. Pylkönmäki 5 248     197   5 445

2017-1567  Kärkölän kunta 352     25   377

2017-1566  Kruunupyyn kunta 15 668 36   15 704

2017-1399  Kuhmoisten kunta 21 209 1506   22 715

2017-1551  Vöyrin kunta, ent. Oravainen 5 326     1168   6 494

2017-1642  Puumalan kunta 5 356 268   5 624

2017-1603  Raahen kaupunki 5 733 14   5 747

2017-1602  Joensuun kaupunki ent. Pyhäselkä 12 782 1422   14 204

2017-1627  Joensuun kaupunki ent. Eno 7 299 4061   11 360

2017-1632  Alajärven kaupunki 1 675 125   1 800

2016-1305  Alajärven kaupunki 25 672   25 672

2017-1637  Vimpelin kunta 861 61   922

2017-1645  Tohmajärven kunta 41 439 2944   44 383

2017-1826  Hollolan kunta 3 279     1690   4 969

2017-1891  Tvärminne FBK rf 19 173   19 173

2017-1871  Lapuan kaupunki 5 213     724   5 937

2017-1857  Seinäjoen kaupunki ent. Peräseinäjoki 269 42   311

2016-1139  Tampereen kaupunki 85 776   85 776

2016-266  Pirkkalan kunta 42 607   42 607

2017-1829  Ähtärin kunta 3 665     273   3 938

Yhteensä 375 067 14 677     4 513   394 257
 

Taulukko 16. Takaisinperinnät, yhteensä 26 kpl (Joensuun kaupungin päätökset laskettu  
yhtenä päätöksenä) Yksityiskohtaiset esitykset taulukon jälkeen
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Avustuksen saaja Päätöspäivämäärä Summa (euroa)

Laukaan kunta (SMDno-2017-1133) 7.9.2017 22 582

Laukaan kunta on saanut 11.5.1993 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloaseman saneeraamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 
186/726/93, muutettu 13.4.1994). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle ennakkopäätöksen perusteella 84 683 euron (503 500 mar-
kan) avustuksen päätöksellään 12.6.1996. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 201 163 euroa (1 196 059 markkaa). Palosuojelu-
rahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut 
kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Laukaan kunnan vastauksen ja tarkennuksen 21.6.2017 ja 
22.6.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan pelastustoiminta on muuttanut avustusta saaneesta Laukaan 
paloasemasta kokonaan uusiin tiloihin ja vanhat tilat eivät enää ole paloaseman käytössä. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin 
Laukaan kunnalle paloaseman saneeraamiseen vuonna 1996 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistettiin siten, että 
avustuksen palautuslaskelmassa otettiin huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämät-
tömät vuodet ja jätettiin rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätty korkoa. Laukaan kunnalta 
perittiin takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 22 582 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 

Tuomarilan VPK (SMDno-2017-1130) 7.9.2017 1 414

Selkien VPK (SMDno-2017-1129) 7.9.2017 3 710

Kodisjoen kunta (SMDno-2017-1299) 7.9.2017 11 940

Tuomarilan VPK on saanut 12.6.1996 Palosuojelurahaston päätöksen VPK:n kiinteistön kunnostuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 
219/726/96). Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle 3 031 euron (18 023 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enin-
tään 7 578 euroa (45 057 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena 
on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tuomarilan VPK:n 
vastauksen 16.12.2014 ja tarkennuksen 20.6.2017 sekä 17.7.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Tuomarilan 
VPK:n ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen välinen palokuntasopimus purettiin 31.12.2012 yhteisen neuvottelun tuloksena, jolloin sammu-
tustoiminta kiinteistössä päättyi. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tuomarilan VPK:lle kiinteistön kunnostukseen vuonna 1996 
myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistettiin siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otettiin huomioon myönnetyn 
avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huo-
mioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätty korkoa. Tuomarilan VPK:lta perittiin takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta 
yhteensä 1 414 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Selkien VPK on saanut 27.5.1992 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloautotallin ja palokunnan toimitilojen rakentamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin (Dnro 42/761/92). Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle ennakkopäätöksen perusteella 11 460 euron (68 137 markan) 
avustuksen päätöksellään 11.5.1993. Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle 16 819 euron (100 000 markan) lisäavustuksen päätöksellään 
29.9.1993. Avustusta on myönnetty yhteensä 28 279 euroa (168 137 markkaa). Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 38 010 eu-
roa (226 000 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvit-
tää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Selkien VPK:n vastauksen 
6.6.2015 ja tarkennuksen 20.6.2017 sekä 2.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Selkien VPK:n toiminta 
rahoitettiin Kontiolahden kunnan vuotuisella avustuksella, joka oli 10 000 markkaa. Kontiolahden kunnan palolaitoksen liityttyä Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitoksen alaisuuteen toiminta-avustus loppui eikä Selkien VPK:lla ollut edellytyksiä solmia uusia pelastussopimuksia. Paloauto myytiin 
ja pelastustoiminta lakkasi 19.6.2012. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Selkien VPK:lle paloautotallin ja palokunnan toimitilojen 
rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että takaisinperittävän summaan ei lisät-
ty korkoa. Selkien VPK:lta perittiin takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 710 euroa valtionavustuslain (688/2001) 
ehtojen mukaisesti.

Kodisjoen kunta, nykyisin Rauman kaupunki, on saanut 12.1.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kus-
tannuksiin (Dnro 2457/761/90). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 76 694 euron (456 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonais-
kustannukset olivat enintään 201 826 euroa (1 200 000 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvon-
tahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on 
vastaanottanut Rauman kaupungin vastauksen 30.1.2015 ja täydennykseen 17.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen 
mukaan Kodisjoen paloasema on 1.1.2014 alkaen ollut 50 % pelastustoimen käytössä ja 50 % Rauman museon käytössä varastona. Palosuoje-
lurahaston hallitus päätti periä takaisin Kodisjoen kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Rauman museon 
varaston käyttämien tilojen osalta perittiin takaisin 11 504 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2014 -30.1.2015 kertynyt 
436 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Kodisjoen kunnalta, nykyisin Rauman kaupunki, perittiin takaisin vuonna 1993 myönne-
tystä valtionavustuksesta yhteensä 11 940 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
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Merijärven kunta (SMDno-2016-1605) 7.9.2017 16 146

Kotkan kaupunki (SMDno-2017-1162) 7.9.2017 3 308

Laihian kunta (SMDno-2017-1153) 7.9.2017 11 999

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 14.8.1989 ennakkopäätöksen ja 17.4.1991 päätöksen Merijärven kunnalle paloaseman laajennuksesta 
aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 1774/761/89). Rahaston hallitus on myöntänyt 48 438 euron (288 000 mk) avustuksen Merijärven kunnalle. 
Palosuojelurahaston hallitus päätti 25.10.2016 pitämässään kokouksessa periä Merijärven kunnalta vuonna 1991 paloaseman laajennuk-
seen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 27 282 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 4 895 euroa. (Pää-
tös SMDno-2016-1605) Merijärven kunta haki muutosta 17.11.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMD-
no-2016-1605. Merijärven kunta pitää valtionavustuksen takaisinperintää aiheettomana ja toivoo, että ensijäisesti takaisinperinnästä luovuttaisiin 
kokonaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunta esittää palautettavan summan kohtuullistamista siten, että korkojen perimisestä luovuttaisiin 
kokonaan ja rakennuskustannusindeksinä käytettäisiin ainoastaan rakentamisvuoden indeksiä. Merijärven kunta toteaa, että Palosuojelurahasto 
on päätöksessään 9.10.2008 SM-2006-636/Tu-3944 luopunut myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä vanhan paloasemarakennuksen osalta 
toistaiseksi. Päätöksessä sanotaan edelleen seuraavaa: ”Jos Merijärven kunta kuitenkin päätyy myymään omistuksessaan olevan vanhan palo-
asemarakennuksen ennen 30 käyttöajan täyttymistä, tulee Palosuojelurahastolle palautta 50 % avustuksella hankitun omaisuuden myyntihin-
nasta.” Varsinaisessa päätöstekstissä, johon perustuen myös kiinteistön vuokrauspäätös on aikanaan tehty, ei mainita kiinteistön vuokrausta. 
Kiinteistö on ollut koko ajan Merijärven kunnan omistuksessa eikä sen myymisestä ole käyty keskustelua. Merijärven kunta toteaa myös, että 
palautettavaksi esitetty summa 27 828 euroa on kiinteistön ikä ja kunto huomioon ottaen täysin kohtuuton. Kiinteistölle ei ole tehty merkittäviä 
korjaustoimenpiteitä ja sen kunto on huono. Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 25.10.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1605 
ehtoja siten, että Merijärven kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon 
myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin 
muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa. Merijärven kunnalta perittiin takaisin vuonna 1991 myönnetystä valtiona-
vustuksesta yhteensä 16 146 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Kotkan kaupunki on saanut 13.5.2008 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro SM-2008-
785/Tu-3944). Rahaston hallitus on myöntänyt kaupungille 200 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 1 830 000 
euroa. Avustusta myönnettiin paloaseman peruskorjaukseen, mutta ei vss-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, jot-
ka eivät ole pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena 
on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kotkan kaupungin 
vastauksen 25.5.2015 ja täydennyksen 30.6.2017 ja 3.7.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Saatujen vastausten mukaan paloase-
man kokonaispinta-ala on 6530 m2, josta suurin osa on Kymenlaakson pelastuslaitoksen käytössä. Rakennusta käyttää myös ICT-Kymi /Atk-laitetila 
69,3 m2. Kymenlaakson pelastuslaitoksen lisäksi Palosuojelurahaston avustuksella peruskorjatussa rakennuksessa on ollut seuraavat vuokralaiset:  

