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Myönnetty avustus                     *) talousarvio 2020

KAAVIO 1. Myönnetyt avustukset 2000–2019

Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen 
valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin määräyksiä ja oh-
jeita. Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan 
valtion rahaston tilinpäätös laaditaan valtion talousarvio-
lain (423/1988) ja asetuksen (1243/1992) säännösten mu-
kaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut 19.1.2016 mää-
räyksen TM 1602 talousarvion ulkopuolella olevan valtion 
rahaston tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavis-
ta tiedoista. Toimintakertomus on laadittu Valtiokonttorin 
ohjeen VK/948/00.00.00.01/2016 mukaisesti. Toiminta-
kertomuksen rakenne on Palosuojelurahastolain mukainen, 
mutta poikkeaa kirjanpitoyksikön toimintakertomuksen 
rakenteesta. Poikkeaminen on mahdollista Valtiokonttorin  
tilinpäätösohjeen perusteella (10.11.2016 päätetty ohje 
VK/948/00.00.00.01/2016).

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

Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön hoidossa ja val-
vonnassa. Palosuojelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja 
valvonta kuuluu sisäministeriölle. Sisäministeriön tehtävä-
nä on erityisesti valvoa rahaston taloutta ja toimintaa sekä 
kirjan pidon asianmukaista hoitamista. Palosuojelurahaston 

hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. Hallituksen teh-
tävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta 
merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituk-
sen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen 
käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. 
Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustusla-
kia (688/2001) ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtio-
navustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 
Avustuksia voidaan myöntää kunnille ja pelastuslaitok-
sille, sopimuspalokunnille sekä pelastusalan järjestöille 
ja muille vastaaville yhteisöille. Pienavustuksia myönne-
tään myös palomiesyhdistyksille nuoriso-osaston varus-
teisiin. Erityisavustuksia oppimateriaalin tuotantoon ja 
hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden 
hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä stan-
dardisointiin voidaan myöntää myös muille toimijoille. 
Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää myös valtion vi-
rastoille ja laitoksille. Apurahoja ja stipendejä rahastosta 
voidaan lisäksi myöntää hakijan henkilökohtaiseen käyt-
töön tai hankkeeseen.

Rahaston vuosittaiset avustusmäärät tulevat esille kaaviossa  
1 ja ne olivat 2000 luvun alkuvuosina alle 6 miljoonaa ja 
vuosina 2017 ja 2019 jo yli 11 miljoonaa.

1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2019

■  Myönnetty avustus           *) talousarvio 2020
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1.1 Johdon katsaus 

Palosuojelurahasto toimii aktiivisesti tulipalojen ehkäisyn 
ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta. Rahastolla on 
ollut merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämis-
hankkeiden sekä paloasemien ja kalustohankintojen ra-
hoittajana pelastustoimen toimialalla. Avustuksilla tuetaan 
pelastus toiminnan ja palonehkäisyn edistämistä eri puolilla 
Suomea, sekä kaupungeissa että harvaan asutuilla seuduil-
la. Rahaston avustuksilla edistetään muun muassa alan tut-
kimus- ja kehittämistoimintaa, pelastustoimen henkilöstön 
osaamisen kehittämistä, paloasemaverkoston rakentamista 
ja palokuntien hälytysvalmiutta sekä sopimuspalokunta-
toiminnan jatkuvuutta.

Palosuojelurahaston avustustoimintaa ohjaa lainsäädäntö, 
rahaston strategiset linjaukset, pelastustoimen toimintalin-
jaukset, strategia ja tutkimuslinjaukset sekä sisäministeriön 
kanssa sovitut tulostavoitteet. Rahasto edistää palotur-
vallisuuden perustehtävää, mutta huomioi yhteiskunnan 
rakennemuutokset sekä hallitusohjelman painotukset 
ja suuntaa avustuksia tarvittaessa myös uudella tavalla. 
 Rahasto seuraa pelastustoimen uudistamisen mahdollisia 
vaikutuksia avustus käytäntöihin päivittäessään rahaston 
strategiaa. 

Vuonna 2019 rahaston toiminnassa panostettiin tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan kehittämiseen, rahaston viestinnän 
tehostamiseen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvi-
ointiin, tulostavoitekäytännön luomiseen sekä valtionavus-
tusten kehittämishankkeeseen. 

Palosuojelurahasto jatkoi hyvää yhteistyötä sisäministeriön 
kanssa kehittäessään pelastustoimen tutkimuspalveluiden 
hanketoiminnan vaikuttavuutta. Kertomusvuonna saatiin 
päätökseen mittava tutkimus- ja kehittämishankkeita kos-
keva selvityshanke, jota valmisteltiin laajassa yhteistyössä 
pelastusalan toimijoiden sekä pelastusosaston kanssa. Työs-
kentelyn tuloksena rahasto avasi tutkimus- ja kehittämis-
hankkeiden osalta painotetun haun, jonka aihealueina ovat 
asumisen paloturvallisuus, rakentamisen paloturvallisuus 
sekä suorituskyky pelastustoimen palveluissa. 

Viestinnässä panostettiin rahaston tunnettavuuden lisäämi-
seen sekä avustustoiminnan esittelyyn. Rahasto julkaisi ker-
tomusvuonna useita esittelyvideota avustustoiminnastaan 
sekä esitteli toimintaansa Palokuntalainen-lehdessä. Rahas-
to päivitti uuden julkaisunsa rahaston avustuksella toteute-
tuista tutkimus- ja kehittämishankkeista, josta löytyy tiedot 

kaikista rahaston rahoittamista tutkimus- ja kehittämishank-
keista vuodesta 2010 lähtien (yht. 318 kpl). Avustustoimin-
nan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lisättiin ottamalla käyttöön 
avustuksesta kertovat tarrat sekä laatat, jotka jaetaan pää-
tösten mukana kaikille kalusto- ja rakennushankepäätök-
sen saaneelle taholle kiinnitettäväksi ajoneuvoon tai palo-
aseman ulkoseinälle. 

Rahasto jatkoi tarkastuskäyntien suorittamista kalusto- ja 
rakennushankkeisiin ja teki lisäksi tarkastukset myös Nuo-
housalan Keskusliiton yleisavustukseen ja Suomen Sopi-
muspalokuntien liiton yleisavustukseen. Tarkastuksilla var-
mistettiin, että avustuksen saaja on käyttänyt saamansa 
avustuksen avustuspäätöksen ja sen ehtojen mukaisesti. 
Rahaston hallitus otti käyttöön valtion virastojen ja laitosten 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiin kehitetyn 
päivitetyn arviointikehikon ja vastasi sen pohjalta valmistet-
tuun kyselyyn. 

Eduskunta hyväksyi palosuojelurahastolakiin muutosehdo-
tuksia, jotka tulivat voimaan 1.1.2019. Rahastolakiin tuli uusi 
säännös, jonka mukaan sisäministeriö hyväksyy rahaston 
tulostavoitteet rahaston hallituksen esityksestä. Rahaston 
hallitus työsti tulostavoiteasiakirjan tavoitteet hallitusohjel-
masta sekä rahaston strategiasta. Ensimmäinen tulostavoi-
teasiakirja allekirjoitettiin sisäministeriön kanssa 28.11.2019.

Palosuojelurahaston hallitus kokoontui toimintavuoden 
aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 432 päätöstä, joista 
avustuspäätöksiä oli 301 kappaletta. Yhteensä rahastos-
ta haettiin avustusta 21,3 miljoonaa euroa ja myönnettiin  
11,33 miljoonaa euroa. Myönnetty avustus oli näin ollen 
noin 53,13 % haetusta. Eniten avustuksia myönnettiin euro-
määräisesti tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (29 %) ja vä-
hiten pienavustuksiin (4 %). Taulukoissa 1 ja 7–9 kuvataan 
tarkemmin vuosittaisia päätös- sekä avustusmääriä. 

Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa hyvänä ja va-
kaana. Rahasto seuraa yhteiskunnan talouden tilaa sekä 
vakuutustoiminnan kehittymistä arvioidessaan tulevien 
vuosien palosuojelumaksukertymän kehitystä. Rahasto on 
pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että palosuojelumaksukerty-
män tilitystä rahastoon aikaistetaan, mikä edelleen tehos-
taa talouden suunnittelua. Rahasto jatkaa hyvää yhteistyötä 
niin sisäministeriön kuin muidenkin tahojen kanssa valmis-
telutöissään sekä seuratessaan pelastustoimen kehittämi-
sen vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin.
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1.2 Vaikuttavuus 
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 11,33 
miljoonaa euroa, joista kunnille yhteensä noin 4,22 mil-
joonaa euroa, pelastusalan järjestöille noin 4,67 miljoonaa 
euroa, sopimuspalokunnille noin 1,13 miljoonaa euroa ja 
muille tahoille noin 1,31 miljoonaa euroa. Taulukossa 1 
on esitettynä tarkemmin, miten avustukset jakautuivat eri 
avustustyypeittäin. Taulukossa 2 kuvataan avustusten jakau-
tuminen saajaryhmittäin sekä avustustyypeittäin.

Rahaston hallituksen vuonna 2019 tekemät avustuspää-
tökset on esitetty hankekohtaisesti toimintakertomuksen 

Myönnetyt avustukset Milj. euroa Prosenttia

Kalusto 2,52 € 22 %

Rakennukset 1,89 € 17 %

Tutkimus- ja kehittäminen 3,31 € 29 %

Pienavustukset 0,39 € 4 %

Yleisavustukset 3,22 € 28 %

Yhteensä 11,33 € 100 %

TAULUKKO 1.

Myönnetyt avustukset avustustyypeittäin 2019 

KAAVIO 2. Vuonna 2019 myönnetyt avustukset 

liitteessä 1 (rahaston myöntämät avustukset vuonna 2019).  
Sivuilla 7–23 esitellään lisäksi tiivistetysti tiedot vuonna 2019 
myönnetyistä avustuksista.

Rahastossa toteutettiin kalustohankkeiden ulkopuolinen 
vaikuttavuusarvio vuonna 2015 ja rakennushankkeiden ul-
kopuolinen vaikuttavuusarvio vuonna 2014. Vaikuttavuus-
arviointien tuloksia hyödynnettiin avustustoimintaa arvioi-
taessa ja kehitettäessä.
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Avustus Kunnat Pelastusalan järjestöt Sopimuspalokunnat Muut*

Kalusto 2 076 340 €  442 148 €  

Rakennukset 1 592 482 €  294 376 €  

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 548 082 € 1 447 968 €  1 313 304 €

Pienavustukset   392 828 €  

Yleisavustukset  3 220 000 €   

Yhteensä 4 216 904 € 4 667 968 € 1 129 352 € 1 313 304 €

TAULUKKO 2.

Avustusten jakautuminen saajaryhmittäin sekä avustustyypeittäin 

*Muut: Valtionlaitoksista ja valtionrahoitteisista organisaatioista erityisavustuksia myönnettiin mm. Pelastusopistolle kahdeksaan hankkeeseen 
yhteensä 0,73 miljoonaa euroa. Kohta muut sisältää myös yhden Ilmatieteen laitoksen ja yhden Tampereen yliopiston (ent. Tampereen  
teknillinen yliopisto, muutos 1.1.2019) hankkeen, kaksi Aalto-yliopiston hanketta, kolme osakeyhtiöiden hanketta sekä yhden apurahahank-
keen ja stipendin.

Erityisavustukset rakennushankkeisiin 

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelas-
tuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uusien paloasemien 
rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään 
peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille ja 
kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusalue-
hankkeisiin. Vanhojen paloasemien peruskorjaukseen liitty-
vissä hankkeissa arvioidaan korjauksen välittömät ja pitkä-
kestoiset hyödyt sekä korjauksen vaikutukset rakennuksen 
käyttöajan pidentämiseen. Avustuksia kohdennettaessa 
otetaan huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henki-
löstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. 

Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan hakemuksia valta-
kunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Aluehallintovirastot 
ja pelastuslaitokset asettavat oman alueensa hakemukset 
järjestykseen erikseen pelastuslaitosten ja sopimuspalo-
kuntien hankkeiden osalta sen mukaan, kuinka tärkeäksi 
hankkeen aloittaminen hakuvuonna arvioidaan. Palosuo-
jelurahasto huomioi avustuksia myöntäessään määräraha-
kiintiön, tarveharkinnan, aluehallintovirastojen ja pelastus-
laitosten arviot sekä hakuohjeen mukaiset hankkeet. Sama 
käytäntö on sekä rakennus- että kalustoavustuksissa.