• 1.4.2010–31.10.2010 Kymijoen Ravintopalvelut yht. 212 m2 toimistotiloja 3.krs
• 1.1.–31.5.2013 yht.171,7 m2 -> 1.6.2013–30.9.2014 Kotkansaaren terveysaseman konekirjoittajat yht. 212 m2 toimistotiloja
•  1.3.2013–4.4.2016 Tulkkikeskus yht. 136 m2 toimistotiloja 3.krs
• 1.4.2010 - ICT-Kymi Atk-laitetila, pohjakerros 69,3 m2 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kotkan kaupungille paloaseman peruskorjaukseen vuonna 2008 myönnettyä avustusta. Kymi-
joen Ravintopalveluille vuokrattujen tilojen osalta perittiin takaisin 108 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.4.–31.10.2010 
kertynyt 3 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Kotkansaaren terveysaseman konekirjoittajille vuokrattujen tilojen osalta perittiin 
takaisin 88 euroa ja 271 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.–31.5.2013 kertynyt 1 euron ja ajalta 1.6.2013–30.9.2014 
kertynyt 13 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Tulkkikeskukselle vuokrattujen tilojen osalta perittiin takaisin 417 euroa. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.3.2013–23.5.2015 kertynyt 33 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. ICT-Kymille vuok-
rattujen tilojen osalta perittiin takaisin 1 980 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.4.2010–23.5.2015 kertynyt 394 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Kotkan kaupungilta perittiin takaisin vuonna 2008 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 308 
euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Laihian kunta on saanut 6.10.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2854/761/88). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
953 918 euroa (5 671 740 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena 
on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Laihian kunnan 
vastauksen 22.1.2015 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan paloasemaa käyttää Pohjanmaan pelastuslaitos, joka 
hoitaa Laihian kunnalle palo- ja pelastustoimen tehtävät (tiloista vuokrattu 1322 m2 kerrosala), Laihian kunnan sivistystoimen varhaiskasvatus 
(tiloista vuokrattu 92 m2 kerrosala) ja Taksiliikenne Saarela Oy (tiloista vuokrattu 164 m2 kerrosala). Palosuojelurahaston hallitus päätti periä 
takaisin Laihian kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Laihian kunnan sivistystoimen varhaiskasvatukselle 
vuokrattujen tilojen osalta perittiin takaisin 3 434 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2004 -22.1.2015 kertynyt 1 923 
euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Taksiliike Saarela Oy:lle vuokrattujen tilojen osalta perittiin takaisin 4 811 euroa. Lisäksi takai-
sinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.3.2007 -22.1.2015 kertynyt 1 831 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Laihian kunnalta 
perittiin takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 11 999 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
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Pylkönmäen kunta (SMDno-2017-1304) 7.9.2017 5 445

Kärkölän kunta (SMDno-2017-1567) 26.10.2017 377

Kruunupyyn kunta (SMDno-2017-1566) 26.10.2017 15 704

Kuhmoisten kunta (SMDno-2017-1399) 26.10.2017 22 715

Pylkönmäen kunta, nykyisin Saarijärven kaupunki, on saanut 26.8.1997 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjaukseen aiheu-
tuviin kustannuksiin (Dnro 2854/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 58 866 euron (350 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt 
kokonaiskustannukset olivat enintään 181 052 euroa (1 076 488 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen 
valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahas-
to on vastaanottanut Saarijärven kaupungin vastauksen 27.1.2015 ja täydennyksen 14.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 
Vastauksen mukaan paloasema on edelleen Keski-Suomen pelastuslaitoksen käytössä, mutta rakennuksessa olevaa kuntosalia on vuodesta 
2014 pyörittänyt ulkopuolinen yrittäjä. Paloaseman huoneistoala on 266 m2, josta 62 m2 on kuntosalia. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä 
takaisin Pylkönmäen kunnalle, nykyisin Saarijärven kaupunki, paloaseman peruskorjaukseen vuonna 1997 myönnettyä avustusta. Ulkopuoliselle 
yrittäjälle vuokrattujen kuntosalitilojen osalta perittiin takaisin 5 248 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2014 -27.1.2015 
kertynyt 197 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Pylkönmäen kunnalta, nykyisin Saarijärven kaupunki, perittiin takaisin vuonna 
1997 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 5 445 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Kärkölän kunta on saanut 30.11.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2844/761/90). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
919 831 euroa (5 469 065 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena 
on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kärkölän kunnan 
vastauksen 5.12.2015 ja täydennyksen 25.9.2017 ja 26.9.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Kärkölän pa-
loasemalla 12,5 m2 huone on ollut ensihoitotoiminnan käytössä ajalla 1.1.2013–1.5.2017. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kär-
kölän kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta perittiin takaisin 
352 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2013–5.12.2014 kertynyt 25 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 
Kärkölän kunnalta perittiin takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 377 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen 
mukaisesti.

Kruunupyyn kunta on saanut 26.4.2005 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston hal-
litus on myöntänyt kaupungille 126 880 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 317 200 euroa. Palosuojelurahas-
to aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde 
edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kruunupyyn kunnan vastauksen 29.1.2015 ja täydennyksen 29.9.2017 
koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Saatujen vastausten mukaan paloaseman kokonaispinta-ala on 440 m2. Paloasemassa on ollut 
ensihoitotoimintaa 1980 luvun alusta alkaen, mutta vuoteen 2015 asti heillä on ollut vain noin 50 m2 käytössään. Ensihoitotoiminta sai myös 
omat taukotilat 5.1.2015 ja nyt heillä on 131,5 m2 käytössään, mistä heiltä peritään vuokra. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kruu-
nupyyn kunnalle paloaseman peruskorjaukseen vuonna 2005 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan taukotilojen osalta perittiin takaisin 
15 668 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 5.1–29.1.2015 kertynyt 36 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 
Kruunupyyn kunnalta perittiin takaisin vuonna 2005 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 15 704 euroa valtionavustuslain (688/2001) 
ehtojen mukaisesti.

Kuhmoisten kunta on saanut 27.5.1992 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen palo- ja järvipelastusaseman rakentamisen kustannuksiin (Dnro 
40/761/92). Ennakkopäätöstä muutettiin 30.11.1993. Rahaston hallitus on myöntänyt 16.2.1994 päätöksellä (Dnro 40/761/92) kunnalle ennakko-
päätöksen perusteella 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 868 843 euroa (5 165 906 
markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtio-
navustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kuhmoisten kunnan vastauksen 16.12.2014 
ja täydennyksen 15.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Kuhmoisten pelastusasema on 1.1.2013 alkaen 
ollut 56 % pelastustoimen käytössä ja 44 % Kuhmoisten kunnan omassa kokous-, koulutus- ja seminaarikäytössä. Palosuojelurahaston hallitus 
päätti periä takaisin Kuhmoisten kunnalle palo- ja järvipelastusaseman rakentamiseen vuonna 1994 myönnettyä avustusta. Kuhmoisten kunnan 
omassa kokous-, koulutus- ja seminaarikäytössä olevien tilojen osalta perittiin takaisin 21 209 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin 
ajalta 1.1.2013 -16.12.2014 kertynyt 1 506 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Kuhmoisten kunnalta perittiin takaisin vuonna 1994 
myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 22 715 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
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Oravaisten kunta (SMDno-2017-1551) 26.10.2017 6 494