Vuonna 2019 rahastoon saapui 19 rakennushankehakemusta. 
Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 15, mikä on 78,9 % 
saapuneista hakemuksista (2018: 55,6 %). Palosuojelu rahaston 
myöntämillä rakennushankeavustuksilla tuetaan kaikkia pelas-
tustoimen alueita Suomessa. Myönteisten rakennushankepää-
tösten jakautuminen alueittain on kuvattu taulukossa 3. 

Myönnetyistä rakennusavustuksista kohdistui uudisraken-
tamiseen 7 ja paloaseman peruskorjaukseen tai laajennuk-
seen 8. Myönteiset päätökset jakautuivat kuntien (11) ja 
sopimuspalokuntien (4) kesken, mutta osa kuntien paloase-
mahankkeista rakennetaan sopimuspalokuntien käyttöön.

Avustuspäätös rakennushankkeisiin oli kertomusvuonna yh-
teensä 1 886 858 euroa (2018: 2 175 726 euroa). Kunnille myön-
netyn avustuksen keskimääräinen suuruus oli 144 771 euroa 
(2018: 150 567 euroa). Sopimuspalokuntien avustusten keski-
määräinen suuruus oli 73 594 euroa (2018: 122 974 euroa).

Vuonna 2019 rakennushankeavustusten maksimiavustus 
oli 220 000 euroa. Maksimiavustuksen sai yhteensä viisi 
hanketta; Vöyrin kunta, Alajärven kaupunki, Koski Tl kunta,  
Maskun kunta ja Hinnerjoen VPK. Lisäksi erisuuruisia avus-
tuksia saivat Haminan kaupunki, Parikkalan kunta, Lemin 
kunta, Bobäck frivilliga brandkår rf, Heinäjoen VPK ry, Klauk-
kalan Metsäkylän VPK, Toivakan kunta, Taivalkosken kunta, 
Haapajärven kaupunki ja Paltamon kunta.

Rakennushankehakemusten määrä vaihtelee vuosittain. 
Rakennushankehakemukset ovat kuitenkin vähentyneet 
2010-luvun alusta. Hakemuksia saapui vuoteen 2013 saak-
ka yli 30 kappaletta vuodessa. Vuodesta 2012 lähtien hake-
musten määrä on ollut alle 30 kpl vuodessa ja vuonna 2019 
hakemuksia tuli vain 18 kpl. Syynä lienee osittain maakun-
tauudistuksen odottelu, joka on siirtänyt hankkeiden aloit-
tamista. Rakentamista on hidastanut todennäköisesti myös 
kuntien heikko taloustilanne, jonka vuoksi kunnat eivät pys-
ty sitoutumaan suuriin investointeihin.



Palosuojelurahasto8

Kuva 1. Vetokannaksen VPK:n uusi paloasemarakennus. Avustusta myönnettiin 220 000 euroa huhtikuussa 2018. Paloaseman pinta-ala on 
415 m2 ja se otettiin käyttöön heinäkuussa 2019. Jäsenten aktiivinen osallistuminen oli olennainen tekijä aikataulussa ja budjetissa pysymisen 
kannalta. Vetokannaksen VPK:n vuotuinen tehtävämäärä on n. 30 kpl. Kuva: Jan Krooks

TAULUKKO 3. 
Myönteisten rakennushankeavustusten jakautuminen aluehallintovirastoittain 
sekä hakemusten määrä vuosina 2017–2019

Aluehallintovirasto myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä 2019

myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä 2018

myönteiset päätökset /  
hakemusten määrä 2017

Etelä-Suomi 6/6 3/7 4/5

Lounais-Suomi 3/5 2/7 3/4

Länsi- ja Sisä-Suomi 3/5 4/5 1/2

Itä-Suomi 0/0 3/5 4/5

Pohjois-Suomi 3/3 1/1 4/4

Lappi 0/0 1/1 0/0

Ahvenanmaa 0/0 1/1 1/1

Yhteensä 15/19 15/27 17 / 21
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Erityisavustukset kalustohankkeisiin 

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää pelastuslaitok-
sille ja sopimuspalokunnille. Kalustohankkeilla edistetään 
pelastustoimen ajoneuvokannan ja vanhojen väestöhä-
lytysjärjestelmien uusiutumista, turvataan pelastustoi-
men toimintamahdollisuuksia muuttuvissa olosuhteissa 
sekä parannetaan pelastuslaitosten johtamisvalmiuksia. 
Kalusto hankeavustukset kohdistuvat useimmiten raskaa-
seen ajoneuvokalustoon, joiden hankintakustannukset 
ovat suuret. 

Kalusto- ja rakennushankkeiden osalta talousarviossa ole-
vaa vuotuista avustusten määrärahaa käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena. Rahasto on myös linjannut, että keväällä 
tehtävien kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha voi-
daan ylittää suunnitellusta, mikäli alkuvuodesta alitoteutu-
neista hankkeista on alkuvuonna vapautunut sitoumusta 
rahastoon.  

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 84 avustusha-
kemusta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 2 518 488 euroa. 
Myönteisten kalustohankepäätösten jakautuminen alueit-
tain on kuvattu taulukossa 4. Vertailutietona ovat vuodet 
2017−2018. Hakemuksia oli vuonna 2019 11 vähemmän 
kuin edellisvuonna.

Myönteisiä kalustopäätöksiä tehtiin 64 hankkeeseen, mikä 
on 76,2 % saapuneista hakemuksista. Vuonna 2018 tehtiin 
54 myönteistä kalustopäätöstä, mikä vastasi 56,8 % saapu-
neista hakemuksista.

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 52 avustushakemus-
ta, joista myönteinen päätös tehtiin 37 hankkeeseen  
(71,2 %). Pelastuslaitoksille myönnettävä avustussumma 
vuonna 2019 oli yhteensä 2 076 340 euroa. Sopimuspalo-
kuntien avustushakemuksia saapui yhteensä 32 kpl, jois-
ta myönteinen päätös tehtiin 27 hankkeeseen (84,4 %). 
Sopimus palokunnille myönnettävä avustussumma oli  
yhteensä 442 148 euroa.

Kuva 2. Lahden VPK:n miehistönkuljetusauto on hankittu helmi kuussa 2019. Autoa voidaan käyttää mm. vesihuoltotehtävien johtamiseen. 
Autossa on valmiudet johtamisjärjestelmien käyttöön. Palosuojelurahasto myönsi ajoneuvolle 16 000 euron avustuksen toukokuussa 2018. 
Kuva: Marko Nieminen
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Sopimuspalokuntien pienavustukset  

Sopimuspalokuntien pienavustuksia myönnetään sellaisille 
vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspa-
lokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimivil-
le yhteisöille, joilla on pelastuslain mukainen sopimus oman 
alueensa pelastustoimen kanssa. Pienavustuksia myönnetään 
myös palomiesyhdistyksille nuoriso-osaston suojavarusteisiin. 
Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista sekä työ-
turvallisuuden parantamista tukevia kalustohankkeita. Avus-
tukset tukevat osaltaan myös sopimuspalokuntatoiminnan 
jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Pienavustuspäätöksiä teh-
dään jokaisessa rahaston hallituksen kokouksessa. 

Toimintavuonna pienavustushakemuksia saapui yhteensä 
144 kpl, joista 138 kpl sai myönteisen päätöksen ja 6 kieltei-
sen päätöksen. Lisäksi rahastoon saapui kaksi oikaisuvaati-
musta, joista toista muutettiin hakijan eduksi. Hakemuksia 

saapui aiempaa tasaisemmin eri pelastuslaitosten alueilta. 
Eniten hakemuksia saapui viime vuotiseen tapaan Satakun-
nasta (25 kpl) ja Keski-Uudeltamaalta (22 kpl).  

Suurin osa avustushakemuksista koski sopimuspalokuntien va-
ruste- ja kalustohankintoja. Rakentamiseen liittyviä hakemuk-
sia oli neljätoista. Käytettyjen ajoneuvojen hankintaan tuli kaksi 
hakemusta, mönkijöiden hankintaan samoin. Lisäksi avustusta 
haettiin neljään peräkärryyn sekä yhteen vesihuoltoperäkär-
ryyn. Sopimuspalokunnat ovat muutaman viime vuoden ajan 
voineet hakea avustusta lasten ja nuorten koulutustapahtu-
mien, turvallisuusviestintätapahtumien tai muiden lapsille ja 
nuorille suunnattujen tapahtumien järjestelykustannuksiin ja 
pieniin materiaalihankintoihin sekä nuorten yhteisiin leirivarus-
teisiin. Tällaisia hakemuksia saapui rahastoon kolme kappaletta. 

Pienavustuksia myönnetään kaikkiin avustusehdot täyttä-
viin hankehakemuksiin. Avustuksia myönnettiin yhteensä 
392 828 euroa (vuonna 2018: 395 760 euroa). Tämä summa 
sisältää yhden myönteisen oikaisupäätöksen. Keskimääräi-
nen myönnetty avustus oli 2 728 euroa (vuonna 2018: 2 638 
euroa), pienin 189 euroa ja suurin 10 911 euroa. 

Pienavustuksia myönnettiin eniten Satakuntaan (25 kpl) ja 
Keski-Uudellemaalle (21 kpl). Seuraavaksi eniten avustuksia 
myönnettiin Länsi-Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkan-
maan ja Helsingin pelastuslaitoksen alueelle (10−16 kpl). 
Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Etelä-Karja-
lan, Keski-Suomen, Lapin, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon ja 
Pohjanmaan pelastuslaitosten alueiden sopimuspalokunnille 
myönnettiin 2−7 pienavustusta. Jokilaakson, Oulu-Koillismaan 
ja Ahvenanmaan pelastuslaitosten alueille avustusta myönnet-
tiin yhdelle sopimuspalokunnalle. Keski-Pohjanmaan ja Pietar-
saaren pelastuslaitoksen alueella toimivalle sopimuspalokun-
nalle annettiin kielteinen avustuspäätös. 

TAULUKKO 5. 
Myönteiset kalustopäätökset kalustotyypeittäin  
tarkasteltuna vuonna 2019

Tyyppi Pelastus-
laitos

VPK Yhteensä

Kevyt ajoneuvo 2 22 24

Raskas ajoneuvo 27 1 28

Erityiskalusto 1 4 5

Väestöhälytin 7 - 7

Päätelaite - - 0

Vene - - 0

Yhteensä 37 27 64

TAULUKKO 4. 
Myönteisten kalustohankeavustusten jakautuminen aluehallintovirastoittain
sekä hakemusten määrä vuosina 2017–2019 

Alue Myönteiset päätökset/ 
hakemusten määrä 2019

Myönteiset päätökset/ 
hakemusten määrä 2018

Myönteiset päätökset/ 
hakemusten määrä 2017

Etelä-Suomi 26/33 28/39 19/38

Lounais-Suomi 12/18 7/18 7/7

Länsi- ja Sisä-Suomi 16/19 11/15 12/14

Itä-Suomi 5/5 5/16 10/13

Pohjois-Suomi 0/0 0/0 3/3

Lappi 4/5 3/6 6/6

Ahvenanmaa 1/4 0/1 0/2

Yhteensä 64/84 54/95  57/83
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KARTTA 1. 
Sopimuspalokuntien pienavustusten alueellinen jakauma vuonna 2018 (vas.) ja 2019 (oik.).

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

Yleisavustukset vuodelle 2019 olivat yhteensä 3 220 000 
euroa (vuonna 2018: 3 030 000 euroa). Yleisavustusta saivat 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä yhdeksän 
alueellisen pelastusalan liiton kanssa sekä Suomen Palo-
päällystöliitto ry, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry ja 
Nuohousalan Keskusliitto ry.

Itä-Uudenmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
alueilta ei saapunut yhtään hakemusta. Pohjois-Karjalan ja Kai-
nuun alueilta ei hakemuksia saapunut myöskään vuonna 2018.