Oravaisten kunta, nykyisin Vöyrin kunta, on saanut 28.10.1998 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman vesikaton uusimisen aiheutuviin kus-
tannuksiin (Dnro 67/726/96). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 8 409 euron (50 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustan-
nukset olivat enintään 16 819 euroa (100 000 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, 
jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut 
Vöyrin kunnan vastauksen 17.8.2015 ja täydennyksen 5.9.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan uusi palo-
asema on otettu käyttöön ja vuokrattu Pohjanmaan pelastuslaitokselle 10.12.2009 alkaen. Samasta ajankohdasta lukien vanha paloasema on 
jäänyt pois pelastustoimen käytöstä. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Oravaisten kunnalta, nykyisin Vöyrin kunta, paloaseman 
vesikaton uusimiseen vuonna 1998 myönnettyä avustusta. Avustusta perittiin takaisin 5 326 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin 
ajalta 10.12.2009 -17.8.2015 kertynyt 1 168 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Oravaisten kunnalta, nykyisin Vöyrin kunta, perittiin 
takaisin vuonna 1998 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 6 494 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Puumalan kunta (SMDno-2017-1642) 26.10.2017 5 624

Puumalan kunta on saanut 26.10.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 215/761/87). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
559 574 euroa (3 327 078 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena 
on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Puumalan kun-
nan vastauksen 4.6.2015 ja täydennyksen 19.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan ensihoidon henkilöt 
ovat toimineet avustusta saaneen paloaseman tiloissa vuoden 2014 alusta alkaen. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Puumalan 
kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta perit-
tiin takaisin 5 356 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2014 -4.6.2015 kertynyt 268 euron korko valtionavustuslain 24 
§:n mukaisesti. Puumalan kunnalta perittiin takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 5 624 euroa valtionavustuslain 
(688/2001) ehtojen mukaisesti.

Raahen kaupunki (SMDno-2017-1603) 26.10.2017 5 747

Raahen kaupunki on saanut 12.6.1996 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 141/726/93). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
1 850 067 euroa (11 000 000 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Raahen 
kaupungin vastauksen 31.12.2014 ja täydennyksen 9.10.2017 ja 10.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan 
ensihoitotoiminta on alkanut Raahen paloasemalla 1.1.2014. Ensihoitotoimintaa jatkuu rakennuksessa edelleen. Palosuojelurahaston hallitus 
päätti periä takaisin Raahen kaupungilta paloaseman rakentamiseen vuonna 1996 myönnettyä avustusta. Avustusta perittiin takaisin vuoden 
2014 osalta 420 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2014 -31.12.2014 kertynyt 14 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Avustusta perittiin takaisin vuodesta 2015 eteenpäin 5 313 euroa. Raahen kaupungilta perittiin takaisin vuonna 1996 myönnetystä 
valtionavustuksesta yhteensä 5 747 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Pyhäselän kunta (SMDno-2017-1602) 26.10.2017 14 204

Pyhäselän kunta, nykyisin Joensuun kaupunki, on saanut 16.2.1994 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisen kustannuksiin 
(Dnro 1672/761/91). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Palosuojelurahasto aloitti vuon-
na 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelas-
tustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vastauksen 18.12.2014 ja täydennyksen 4.10.2017 
koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan paloaseman toimitilat ovat olleet vuoden 2011 loppuun saakka kokonaisuu-
dessaan pelastustoimen käytössä. Vuoden 2012 alusta lukien siirtyi alueen ensihoitotoiminta pelastuslaitoksen tehtäväksi, jolloin toimitilojen 
vuokranmääräytymisperustetta tarkennettiin seuraavasti: 80 % pelastustoimi ja 20 % ensihoito. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin 
Pyhäselän kunnalle, nykyisin Joensuun kaupunki, paloaseman rakentamiseen vuonna 1994 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä 
olevien tilojen osalta avustusta perittiin takaisin 12 782 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.11.2012 -18.12.2014 kertynyt 
1 422 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Pyhäselän kunnalta, nykyisin Joensuun kaupunki, perittiin takaisin vuonna 1994 myön-
netystä valtionavustuksesta yhteensä 14 204 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
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Enon kunta (SMDno-2017-1627) 26.10.2017 11 360

Enon kunta, nykyisin Joensuun kaupunki, on saanut 10.2.1999 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksen aiheutuviin kus-
tannuksiin (Dnro 75/726/97). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 88 299 euron (525 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonais-
kustannukset olivat enintään 176 597 euroa (1 050 000 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvon-
tahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on 
vastaanottanut Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vastauksen 18.12.2014 ja täydennyksen 4.10.2017 ja 13.10.2017 koskien avustuksen kohteena 
ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Enon kunnaassa ensihoitotoiminta on ollut pelastuslaitoksen hoidettavana vuodesta 1973 lähtien. Enon 
kunta on paloaseman peruskorjauksen yhteydessä ilmoittanut Palosuojelurahastolle tilojen pelastustoimen osuuden olevan 89,92 % paloase-
man kokonaispinta-alasta. Pelastuslaitoksen ja Joensuun kaupungin välisen vuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä tarkennettiin toimitilojen 
jyvitysperuste 1.1.2004 lukien seuraavasti: 80 % pelastustoimi ja 20 % ensihoito. Paloasemalla ensihoitotoiminta jatkuu toistaiseksi ilmoitetussa 
laajuudessa. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Enon kunnalle, nykyisin Joensuun kaupunki, paloaseman peruskorjaukseen vuon-
na 1999 myönnettyä avustusta. Avustusta perittiin takaisin ensihoitotoiminnalle jyvitetyistä tiloista, joita ei ole aikaisemmin Palosuojelurahastolle 
ilmoitettu (9,92 %) yhteensä 7 299 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2004 -18.12.2014 kertynyt 4 061 euron korko val-
tionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Enon kunnalta, nykyisin Joensuun kaupunki, peritään takaisin vuonna 1999 myönnetystä valtionavustuksesta 
yhteensä 11 360 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Alajärven kaupunki (SMDno-2017-1632) 26.10.2017 1 800

Alajärven kaupunki on saanut 12.1.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen aiheutuviin kustannuk-
siin (Dnro 51/761/92). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannuk-
set olivat enintään 523 991 euroa (3 115 511 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, 
jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut 
Alajärven kaupungin vastauksen 12.12.2014 ja täydennyksen 12.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan 
avustuksen piiriin kuului laajennusosa (kalustohalli) 403,0 m2 sekä vanhan osan peruskorjaus 543,0 m2, yhteensä 946,0 m2. Sairaanhoitopiirin 
vuokrasopimus on alkanut 1.12.2012 ja päättynyt 30.11.2015. Ensihoidon käytössä on ollut kaksi ambulanssipaikkaa kalustohallista yhteensä 86,0 
m2 sekä osuus sosiaalitiloista 13,2 m2, tilat yhteensä 99,2 m2. Osuus avustuksen piiriin kuuluneista tiloista oli 99,2 m2 / 946,0 m2. Palosuojelura-
haston hallitus päätti periä takaisin Alajärven kaupungille paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan 
käytettyjen tilojen osalta perittiin takaisin 1 675 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.12.2012–12.12.2014 kertynyt 125 eu-
ron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Alajärven kaupungilta perittiin takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 
1 800 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Alajärven kaupunki (SMDno-2016 -1305) 17.5.2017 25 672

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 27.5.1992 ennakkopäätöksen ja 16.2.1994 päätöksen Lehtimäen kunnalle, nykyisin Alajärven kaupunki, 
paloaseman lisätilojen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 104/761/92). Rahaston hallitus on myöntänyt 64 181 euron (381 600 
mk) avustuksen Lehtimäen kunnalle. Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Alajärven kaupungilta Lehti-
mäen kunnalle vuonna 1994 paloaseman lisätilojen rakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 44 957 euroa. Korkojen 
osuus takaisinperittävästä summasta on 8 799 euroa. (Päätös SMDno-2016-1305) Alajärven kaupunki on hakenut muutosta 17.10.2016 päivätyl-
lä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-1305. Alajärven kaupunki esittää, että takaisinperintä on kohtuuton ja 
pyytää, että takaisinperintä käsitellään käyttötarkoituksen muutoksena. Alajärven kaupungin oikaisuvaatimuksen mukaan Lehtimäen kunnan ja 
Alajärven kaupungin kuntaliitoksesta johtuen Palosuojelurahastosta saadusta avustuksesta ei ole ollut ajankohtaista tietoa käytössä paloaseman 
käyttötarkoituksen muutoshetkellä. Alajärven kaupunki on sittemmin kunnostanut tiloja pelastustoimen tarpeet huomioiden ja pelastustoimen 
toimintaedellytykset ovat muutoksen myötä parantuneet. Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMD-
no-2016-1305 ehtoja siten, että Alajärven kaupungilta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa 
otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään raken-
nuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa. Alajärven kaupungilta peritään takaisin Lehtimäen 
kunnalle vuonna 1994 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 25 672 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.     
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Vimpelin kunta (SMDno-2017 -1637) 26.10.2017 922

Vimpelin kunta on saanut 24.8.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 1926/761/88). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennus-
avustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käy-
tössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Vimpelin kunnan vastauksen 12.12.2014 ja täydennykset 17.10.2017 koskien avustuksen kohteena 
ollutta hanketta. Vastauksen mukaan paloasemalla ambulanssipaikka (49,0 m2) ja toimisto (11,7 m2) ovat olleet kokonaisuudessaan vuokrattuna 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ensihoito käyttöön, ajalla 1.1.2013–31.12.2014. Kyseisen ajanjakson jälkeen tilat ovat palautuneet pelas-
tustoimen käyttöön, eikä niitä sittemmin ole käytetty ambulanssikäyttöön. Paloaseman huoneistoala on yhteensä 672 m2. Palosuojelurahaston 
hallitus päätti periä takaisin Vimpelin kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen 
tilojen osalta avustusta perittiin takaisin 861 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2013–12.12.2014 kertynyt 61 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Vimpelin kunnalta perittiin takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 922 
euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Tohmajärven kunta (SMDno-2017-1645) 26.10.2017 44 383

Tohmajärven kunta on saanut 21.4.2009 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (SMDn-
ro/2009/1035). Rahaston hallitus on myöntänyt kunnalle 350 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 1 211 000 
euroa. Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtiona-
vustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tohmajärven kunnan vastauksen 16.12.2014 
ja täydennyksen 5.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Saatujen vastausten mukaan 1.1.2013 alkaen paloasemalta käsin on 
toiminut ympärivuorokautinen sairaankuljetusyksikkö (ambulanssitoiminta). Ensihoitotoiminnan käytössä on 75 m2 paloaseman tiloista. Pa-
loaseman kokonaispinta-ala on 549 m2. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tohmajärven kunnalle paloaseman rakentamiseen 
vuonna 2009 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta perittiin takaisin 41 439 euroa. Lisäksi takaisin-
perittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2013–16.12.2014 kertynyt 2 944 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Tohmajärven kunnalta 
perittiin takaisin vuonna 2009 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 44 383 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Hollolan kunta (SMDno-2017-1826) 29.11.2017 4 969

Hollolan kunta on saanut 8.12.1998 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 133/726/97). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
449 282 euroa (2 671 312 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena 
on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Hollolan kunnan 
vastauksen 19.12.2014 ja täydennyksen 13.10.2017 ja 31.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Kohteeseen suoritettiin tarkas-
tuskäynti 13.10.2017. Vastauksen mukaan paloasema on ollut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen käytössä ja käyttäjinä asemalla on ollut pelas-
tuslaitoksen pelastustoimiosaston lisäksi ensihoito-osasto. Ensihoitotoimintaa asemalla hoidettiin vuosien 2000–2005 sekä 2013–2016 välisenä 
aikana. Ensihoitotoiminta päättyi asemalla 5.9.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminnan muutettua elokuussa 2016 valmistuneeseen 
Hollolan uuteen paloasemaan. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Hollolan kunnalle paloaseman peruskorjaukseen vuonna 1998 
myönnettyä avustusta. Avustusta perittiin takaisin ensihoitotoiminnan käytössä olleista tiloista. Vuosien 2000–2005 osalta peritään takaisin yh-
teensä 1 967 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2000 -19.12.2014 kertynyt 1 596 euron korko valtionavustuslain 24 
§:n mukaisesti. Vuosien 2013–2016 osalta perittiin takaisin yhteensä 1 312 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2013 
-19.12.2014 kertynyt 94 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hollolan kunnalta perittiin takaisin vuonna 1998 myönnetystä valtio-
navustuksesta yhteensä 4 969 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Tvärminne FBK rf (SMDno-2017-1891) 29.11.2017 19 173

Tvärminne FBK on saanut 26.5.2003 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman uudisrakentamisen aiheutuviin kustannuksiin (SM-2001-596/
Tu-394). Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle 30 273 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 75 685 euroa. 
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen 
saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tvärminne FBK:n vastauksen 8.11.2017 ja tarkennuksen 
20.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan pelastustoiminta on päättynyt paloasemalla vuonna 2013. Palo-
suojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tvärminne FKB:lle paloaseman uudisrakentamiseen vuonna 2003 myönnettyä avustusta. Takaisin-
perittävää summaa kohtuullistettiin siten, että takaisinperittävän summaan ei lisätty korkoa. Tvärminne FBK:lta perittiin takaisin vuonna 2003 
myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 19 173 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
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Lapuan kaupunki (SMDno-2017-1871) 29.11.2017 5 937

Lapuan kaupunki on saanut 24.1.1991 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 86/761/91). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kaupungille 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
1 973 545 euroa (11 734 166 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Lapuan 
kaupungin vastauksen 30.1.2015 ja täydennyksen 15.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan avustusta saa-
neesta paloasemasta vuokrattiin Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:lle 1.1.2008 alkaen 105 m2 tila, vuokrasopimus päättyi 31.12.2012. 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuokrasi Lapuan kaupungilta paloaseman tiloista 1.1 2013 alkaen yhteensä 208 m2:n tilat La-
puan ensihoidon yhden ympärivuorokautisen ensiyksikön asemapaikaksi. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lapuan kaupungille 
paloaseman rakentamiseen vuonna 1991 myönnettyä avustusta. Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:lle vuokrattujen tilojen osalta perittiin 
takaisin 1 349 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2008–30.1.2015 kertynyt 433 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle vuokrattujen tilojen osalta perittiin takaisin 3 864 euroa. Lisäksi takaisinperittä-
vään summaan lisättiin ajalta 1.1.2013–30.1.2015 kertynyt 291 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Lapuan kaupungilta perittiin 
takaisin vuonna 1991 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 5 937 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Tampereen kaupunki (SMDno-2016-1139) 17.5.2017 85 776

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 5.3.1990 päätöksen Tampereen kaupungille paloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin (Dnro 
2231/761/89). Rahaston hallitus on myöntänyt 151 369 euron (900 000 mk) avustuksen Tampereen kaupungille. Palosuojelurahaston hallitus on 
myös antanut 22.5.2001 ennakkopäätöksen ja 25.2.2004 päätöksen Tampereen kaupungille aluepaloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin 
(SM-2001-659/Tu-394). Rahaston hallitus on myöntänyt 159 778 euron avustuksen Tampereen kaupungille. Uusi Hervannan aluepaloasema 
otettiin käyttöön 19.5.2003. Tämän hakemuksen yhteydessä ei ole ilmoitettu luovutettavaa vaihto-omaisuutta, joka koskisi tätä nimenomais-
ta takaisinperintäpäätöstä. Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Tampereen kaupungilta vuonna 1990 
paloaseman uudisrakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 170 197 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä sum-
masta on 67 058 euroa. (Päätös SMDno-2016-1139) Tampereen kaupunki vaatii, että Palosuojelurahaston päätöstä 31.8.2016 (SMDno-2016 
1139) oikaistaan siten, että 5.3.1990 päätöksellä myönnettyä valtionavustusta paloaseman rakentamiseen (Hervannan toimintakeskus) ei peritä 
takaisin. Toissijaisesti Tampereen kaupunki vaatii, että takaisinperittävälle summalle ei lisätä korkoa. Mikäli korko lisätään, tulee se kohtuullistaa.  
Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1139 ehtoja siten, että Tampereen kaupungilta 
takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä 
valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperit-
tävän summaan ei lisätä korkoa. Tampereen kaupungilta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 85 776 euroa 
valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.  