Avustusten alueellisessa jakaumassa ei juurikaan ole tapah-
tunut muutosta. Jakaumaan vaikuttaa muun muassa se, 
että palokuntasopimusten rakenne ja alueen toimintakult-
tuuri ovat erilaiset eri puolella Suomea. Toisaalla palokun-
tien hankinnat ovat enemmän sopimuspalokuntien omalla 
vastuulla, kun taas toisaalla varuste- ja kalustohankinnat 
ovat lähtökohtaisesti pelastuslaitosten vastuulla. Myös sopi-
muspalokuntien määrä alueittain vaihtelee. 

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille  

Yleisavustusta voidaan myöntää pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemiseksi ja pelas-
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Kuva 3. SPEKin sopimuspalokunnille järjestämät tieliikennepelastamisen opintopäivät 28.9.2019, Palotarus. Kuvassa ajoneuvosta pelastamisen 
tekniikkaa. Kuva: Markku Savolainen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) sai Palosuoje-
lurahastolta vuodelle 2019 yleisavustusta 2 377 000 euroa. 
Rahaston avustuksen myötä edistetään palokuntatoimintaa 
kattavasti koko maassa ja varmistetaan, että palokuntalaisil-
la on riittävä osaaminen pelastustoimen ja yhdistystoimin-
nan tehtävissä. Avustus on edistänyt palokuntien toteutta-
maa onnettomuuksien ehkäisytyötä ja sen myötä lisännyt 
ihmisten tietoutta paloturvallisuusasioista. 

Koulutustoiminta 
SPEK ylläpiti toimintavuonna pelastustoimintaan osallistu-
vien osa-aikaisen ja sopimuspalokuntien henkilöstön kou-
lutusjärjestelmää vanhan opetussuunnitelman mukaisesti 
Pelastusopiston kanssa sovitulla tavalla.  Uusiin Pelastuso-
piston laatimiin opetussuunnitelmien mukaisiin kursseihin 
siirrytään vuosien 2020−2022 siirtymäkauden aikana. Siirty-
mäkauden aikana SPEK ylläpitää Pelastusopistolle siirtyvien 
seitsemän kurssin aineistoja lainsäädännöllisten ja muiden 
säädösmuutosten osalta. Lisäksi SPEK päivittää ja ylläpitää 
jatkossa nykyisen opetussuunnitelman muuta noin kah-
denkymmenen kurssin aineistoa. Pelastusopiston kanssa on 
sovittu, että SPEK luo uuden kouluttajakurssin.

 
SPEK tuotti koulutuksen järjestäjille verkko-oppimisympä-
ristön ja Haka- Turvallisuusosaamisen hallinnointikannan 
tukipalvelut. Verkkoympäristössä edu.spek.fi oli vuoden lo-
pussa 4 858 osaamistiliä (v. 2018 lopussa 3 975) ja opetta-
jaoikeuksia eli kurssinjohtajia oli 438 (426). Videopalvelussa 
vimeo.com/spektv oli vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 396 
lyhyttä opetusvideota, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettä-
vissä ja joita hyödynnetään koulutusaineistoissa.

Valistus ja neuvonta 
SPEK aloitti vuonna 2019 pelastussuunnitelmia koskevan 
ohjeistuksen päivitysprojektin yhteistyössä pelastuslaitos-
ten kumppanuusverkoston kanssa. Päivittämisen tavoittee-
na on yhtenäistää pelastussuunnitelmien sisältöä koskevaa 
valvontaa ja niiden laadintaa koskevia oppaita.
 
Verkkoon julkaistiin Kirkkojen paloturvallisuus -opas, raken-
nusten turvamerkit -opas, liikkumis- ja toimimisesteisten hen-
kilöiden evakuointi -opas sekä savusaunaopas. SPEK tuotti 
myös tuhopolttojen torjuntaa koskevan oppaan sekä paloin-
sinöörien pätevyyssuosituksia koskevan luonnoksen Euroopan  
palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA-E:n puitteissa. Poistu-
misreittien lukitusopas julkaistaan vuoden 2020 alussa. 
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Vertailu tilaisuuksien lkm osallistujia KTPV

suunnitelma 2019 53 2 850 4 000

toteuma 2019 56 2 985 4 141

TAULUKKO 6. 
Suomen Palopäällystöliitto ry:n toimintavuoden koulutukset ja osallistujamäärät 2019 

Uusina hankkeina aloitettiin Ihmislähtöinen paloturvalli-
suus -hanke ja Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen 
– uudet teknologiat asumisen tukena -hanke. Yhteistyössä 
Tampereen yliopiston kanssa aloitettiin Uudet teknologiat 
paloturvallisuudessa -hanke ja ARA:n kanssa Vuokratalo-
kohteiden paloturvallisuuden edistäminen teknisin ratkai-
suin -hanke. Vuonna 2019 käynnistettiin erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden asumisturvallisuus verkosto,  
johon kutsuttiin keskeiset erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden järjestöt. Tukesin kanssa aloitettiin lisäksi 
jatkohanke palovaroittimien ikääntymisestä. Kaikki  
mainitut hankkeet ja materiaalit toteutettiin PSR:n yleis-
avustuksella. 

Palokuntatoiminnan kehittäminen 
Palokuntien toimintamuotoja ja toimintaa kehitettiin 
Palosuojelurahaston avustaman Palokuntamme parhaak-
si -hankkeen myötä. Hankkeessa järjestettiin 20 alueellista 
työpajaa, joissa tietoa jakamisen lisäksi jalostettiin yhdessä 
tehden. Työpajat lisäsivät palokuntien verkostoitumista. 

Palokuntien asemien sijaintien perusteella määriteltiin vuon-
na 2019 kullekin palokunnalle oma vaikutusalue. Palokuntien 
jäsenmäärät ovat nyt suhteutettuna oman vaikutusalueen 
asukaslukuun ja palokuntanuorten määrä on suhteutettuna 
alueen 7-17 -vuotiaiden määrään. Tunnuslukujen ja mittarei-
den tehtävänä on antaa todelliseen tietoon perustuvaa tilan-
nekuvaa paikallisen toiminnan kehittämiseksi.