Pirkkalan kunta (SMDno-2016-266) 17.5.2017 42 607

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 9.2.1989 ennakkopäätöksen ja 14.9.1990 päätöksen Pirkkalan kunnalle paloaseman uudisrakennuksen 
kustannuksiin (Dnro 4276/761/88). Rahaston hallitus on myöntänyt 159 778 euron (950 000 mk) avustuksen Pirkkalan kunnalle. Palosuojelu-
rahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pirkkalan kunnalle vuonna 1990 paloaseman rakentamiseen myönnetystä 
valtionavustuksesta takaisin yhteensä 74 879 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 13 165 euroa. (Päätös SMDno-2016-266). 
Pirkkalan kunta on hakenut muutosta 12.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2016-266. Pirkkalan 
kunta esittää, että nykyisen lainsäädännön mukainen 30 vuoden sidottu käyttötarkoitus tilojen osalta on paloasemaverkoston sijainnin kannalta 
erityisesti kasvavilla seuduilla liian pitkä, kun ottaa huomioon toimintaympäristön kehittymisen ja yleisen turvallisuuden vaatimukset. Pirkkalan 
kunta katsoo, että takaisinperinnän perusteena sovelletaan virheellisesti avustuspäätöksen jälkeen voimaan tullutta lainasäädäntöä. Myös ny-
kylainsäädännön (2001/688) 22 § mukainen valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä korkoineen olisi Pirkkalan kunnan kannalta 
kohtuuton toimenpide.  Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-266 ehtoja siten, että Pirkka-
lan kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen 
määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. 
Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa. Pirkkalan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 42 
607 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Peräseinäjoen kunta (SMDno-2017-1857) 29.11.2017 311

Peräseinäjoen kunta, nykyisin Seinäjoen kaupunki, on saanut 2.11.1989 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman laajennuksen aiheutuviin 
kustannuksiin (Dnro 492/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 22 477 euron (133 645 markan) avustuksen. Palosuojelurahasto 
aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edel-
leen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen vastauksen 25.7.2017 ja täydennykset 
9.10.2017 ja 14.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Peräseinäjoen paloasemalla on toiminut sairaankul-
jetus 1.1.2013–30.9.2014. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Peräseinäjoen kunnalle, nykyisin Seinäjoen kaupunki, paloaseman 
laajentamiseen vuonna 1989 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta perittiin takaisin 269 euroa. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.1.2013–25.7.2017 kertynyt 42 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Peräseinäjoen 
kunnalta, nykyisin Seinäjoen kaupunki, perittiin takaisin vuonna 1989 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 311 euroa valtionavustuslain 
(688/2001) ehtojen mukaisesti.
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Ähtärin kunta (SMDno-2017-1829) 29.11.2017 3 938

TAKAISINPERINNÄT YHTEENSÄ: 394 257 € 

JOISTA KORKOJA YHTEENSÄ: 19 190  €

OMAEHTOISET PALAUTUKSET YHTEENSÄ: 4 245,13

Ähtärin kunta on saanut 26.5.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakennuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 446/761/88). Ra-
haston johtokunta on myöntänyt kunnalle 142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 813 170 euroa 
(4 834 890 markkaa). Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää 
onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Ähtärin kunnan vastauksen 
29.12.2014 ja täydennykset 12.10.2017 ja 20.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Vastauksen mukaan Ähtärin paloaseman 
tiloista osa (145,5 m2) on vuokrattu Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Ähtärin ensihoidon yhden ympärivuorokautisen ensi-
hoitoyksikön sekä yhden osavuorokautisen yksikön yösijoituspaikaksi. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Ähtärin kunnalle palo-
aseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta perittiin takaisin 3 665 
euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisättiin ajalta 1.12.2012 -29.12.2014 kertynyt 273 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 
Ähtärin kunnalta perittiin takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 938 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen 
mukaisesti.

Avustuksen saaja Summa, euroa

Palotutkimusraati ry (SMDno-2015-1646) 4 245,13

Palotutkimusraati ry on saanut 1.12.2015 Palosuojelurahaston päätöksen yleisavustuksesta vuodelle 2016. (SMDno-2015-1646) Rahaston hallitus 
on myöntänyt Palotutkimusraadille 17 000 euron avustuksen. Myönnettyä yleisavustusta jäi käyttämättä 6 245,13 euroa. Loppumaksatuksessa 
jätettiin Palotutkimusraadille maksamatta käyttämätöntä avustusta 2 000 euroa. Lisäksi Palotutkimusraati teki omaehtoisen takaisinmaksatuksen 
erotukselle 4 245,13 euroa.

Taulukko 17. Omaehtoiset palautukset, yhteensä 1 kpl 

1.7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä

Toimintakertomuksen liite: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2017

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2017 tuottojäämä 385 758,73 euroa kirjataan rahaston omaan pääomaan. 
Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 9 522 254,39 euroa.

Hakija Avustuksen tarkoitus Haettu  
avustus, euroa

Myönnetty  
avustus, euroa

SPEK-ryhmä Tulipalojen ehkäisemisen ja  
pelastustoiminnan edistäminen

 
2 276 399  

                                        
2 275 200 

Suomen Palopäällystöliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja  
pelastustoiminnan edistäminen

 
355 000  

                                           
355 000 

Nuohoojien keskusliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja  
pelastustoiminnan edistäminen

 
274 320  

                                           
220 000 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja  
pelastustoiminnan edistäminen

 
170 000 

                                           
170 000 

Palotutkimusraati ry Tulipalojen ehkäisemisen ja  
pelastustoiminnan edistäminen

                              
9 846  

                                             
9 800 

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 3 085 565 3 030 000 

Yleisavustus
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2018 (29.11.2017 kokous)
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Hakija Hanke Päätös- 
päivämäärä

Hankkeen 
kokonais- 

kustannukset

Myönnetty 
avustus,  

euroa

Pelastusopisto Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt 28.2.2017 120 049 90 037

Sisäministeriö, pelastusosasto Pelastustoimen uudistushanke 28.2.2017 2 215 002 632 800

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Sopimuspalokuntabarometri 2017 28.2.2017 16 075 16 075

Pelastusopisto Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuulu-
vat selvitykset sammutustehtävissä

28.2.2017 103 054 77 290

Palotutkimusraati ry Palotutkimuksen päivät 2017 28.2.2017 48 200 30 200

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Paloturvallisuusviikko 2017 28.2.2017 495 000 485 000

Nuohousalan Keskusliitto ry Euroopan Nuohoojamestarien liiton tekni-
set koulutuspäivät

28.2.2017 105 000 28 000

Pelastusopisto Stipendit pelastustoimen päällystön 
Amk-tutkinnon suorittaneille

28.2.2017 2 000 2 000

Pirkanmaan pelastuslaitos Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut 
(Jehumalja-kilpailut) 2017

28.2.2017 130 000 52 500

Jussi Ylänen Lisätty/virtuaalitodellisuus ja pelilliset rat-
kaisut tulipalosta pelastautumisen tukena

7.9.2017 3 000  3 000

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands 
Brandbefälsförbund ry

Pelastustoimen arvoprosessi 7.9.2017 35 000 17 500

Pelastusopisto / Kriisinhallintakeskus Kansainvälisen pelastustoiminnan resurs-
sien kansallisen hyödyntämisen toiminta-
malli

7.9.2017 125 228 93 921

Pelastusopisto Miehittämättömät ilma-alukset pelastus-
toimessa

7.9.2017 193 839 145 379

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

Yhteinen ICT-hanke 7.9.2017 1 333 000 586 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Kotona asumisen turvallisuustason vaati-
musmalli (KAT3)

7.9.2017 360 622 156 251

Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälinen selvitys tulisijoja ja savupiip-
puja koskevista säädöksistä

7.9.2017 44 000 22 000

Pirkanmaan pelastuslaitos / pelastuslai-
tosten kumppanuusverkosto

EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän 
työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuu-
den arviointiin

7.9.2017 160 806 72 886

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands 
Brandbefälsförbund ry

Onnettomuuksista oppimisen toiminta-
malli

7.9.2017 71 585 61 912

Pellekaija Pum Oy Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa palo-
turvallisuudesta pienimmille

7.9.2017 54 400 27 200

Somana ry Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-teatte-
rikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden 
edistämiseksi

7.9.2017 23 308 21 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry NouHätä! 2018 7.9.2017 300 000 300 000

Pelastusopisto Palontutkinnan sähköinen opintomateriaali 7.9.2017 128 000 89 280

Erityisavustus
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2017  
(28.2.2017, 7.9.2017 ja 29.11.2017 kokoukset)
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Hakija Avustuksen tarkoitus Haetut  
kokonais- 

kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa)

Myönnetty 
avustus 
(euroa)

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Nostolava-auto 930 000 180 000 72 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Nostolava-auto, Lahti 891 873 180 000 72 000

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto, Riihimäki 457 000 160 000 64 000

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto, Nummela 496 000 160 000 64 000

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto, Loviisa 350 000 160 000 64 000

Helsingin pelastuslaitos Säiliöauto 537 000 140 000 56 000

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Johtokeskusauto 186 000 80 000 32 000

Kymenlaakson pelastuslaitos Johtoauto 133 800 80 000 32 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastussukellusauto 145 000 95 000 38 000

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Vahingontorjunta-auto, Porvoo 248 000 140 000 56 000

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Väestöhälytin, Hämeenlinna 31 000 31 000 12 400

Hämeenlinnan VPK Jälkivahingontorjuntayksikkö 152 000 140 000 56 000

Sysmän VPK Miehistöauto 55 000 40 000 16 000

Tirilän VPK Sammutinleikkuri ja asennustyöt 56 232 48 732 19 493

Harjunalustan VPK Säiliöauto 254 820 140 000 56 000

Teuron-Kuuslammin VPK Miehistöauto, Teuro 80 000 40 000 16 000

Kellokosken VPK Miehistöauto 55 000 40 000 16 000

Ahtialan VPK Miehistöauto 41 807 40 000 16 000

Hindhår-Boe FBK Mönkijä peräkärryllä 23 000 23 000 9 200

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Puomitikasauto, Salo 669 600 180 000 72 000

Satakunnan pelastuslaitos Sammutusauto, Rauman paloasema 365 000 160 000 64 000

Erityisavustus
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2017  
(17.5.2017 kokous)

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suo-
men Pelastusalan Keskusjärjestö ry

CTIF Suomen kansallinen komitea 7.9.2017 125 000 125 000

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands 
Brandbefälsförbund ry

Muutosjohtamisen tukeminen pelastus-
toimessa

29.11.2017 94 037 68 647

Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto Opeturva II - Opettajankoulutuksen palo-
turvallisuusosaamisen kehittäminen

29.11.2017 317 893 165 713

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEET YHTEENSÄ 6 604 098 3 369 591
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Satakunnan pelastuslaitos Johtoauto 99 200 80 000 32 000

Satakunnan pelastuslaitos Säiliösammutusauto, Ulvilan paloasema 402 000 180 000 72 000

Satakunnan pelastuslaitos Väestöhälytin Nakkilaan ja Poriin 44 640 31 000 12 400

Turun VPK ry Miehistöauto, Turun VPK 65 630 40 000 16 000

Pöytyän VPK ry Miehistöauto, Pöytyän kunnan Riihikosken 
paloasema

64 500 40 000 16 000

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

Vaahtosammutustehon kasvattaminen ja 
Tokeva-kaluston kehittäminen

173 600 173 600 69 440

Keski-Suomen pelastuslaitos Säiliösammutusauto, Keuruu 465 000 180 000 72 000

Pohjanmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto, Vähäkyrö 310 000 180 000 72 000

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

Pirkanmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto, Vammalan paloasema 310 848 180 000 72 000

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Väestöhälyttimet ja ohjausjärjestelmä 
(Seinäjoki, Ylistaro)

42 000 42 000 14 700

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

Maastokelpoinen miehistöauto sekä  
moottorikelkka ja perävaunu

59 520 57 360 22 944

Pohjanmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto, Kaskinen 310 000 180 000 72 000

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Sammutusauto, Kauhava 310 000 160 000 64 000

Pirkanmaan pelastuslaitos Sammutusauto, Pirkkalan paloasema 316 867 160 000 64 000

Lempäälän Nurmen VPK Miehistöauto, Nurmen VPK:n asema, 
Lempäälä

71 500 40 000 16 000

Rautpohjan VPK Sammutusauto, sijoitus Jyväskylä  
Rautpohjan VPK:n paloasema

221 858 160 000 64 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto Varkaus 341 000 160 000 64 000

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon  
pelastuslaitos

Sammutusauto Mikkelin paloasema 334 800 160 000 64 000

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Sammutusauto, Nurmeksen paloasema 250 000 160 000 64 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtoauto Kuopio 173 600 80 000 32 000

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon  
pelastuslaitos

Miehistönkuljetusauto Puumalan  
paloasemalle

55 800 40 000 16 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto, Iisalmi 341 000 160 000 64 000

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon  
pelastuslaitos

Säiliöpaloauto Savonrannan paloasemalle 267 840 140 000 56 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Suurtehoväestönhälyttimet 55 800 55 800 22 320

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon  
pelastuslaitos

Kenttäjohtamisjärjestelmä (PEKE) päätelaite 
Mikkelin uuteen sammutusautoon

6 100 6 100 2 440

Mikkelin esikaupungin VPK ry Miehistöauto, Esikaupungin VPK 68 000 40 000 16 000

Jokilaaksojen pelastuslaitos Käytetty puomitikasauto, Haapajärven 
paloasema

365 800 180 000 72 000

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Turvallisuusvalistusauton korityön  
hankinta Oulu

74 400 40 000 16 000

Jokilaaksojen pelastuslaitos Letkunhuoltolaitteisto Raahen  
paloasemalle

93 000 93 000 37 200

Lapin pelastuslaitos Sammutusauto Rovaniemi 321 160 160 000 64 000

Lapin pelastuslaitos Säiliöauto Ranua 280 000 140 000 56 000
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Lapin pelastuslaitos Normaaliolojen hälytysjärjestelmä 87 000 87 000 34 800

Lapin pelastuslaitos VIRVE -päätelaitteita 100 kpl 73 800 73 800 29 520

Lapin pelastuslaitos MIEHISTÖ/EVY -ajoneuvo (4x4)  
Tervolana toimipaikka

55 000 40 000 16 000

Ylitornion VPK Pelastusauto 53 864 40 000 16 000

KALUSTO YHTEENSÄ 13 033 259 6 157 392 2 460 857

Hakija Avustuksen tarkoitus Haetut  
kokonais- 

kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa)

Myönnetty 
avustus 
(euroa)

Helsingin kaupunki Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön 
muuttaminen pelastusasemaksi

1 088 720 1 013 727 130 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Harjoitustalo kylmiin savusukelluksiin ja 
putoamisvaarallisella alueella työskentelyyn

86 800 86 800 34 720

Vantaan kaupunki Vantaankosken paloaseman peruskorjaus 1 732 280 1 589 184 220 000

Kiteen kaupunki Kiteen paloasema, uudisrakennus 3 720 000 3 088 840 220 000

Sonkajärven kunta Paloaseman peruskorjaus 208 940 193 940 77 576

Lieksan kaupunki Uuden paloautotallin rakentaminen  
Lieksan Viekiin

74 400 74 400 29 760

Raision kaupunki Uuden Kuninkojan paloaseman  
rakentaminen Raisioon

2 852 000 1 866 000 220 000

Sievin kunta Uuden paloaseman rakentaminen  
Sievin kuntaan

3 454 196 2 905 972 220 000

Kalajoen kaupunki Uuden paloaseman rakentaminen  
Kalajoen kaupunkiin

4 444 000 2 995 324 135 000

Hyrynsalmen kunta Hyrynsalmen paloaseman homekorjaus 
sekä sosiaalitilojen uusiminen

66 500 52 900 21 160

Jokilaaksojen pelastuslaitos Harjoitusalue 3/4, Raahe 35 000 35 000 14 000

Geta kommun Uuden paloaseman rakentaminen 545 600 497 934 199 174

Österby FBK rf Paloaseman laajennus ja peruskorjaus 
Raaseporissa

376 809 376 809 150 724

Hiirolan VPK ry Etelä-Savon pelastuslaitoksen Hiirolan 
paloaseman laajennus

181 040 161 030 64 412

Kangasalan VPK ry Entisen raskaankaluston kalusto- ja  
huoltohallin muuttaminen ja laajentami-
nen paloasemaksi Kangasalla

1 498 000 1 236 185 220 000

Köyliön Läntinen VPK ry Köyliön läntisen VPK:n uusi paloasema 425 000 395 950 158 380

Rantakulman VPK ry Uuden tallirakennuksen rakentaminen 
Rantakulman VPK:lle Kaarinaan

366 000 366 000 146 400

RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ 21 155 285 16 935 995 2 261 306

Erityisavustus
RAKENNUSHANKKEET 2017  
(10.4.2017 kokous)
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Erityisavustus
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET 
(kaikki kokoukset) 

Hakija Hankinta Myönnetty 
pvm

Haetut  
kokonais- 

kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa)

Myönnetty 
avustus,  

(euroa)

Alakemijoen VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 308,50 4 591,36 1 836,00

Asolan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 1 880,52 4 701,32 1 880,00

Asolan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 1 022,56 2 556,41 1 022,00

Bobäck FBK rf Varusteet ja kalusto 17.5.2017 2 146,69 5 366,73 2 146,00

Dragnäsbäck FBK rf Varusteet ja kalusto 10.4.2017 688,40 1 720,99 688,00

Ekenäs frivilliga brandkår r.f Varusteet ja kalusto 29.11.2017 750,00 1 892,77 750,00

Elimäen Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 750,00 1 964,16 750,00

Espoon VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 2 294,11 5 735,28 2 294,00

Euran Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 6 694,22 16 734,23 6 693,00

Forssan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 3 270,62 8 176,56 3 270,00

Friherrsin VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 4 008,18 9 374,99 3 750,00

Gumbo Frivilliga Brandkår rf Varusteet ja kalusto 7.9.2017 1 243,00 3 108,59 1 243,00