Turvallisuusosaamisen hallinnointikanta HAKAan kirjattiin 
vuonna 2019 yhteensä 309 erilaista SPEK-ryhmän järjes-
tämää tapahtumaa, joihin osallistui 7 419 henkilöä. SPEK- 
ryhmä järjesti vuonna 2019 mm. 23 leiriä, joihin osallistui 
yhteensä 3 380 henkilöä. 

Järjestökoulutusuudistusta tekevä työryhmä sai toiminta-
vuonna kouluttaja- ja johtajakurssien sisältöjen rakenteet 
valmiiksi. Kyseisiä materiaaleja voi hyödyntää eri koulutusten 
yhteydessä. Materiaaleja käsiteltiin syksyn Palokuntalaispäivil-
lä ja materiaalit laitettiin kaikkien palokuntalaisten nähtäväksi 
ja kommentoitavaksi EduSPEK-oppimisympäristöön.

Palokuntanuorisotyön laatua kehitetään Kipinä-työkalulla, 
joka otettiin käyttöön v 2019.  SPEK seuraa tuloksia pelas-
tuslaitosalueittain. Työkalun tavoitteena on kehittää palo-

kuntanuorisotyön laatua ja yhdenmukaistaa toimintaa 
palo kuntien nuoriso-osastoissa.

Toimintavuonna valmistui palokuntanuorisotyön leiritoi-
mihenkilökurssi, joka on käytössä kesällä 2020.  Palotaruk-
sen kurssi- ja leirialueella pidettiin kesällä kaksi palokunta-
nuorten alueellista leiriä sekä yksi pelastusliiton leiri. Vuonna 
2019 aluetta käytettiin 103 päivänä 29 tapahtumassa (2018 
vuonna käyttöä oli 76 vuorokautta 32 tapahtumassa).

Suomen Palopäällystöliitto ry  

Suomen Palopäällystöliitto ry (SPPL) sai Palosuojelurahas-
tolta vuodelle 2019 yleisavustusta 386 000 euroa. Palosuo-
jelurahaston yleisavustus kohdistui koulutus-, asiantuntija-, 
kehittämis- ja kansainväliseen toimintaan sekä viestintään, 
turvallisuusviestintään ja jäsenpalveluihin. Yleisavustus 
mahdollisti laaja-alaisen ja ajankohtaisen koulutustuotan-
non alan osaamisen edistämiseksi. Niin ikään yleisavustuk-
sen mahdollistamina liiton koordinoimat ja koko alan ke-
hittämistä palvelevat asiantuntijatoimikunnat, kuten mm. 
korkeanpaikan työskentelyn toimikunta, tieliikennepelas-
tamisen toimikunta, vesisukellustoimikunta ja pelastusalan 
henkisen työsuojelun toimikunta vaikuttivat oman alueensa 
tekniikoiden, taktiikoiden, työmenetelmien ja toimintatapo-
jen kehittämiseen. Viestinnässä ja turvallisuusviestinnässä 
yleisavustuksen turvin voitiin vahvistaa näkyvyyttä ja vaikut-
tavuutta eri kanavissa sekä lisätä vuorovaikutusta alan sisällä 
ja alan ulkopuolisten kohderyhmien kanssa. Jäsenpalveluis-
sa yleisavustus mahdollisti mm. alan arvojen sisäistämistä ja 
alan yhteisöllisyyden edistämistä.

Vaikuttavuuden kannalta Palosuojelurahaston yleisavustuk-
sella on merkittävä rooli, sillä sen avulla eri toimintoja voi-
daan toteuttaa pitkäjänteisesti ja systemaattisesti, se mah-
dollistaa mm. jo päättyneiden hankkeiden jalkauttamista, 
jatkojalostamista ja integrointia muuhun toimintaan.

Koulutus
Toimintavuoden aikana liitto ylitti suunnitelman mukaiset 
määrälliset tavoitteensa koulutuksessa: tilaisuuksia järjestet-
tiin yhteensä 56 (suunnitelma 53), niissä oli osallistujia 2 985 
(2 850) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 4 141 (4 000). Li-
säksi luentoja ja koulutustapahtumia on seurattu yhdeksän 
tilaisuuden osalta suoratoistopalveluissa tai ladattu verkko-
taltioinneista yhteensä 649 kertaa. 
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Keskitettyjen, valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjes-
tämisen lisäksi liitto toteutti alueellista koulutusta. Alueellis-
ten koulutustilaisuuksien ajatuksena oli kehittää viimeisintä 
pelastustoiminnan tekniikan ja taktiikan johtamista sekä 
harjoitella ja lisätä henkilöstöjohtamisvalmiuksia.

Erilaisten verkkopalveluiden, esimerkiksi Teamsin, kautta osal-
listuminen koulutukseen on tullut pysyväksi toimintamalliksi 
mahdollistaen paikasta riippumattoman vuorovaikutteisen 
koulutustapahtuman toteuttamisen. Verkkotaltioinnit puo-
lestaan mahdollistavat sisältöihin tutustumisen ajasta ja pai-
kasta riippumatta, jolloin niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti 
myös organisaatioiden sisäisissä koulutuksissa.

Koulutustoiminnan myötä liitto huolehti toiminta-ajatuk-
sensa mukaisesti siitä, että pelastustoimen päällystö- ja ali-
päällystötehtävissä toimivat ja yhteistyöviranomaiset saivat 
laadukasta työssään tarvitsemaansa uutta, laajennettua ja so-

veltavaa osaamista. Koulutustoiminnan aiheet koskettelivat 
laajasti pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä, henki-
löstöjohtamista ja työturvallisuutta. Liiton 2018 lanseeraama 
tieliikennepelastamisen Road Rescue -tapahtuma on vakiin-
nuttanut paikkansa asiantuntijoiden kohtaamispaikkana.

Palopäällystöliitto järjesti myös kilpailutoimintaa, ja täl-
tä osa-alueelta tärkeimpänä Palokuntien Suomenmesta-
ruuskilpailut Jehumalja. Kuluneena vuonna mukana oli 39 
joukkuetta. Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi vanhimmista 
ammattitaitokilpailuista maassamme myös suurin alan vuo-
tuinen kilpailutapahtuma.