Hakosilta-Nostava Vapaaehtoinen  
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 7.9.2017 3 182,18 7 955,45 3 182,00

Halikon Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 5 182,63 12 957,07 5 182,00

Hammars FBK rf Varusteet ja kalusto 17.5.2017 2 966,66 7 416,65 2 966,00

Harjavallan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 3 239,03 8 066,64 3 226,00

Harjavallan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 1 436,39 3 518,96 1 407,00

Heinäjoen VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 5 935,12 14 837,80 5 935,00

Helsingin VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 402,67 3 640,11 1 456,00

Hinnerjoen VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 4 182,04 9 283,49 3 713,00

Honkajoen VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 4 982,82 12 457,05 4 982,00

Honkilahden VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 8 409,30 21 023,25 8 409,00

Huittisten VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 276,85 2 030,37 812,00

Humppilan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 3 557,26 8 893,16 3 264,00

Humppilan VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 1 238,24 2 195,69 878,00

Hyvinkään vpk ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 3 504,37 8 760,93 3 504,00

Idänpään ja Ympäristön Vapaaehtoinen 
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 7.9.2017 3 081,65 7 704,14 3 081,00

Isojoen Palomiehet ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 416,94 1 042,36 416,00

Ivalon Vapaaehtoinen Palokunta Varusteet ja kalusto 7.9.2017 852,25 2 117,15 846,00

Jalasjärven Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 806,00 2 015,00 806,00

Jokioisten VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 720,71 4 301,77 1 720,00

Jäkärlän VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 1 028,00 2 570,58 1 028,00

Järvenpään vpp ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 4 215,26 10 459,61 4 183,00

Kaarinan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 3 465,16 8 245,01 3 298,00

Kaasmarkun VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 4 266,00 10 665,00 4 266,00

Kalvolan VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 1 153,20 2 883,00 1 153,00

Kankaanpään Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 1 472,22 3 680,55 1 472,00

Karjalohjan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 582,50 1 456,27 582,00
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Kauhajärven VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 1 761,40 4 403,52 1 761,00

Kauklahden Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 4 703,76 11 759,41 4 703,00

Kemin VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 3 427,00 8 567,93 3 427,00

Keski-Hollolan vapaaehtoinen palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 2 511,00 6 279,12 2 511,00

KIP Service Oy/tehdaspalokunta Varusteet ja kalusto 10.4.2017 7 788,80 24 145,28 4 829,00

KIP Service Oy/tehdaspalokunta Varusteet ja kalusto 10.4.2017 12 808,72 16 886,49 3 377,00

Kokemäen VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 4 767,82 11 919,56 4 767,00

Kolarin VPK ry Nuoriso-osasto 28.2.2017 415,40 1 038,50 415,00

Kolhon VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 1 435,88 3 589,69 1 435,00

Koljalan VPK ry Rakentaminen 28.2.2017 4 958,18 12 395,46 4 958,00

Koskenkorvan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 2 556,56 6 391,40 2 556,00

Koskenkorvan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 5 600,00 1 500,00 600,00

Kotkan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 841,50 2 103,76 841,00

Kukonharjan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 4 222,00 10 555,00 4 222,00

Kuopion vapaaehtoinen palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 1 081,36 2 703,40 1 081,00

Kuuman VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 512,79 1 281,98 512,00

Kuusiston VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 1 987,92 4 969,80 1 987,00

Kuusjoen Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 2 949,22 7 373,04 2 949,00

Kårböle FBK rf Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 731,30 6 828,26 2 731,00

Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 305,56 763,50 305,00

Lahden VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 2 297,16 5 742,90 2 297,00

Lammin VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 033,60 5 084,00 2 033,00

Laukkosken VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 709,36 1 773,39 709,00

Lauritsalan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 3 332,22 7 658,00 663,00

Lavian VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 811,76 4 529,39 1 811,00

Lempäälän Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 7 159,09 17 779,50 7 111,00

Leppävaaran VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 392,24 5 701,75 2 280,00

Levannon VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 612,46 1 531,16 612,00

Maskun VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 545,60 1 364,00 545,00

Meltauksen VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 1 207,30 2 658,22 1 063,00

Mikkelin Esikaupungin Vapaaehtoinen 
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 26.10.2017 1 101,70 2 754,25 1 101,00

Mikkelin Esikaupungin VPK ry Rakentaminen 28.2.2017 855,26 2 138,16 855,00

Mikkelin VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 835,76 2 089,40 835,00

Mouhijärven VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 372,97 586,06 234,00

Nakkilan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 4 953,15 8 548,04 3 419,00

Noormarkun VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 2 110,43 5 276,08 2 110,00

Noormarkun VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 1 183,46 2 958,66 1 183,00

Nousiaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 1 283,65 3 209,12 1 283,00

Nurmijärven Keskus VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 7 054,22 17 635,54 7 054,00

Oitbacka FBK rf Varusteet ja kalusto 29.11.2017 570,40 1 426,00 570,00

Panelian VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 666,79 3 625,52 1 450,00

Parkanon Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 1 565,70 3 914,26 1 565,00

Pelkosenniemen Vapaaehtoinen  
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 7.9.2017 2 123,00 5 309,19 2 123,00

Pelkosenniemen Vapaaehtoinen  
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 7.9.2017 533,00 1 334,24 533,00
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Perttulan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 9 151,35 22 327,82 8 931,00

Pirkkalan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 7 587,60 15 755,88 6 302,00

Pitkäjärven VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 492,51 1 231,27 492,00

Pojo FBK rf Varusteet ja kalusto 26.10.2017 4 070,00 3 573,00 1 429,00

Porin VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 9 892,00 23 898,00 9 559,00

Pornaisten VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 250,24 1 375,32 550,00

Portaan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 543,78 4 865,82 1 946,00

Preiviikin VPK ry Ajoneuvo 17.5.2017 3 123,70 7 809,26 3 123,00

Puistolan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 731,95 1 829,87 731,00

Punkaharjun Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 950,40 2 376,00 950,00

Pyhärannan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 1 857,34 4 643,36 1 857,00

Pöytyän VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 369,39 3 423,48 1 369,00

Raippaluodon VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 330,08 825,22 330,00

Rajakylän Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 356,31 890,78 356,00

Rauman Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 3 805,33 8 811,86 3 524,00

Rautilan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 2 392,60 5 981,52 2 392,00

Rekolan VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 1 229,00 3 073,07 1 229,00

Renkomäen Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 15 700,00 39 444,17 15 700,00

Reposaaren VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 1 520,61 3 362,00 1 344,00

Risten VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 2 119,79 3 205,47 1 282,00

Rovaniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 5 264,51 13 161,28 5 264,00

Rutolan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 5 935,52 14 838,79 5 935,00

Rymättylän VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 445,00 1 112,64 445,00

Saariselän VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 3 596,00 8 990,00 3 596,00

Saksalan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 4 898,00 12 245,00 4 898,00

Salmentaan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 333,74 3 334,36 1 333,00

Sappi Kirkniemen TPK Varusteet ja kalusto 28.2.2017 5 131,37 5 076,56 2 030,00

Savion Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 3 442,03 8 605,08 3 442,00

Siikaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 3 294,66 8 236,66 3 294,00

Smedsby-Böle Frivilliga Brandkår rf Varusteet ja kalusto 7.9.2017 1 981,04 4 952,60 1 981,00

Smedsby-Böle Frivilliga Brandkår rf Varusteet ja kalusto 7.9.2017 3 907,98 9 769,96 3 907,00

Soinin palomieskerho ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 433,90 1 084,74 433,00

Sottungsby Frivilliga Brandkår rf Varusteet ja kalusto 26.10.2017 2 628,85 6 344,00 2 537,00

Säkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 6 255,40 15 638,51 6 255,00

Sälinkään VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 3 383,14 8 457,84 3 383,00

Sääksjärven VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 5 442,96 11 556,43 4 622,00

Tammisalon VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 309,10 3 237,77 1 295,00

Teuron-Kuuslammin Vapaaehtoinen 
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 7.9.2017 4 079,78 9 937,24 3 974,00

Teuvan Palomieskerho ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 1 560,67 3 901,68 1 560,00

Tirilän VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 482,80 1 207,00 482,00

Tiutisen VPK ry Nuoriso-osasto 28.2.2017 435,39 1 088,47 435,00

Tornion Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 4 244,91 10 438,00 4 175,00

Ulvilan VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 3 260,30 8 150,74 3 260,00



Tilinpäätös 2017 57

Uudenkaupungin VPK ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 3 197,79 7 994,48 3 197,00

Uudenkoiviston Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 3 697,36 7 867,00 3 147,00

Vaaralan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 2 645,48 6 613,74 2 645,00

Vaasan VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 748,71 1 872,31 748,00

Vahdon VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 3 472,00 8 680,00 3 472,00

Valkeakosken VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 3 065,99 7 664,98 3 065,00

Vanhankylän seudun VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 3 291,95 6 971,29 2 788,00

Veikkolan VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2017 8 043,00 18 729,01 7 491,00

Ventelän VPk ry Varusteet ja kalusto 17.5.2017 4 933,48 12 333,70 4 933,00

Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 26.10.2017 9 331,86 23 329,67 9 331,00

Villähteen Vapaaehtoinen Palokunta ry Varusteet ja kalusto 7.9.2017 2 393,69 4 110,27 1 644,00

Virkkalan VPK ry Varusteet ja kalusto 10.4.2017 694,62 1 736,56 694,00

Virkkalan VPK ry Nuoriso-osasto 17.5.2017 527,62 1 319,06 527,00

Yläkemijoen VPK ry Varusteet ja kalusto 28.2.2017 900,00 2 254,94 900,00

Laitteet ja varusteet yhteensä 430 673 947 728 368 009



Palosuojelurahasto58

2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma

 
                              1.1.2017– 31.12.2017               1.1.2016–31.12.2016          
      
TOIMINNAN TUOTOT   
 
      
TOIMINNAN KULUT 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
  Ostot tilikauden aikana  1 879,01  645,54 
 Henkilöstökulut 22 515,92  23 283,81 
 Vuokrat  0,00   145,16 
 Palvelujen ostot 249 527,02  245 881,63 
 Muut kulut 5 461,41 -279 383,36 13 734,37 -283 690,51
      
JÄÄMÄ I   -279 383,36  -283 690,51
      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    
 Rahoitustuotot  19 190,00 19 190,00 0,00 0,00
        
   
JÄÄMÄ II  -260 193,36  -283 690,51
      
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT    
 Kulut    
  Paikallishallinnolle 4 033 212,00  4 458 800,00 
  Elinkeinoelämälle 37 436,00  -2 170,00 
  Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 5 292 850,87  5 256 410,64 
  Kotitalouksille -13 939,00  63 143,00 
  Valtionhallinnolle 1 247 562,00 -10 597 121,87 265 647,00 -10 041 830,64
      
JÄÄMÄ III  -10 857 315,23  -10 325 521,15
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA   
 Veronluonteiset maksut 11 248 334,43  11 200 911,75 
 Suoritetut arvonlisäverot  -5 260,47 11 243 073,96 -3 646,65 11 197 265,10
      
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  385 758,73  871 743,95
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3. Palosuojelurahaston tase

  31.12.2017   31.12.2016     
VASTAAVAA 
 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS     
LYHYTAIKAISET SAAMISET 
 Siirtosaamiset 83 327,59 83 327,59   0,00 0,00 
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT     
 Yhdystilisaatava valtiolta 20 683 896,73 20 683 896,73   20 287 564,79  20 287 564,79 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
YHTEENSÄ  20 767 224,32   20 287 564,79
        
VASTAAVAA YHTEENSÄ  20 767 224,32  20 287 564,79

  31.12.2017    31.12.2016 
VASTATTAVAA     
 
OMA PÄÄOMA 
 Rahaston pääoma 6 575 274,74   6 575 274,74 
 Edellisten tilikausien pääoman muutos 2 561 220,92   1 689 476,97 
 Tilikauden tuotto-/kulujäämä 385 758,73 9 522 254,39  871 743,95 9 136 495,66
 
VIERAS PÄÄOMA     
LYHYTAIKAINEN     
 Ostovelat 248 325,34   837 273,09 
 Edelleen tilitettävät erät 1 654,59   1 448,04 
 Siirtovelat 10 994 990,00  11 244 969,93   10 312 348,00  11 151 069,13
        
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  11 244 969,93    11 151 069,13
        
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  20 767 224,32    20 287 564,79
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2017

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

OMA TOIMINTA

Palosuojelumaksut 11 248 334,43 11 200 911,75 10 938 641,73

Palvelujen myynti, vuokrat, käyttökorvaukset ja 
muut toiminnan tulot

 
0,00

 
0,00

 
199,75

Korkotulot ja voiton tuloutukset 19 190,00 0,00 0,00

Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -251 406,03 -246 527,17 -248 995,80

Henkilöstömenot -22 515,92 -23 283,81 -24 200,50

Muut menot -10 721,88 -17 526,18 -23 953,25

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 10 982 880,60 10 913 574,59 10 641 691,93

SIIRTOTALOUS 

Siirtotalouden tulot 0,00 0,00 0,00

Tulonsiirrot paikallishallinnolle -4 033 212,00 -4 458 800,00 -3 209 188,00

Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -37 436,00 2 170,00 -33 841,00

Tulonsiirrot kotitalouksille 13 939,00 -63 143,00 -2 438,00

Muut tulonsiirrot kotimaahan -6 540 412,87 -5 522 057,64 -6 041 025,00

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -10 597 121,87 -10 041 830,64 -9 286 492,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

RAHOITUS

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00

Velan muutos 93 900,80 1 155 219,13 -934 398,79

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 93 900,80 1 155 219,13 -934 398,79

 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 479 659,53 2 026 963,08 420 801,14

LIKVIDIT VARAT 1.1. 20 287 564,79 18 260 601,71 17 839 800,57

LIKVIDIT VARAT 31.12. 20 767 224,32 20 287 564,79 18 260 601,71
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5.  Tilinpäätöksen 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 214 057,59 euroa ja vuonna 2016 yhteensä 
 217 869,25 euroa.  
       
Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin 
       
 Vuoden 2017 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa.
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2:
Rahaston varojen käyttösuunnitelma

 2017 2016  2015

   Suunnitelma € Toteutunut € Suunnitelma € Toteutunut € Suunnitelma € Toteutunut €

1. Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 2 870 000 2 875 000 2 830 000 2 830 000 2 770 000 2 770 000

2. Erityisavustukset rakennushankkeisiin 1 900 000 2 261 306 2 020 000 2 272 732 2 000 000 2 103 636

3. Erityisavustukset kalustohankintoihin 2 430 000 2 460 857 2 400 000 2 202 808 2 000 000 1 997 983

4. Muut erityisavustukset 3 400 000 3 369 591 3 200 000 3 211 384 2 900 000 2 899 466

4.1. Oppimateriaali            n/a 166 570            n/a 391 272            n/a 192 363

4.2. Tietojenkäsittely            n/a 586 000            n/a 1 095 760            n/a 174 660

4.3. Tutkimus ja kehitys            n/a  1 543 121            n/a 558 281            n/a 1 480 038

4.4. Valistus ja neuvonta            n/a 891 400            n/a 877 220            n/a 852 575

4.5. Muut hankkeet            n/a  177 500            n/a 245 291            n/a 198 830

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

4.7. Apurahat ja stipendit            n/a  5 000            n/a 43 560            n/a 1 000

5. Sopimuspalokuntien  
pienkalustohankinnat

 400 000  368 009 350 000 401 317 330 000 304 606

6. Pelastustoimen kenttäjohtamis- 
järjestelmän päätelaitteet

sis. kohtaan 3. 0 sis. kohtaan 3. 0 sis. kohtaan 3. 0

7. Hallintomenot 330 000 279 383 305 000 283 691 350 000 286 681

Yhteensä 11 330 000 11 614 146 11 105 000 11 201 932 10 350 000 10 362 372
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 3:
Henkilöstökulujen erittely

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2016 liitteet 4-15

 2017 2016

   

Henkilöstökulut 19 266,00 19 634,00

    Palkat ja palkkiot 19 266,00 19 634,00

Henkilösivukulut 3 249,92 3 649,81

    Eläkekulut 2 968,60 3 159,61

     Muut henkilösivukulut 281,32 490,20

Yhteensä 22 515,92 23 283,81

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

Liite 4 Suunnitelman mukaisten postojen perusteet ja niiden muutokset

Liite 5 Käyttöominaisuuden 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

Liite 15 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Ei ilmoitettavaa
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6. Allekirjoitukset6. Allekirjoitukset

Puheenjohtaja on hyväksynyt tilinpäätöksen Turussa 5. maaliskuuta 2018.

Palosuojelurahaston hallitus 

puheenjohtaja 

� 
Petri Mero, jäsen 

Vesa-Pekka Tervo, jäsen 

.�-
Veli-Pekka Ihamäki, jäsen 

Mika Raatikainen, jäsen 

� � r. /��
Cz--

� 
Ari Torniainen, jäsen 

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen, joka on 
laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
16. maaliskuuta 2018 annettu kertomus.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2018. 

Tarkastaja �,1, 

77 

Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 27. helmikuuta 2018. 
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