Viestintä ja turvallisuusviestintä
Palopäällystöliitto oli aktiivisesti yhteydessä Kumppanuus-
verkoston turvallisuusviestinnän työryhmän ja muiden 
alan turvallisuusviestijöiden kanssa. Liitto toteutti turvalli-
suusviestinnän työryhmän kanssa myös menestyksekkäät 

Kuva 4. Palopäällystöliitto on aktiivinen tieliikennepelastamisen osaamisen koordinoija ja kouluttaja, mm. Road Rescue -koulutustapahtuma 
keräsi 80 osallistujaa, jotka pääsivät leikkaamaan tuliteriä ja uusin käyttövoimin ja uusimmalla turvatekniikalla varustettuja autoja. Kuva: SPPL
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 turvallisuusviestinnän opintopäivät, joiden suosio näkyi 
sekä osallistujamäärässä että palautteen laadussa. 

Turvallisuusviestinnässä on jatkettu myös sähköisten kana-
vien hyödyntämistä. Liitto on käynyt aktiivista sisäistä kes-
kustelua siitä, miten turvallisuusviestintää voi kehittää yhä 
yhtenäisemmäksi. Akuutteja ja ajankohtaisia turvallisuus-
viestejä on saatu laajalti läpi sekä sosiaalisen median että 
perinteisten viestintäkanavien, kuten mediatiedotteiden 
kautta. Näistä esimerkkinä mainittakoon kevään metsäpalo-
varoituksiin, tieliikennepelastamiseen ja pelastusalan henki-
seen huoltoon liittyvä laaja-alainen viestintä. Viestintä johti 
muun muassa tv-esiintymisiin, lehtihaastatteluihin ja aktiivi-
seen keskusteluun sosiaalisessa mediassa. 

Liitto osallistui alan messutapahtumiin, muun muassa  
Educa-messuille ja FinnSec-messuille. 

Palopäällystöliitto järjesti vuonna 2019 myös Viestintä ja 
vuorovaikutus -tapahtuman, jossa käsittelyssä olivat alan 

ajankohtaiset viestintäteemat ja -tarpeet. Tilaisuudessa 
muun muassa valmentauduttiin kriisiviestintätilanteisiin 
ja niiden käsittelyyn. Lisäksi liitto on aktiivisesti osallistu-
nut rakentavaan pelastusalan arvoja edistävään keskus-
teluun sekä live-tapahtumissa että sosiaalisen median 
kanavilla.

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta
Liiton asiantuntijarooli pysyi vakiintuneena toimintavuoden 
aikana. Liiton omat asiantuntijaelimet kokoontuivat sään-
nöllisesti, minkä lisäksi liitolla on ollut edustaja lähes 40 eri 
asiantuntijatyöryhmässä. Lausuntoja annettiin edellisvuo-
sien tapaan, ja liitto kutsuttiin useamman kerran vuoden 
aikana eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavaksi. Sisä-
ministeriön aloitteesta liitto käynnisti korkeanpaikan työs-
kentelyn ohjeen päivitysprosessin.

Liiton valtakunnallinen pelastusalan henkisen työsuojelun-
toimikunnan työn tuloksena käynnistyi Henkinen työsuojelu 
ja jälkipurku pelastustoimessa -hanke. 

Kuva 5. Vuoden sopimuspalokunnaksi 2019 valittiin Piikkiön VPK. Kunniakirjaa Piikkiön VPK:n edustajille luovuttamassa SSPL:n edesmennyt 
puheenjohtaja Antti Rantakangas (28.2.1964-22.11.2019). Kuva: SSPL
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Kuva 6. SSPL julkaisi uutena painotuotteena Pienen oppaan sopi-
muspalokunnista ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnasta, joka on 
tarkoitettu ”taskukäsikirjaksi” kaikille palokuntalaisille. Kuva: SSPL

Kansainvälinen toiminta
Liiton osallistuminen ja vaikuttavuus kansainvälisessä toi-
minnassa pysyi vakiintuneella tasollaan.

Liitto tuki EU-puheenjohtajakauden toteuttamista mm. 
tuottamalla pelastustoimen käyttöön videoaineistoa.  
Yhteistyötä Pietarin paloyliopiston kanssa jatkettiin järjes-
tämällä yksi koulutus Helsingissä ja valmistelemalla kolmea 
koulutusta vuodelle 2020. Pohjoismaiseen opintoviikkoon 
Norjassa osallistui kolme henkilöä.

FEU-toiminnassa osallistuttiin säännöllisesti ja aktiivisesti 
järjestön toimintaan, Suomen keskeisimpänä vastuualu-
eena on pelastajien työturvallisuus (firefighter safety). Työ-
turvallisuuden vastuualue tukee liiton strategista linjausta, 
jonka mukaan liitto toimii ja vahvistaa roolia pelastustoi-
men työhyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi liitto osallistui 
Exchange of Experts -hankkeisiin, joiden teemoina olivat 
mm. pelastusalan vapaaehtoistoiminta ja terroritilanteisiin 
varautuminen.

Liiton käynnistämä suomalaisten pelastusalan toimijoiden 
kansainvälisten asioiden yhteistyöfoorumi on vakiintunut 
osaksi kansainvälisen toiminnan kehittämistä. 

Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä toteutui liiton strate-
gian ja palvelulupausten sekä toimintasuunnitelman mukai-
sesti. Liiton tilaisuuksissa kävi laajasti osallistujia pelastustoimen 
eri henkilöstöryhmistä ja palokuntamuodoista. Alan järjestöjen 
välistä yhteistyötä toteutettiin vakiintunein muodoin. 

Viestintää liittoa ja alaa koskevista asioista toteutettiin jä-
senlehden, verkkosivujen, kuukausittaisten ajankohtais- ja 
koulutustiedotteiden ja muiden sähköisten kanavien kaut-
ta. Liiton toimintaan osallistuminen mahdollisti pääsyn yhä 
ketterämmin tuoreimman tiedon ja informaation pariin.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SSPL) sai Palo-
suojelu rahastolta vuodelle 2019 yleisavustusta  170 000 
euroa. Yleisavustus kohdistui pääosin palokuntatoiminnan 
edistämiseen kahden päätoimisen työntekijän voimin. Kah-
den työntekijän työpanos on nyt kahtena peräkkäisenä 
vuonna mahdollistanut aiempaa suuremman panostuksen 
toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyi kuluneena vuonna 
etenkin viestinnässä sekä uuden materiaalin tuottamisessa. 

Vuorovaikutus sopimuspalokuntalaisten kanssa on kasvanut 
runsailla kenttäkäynneillä palokuntiin. Palokuntavierailujen 
yhteydessä on pidetty   koulutustilaisuuksia palokuntalai-
sille ja palokuntatoiminnan edistämisen ohella yleisavustus 
onkin kohdistunut myös valistus- ja koulutustoimintaan.  
Yksi merkittävin kenttäkäynteihin ja koulutukseen liittyvä ta-

pahtuma oli työntekijöiden tekemä kiertue Lapin palokun-
tiin. Näillä jalkautumisilla mahdollistettiin vuorovaikutus sel-
laistenkin palokuntalaisten kanssa, jotka eivät ole aktiivisesti 
mukana esimerkiksi valtakunnallisissa tapahtumissa. Yhtenä 
toiminnan keskeisenä painopisteenä oli valtakunnallisen 
sopimuspalokuntatoiminnan tuntemuksen kasvattaminen 
palokuntalaisten keskuudessa. 

Suurimmat muutokset liiton toiminnassa olivat toiminnan-
johtajan eläköitymisen vuoksi uuden toiminnanjohtajan 
sekä tämän jälkeen uuden järjestöpäällikön rekrytointi vuo-
den lopulla. Liiton puheenjohtajan äkillinen menehtyminen 
varjosti loppuvuotta, vaikka toimintaa pystyttiinkin jatka-
maan normaaliin tapaan myös kriisin keskellä.

Vaikuttavuus ja keskeiset tulokset
Vuoden aikana liitto on osallistunut lukuisiin valtakunnalli-
siin pelastustoimen työryhmiin, tärkeimpänä näistä sisämi-
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nisteriön sopimuspalokuntatoiminnan kansallinen yhteis-
työryhmä. Yhteensä liitto on ollut vuoden aikana mukana 
kuudessatoista eri työ-, ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, neu-
vottelukunnassa tai valintaraadissa.
 
Vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä valtakunnallisia työryhmiä 
vuonna 2019 olivat Pelastusopiston sopimuspalokuntakoulu-
tuksen kehittämisverkosto sekä Työterveyslaitoksen projekti, 
jossa tehdään e-kirjaa ohjeistamaan pelastusalan ammatti- ja 
sopimushenkilöstön työterveyshuoltoa ja terveystarkastuksia.

Liitto on palvellut aktiivisesti jäsenyhteisöjä erilaisissa palo-
kuntatoiminnan haasteissa vuoden aikana 219 kertaa. Liitto 
on tiedottanut toimintavuoden aikana tärkeistä ja ajankohtai-
sista asioista viidellätoista jäsentiedotteella. Myös viranomais-
ten pyytämiä tiedotteita on välitetty sopimuspalokunnille.
 
Liitto on jakanut useita palokuntatoimintaa hyödyttäviä kir-
jasia ja esitteitä kaikille sopimuspalokunnille, pelastuslaitok-
sille ja yhteistyökumppaneille veloituksetta. Näitä on jaettu 
yhteensä 55 589 kappaletta. Vuonna 2019 toteutettiin uutena 
tällaisena julkaisuna Pieni opas sopimuspalokunnista ja pe-
lastustoimen vapaaehtoistoiminnasta, jota jaettiin kaikkiin lii-
ton jäsenpalokuntiin. Pienen oppaan tarkoituksena on toimia 
tietopakettina ja käsikirjana jokaiselle palokuntalaiselle sekä 
auttaa heitä ymmärtämään pelastustoimen kokonaisuutta.

Liitto on vakiinnuttanut sosiaalisen median yhdeksi kes-
keisimmistä viestintäkanavista. Liiton Facebook-sivulla oli 
vuoden 2019 lopussa 954 seuraajaa, Instagramissa 1024 
seuraajaa ja Twitterissä 824 seuraajaa. Facebookilla ja Insta-
gramilla tavoitetaan palokuntaväkeä ja Twitterissä viestitään 
yhteiskunnan vaikuttajien suuntaan.
 
Liitto osallistui kutsuttuna 56 kertaa erilaisiin palokuntien juh-
latilaisuuksiin, selkeästi aiempia vuosia useammin. Palokun-
tien juhlat ovat tärkeitä tilaisuuksia olla tukemassa palokun-
tien näkyvyyttä, vahvistamassa palokuntalaisten identiteettiä 
sekä viestimässä toiminnasta myös suurelle yleisölle. Yhteyttä 
Viron pelastustoimeen pidettiin yllä mm. osallistumalla syys-
kuussa Viron pelastusalan järjestöjen 100-vuotisjuhlaan.
 
Keskeisiä tuloksia ovat Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 
pitämät koulutustapahtumat ja kenttäkäynnit. Tällaisia tapah-
tumia oli toimintavuonna yhteensä 34. Koulutustilaisuuksissa 
on tuotu esiin sopimuspalokuntien neuvonta- ja valistustyön 
merkitystä sekä edistetty palokuntien työhyvinvointia.
 
Sopimuspalokuntatoiminnan asiantuntijuutta on varmis-
tettu pelastustoimen kehittämistä käsittelevissä hankkeissa 
ja työryhmissä, ja sopimuspalokuntatoimintaan liittyviä lau-
suntoja on annettu Eduskunnalle ja eri ministeriöille vuo-
den aikana viisi kertaa. Liitto on myös osallistunut erilaisiin 
pelastusalan seminaareihin.

 
Palokuntien operatiivisen ja muun toiminnan kehittämi-
nen jatkui Sopimuspalokunta 2020-strategian mukaisesti. 
Toiminnassa on huomioitu myös Pelastustoimen strategia 
2025. Strategian pääkohdat on esitelty pelastustoimen uu-
distamiseen liittyvissä koulutuksissa.

Nuohousalan Keskusliitto ry

Nuohousalan Keskusliitto ry sai vuonna 2019 Palosuojelura-
hastolta avustusta koulutus- ja valistustoimintaan yhteensä 
287 000 euroa. Palosuojelurahaston avustus mahdollisti uu-
sien nuohousalan ammattilaisten peruskoulutuksen sekä jo 
toimessa olevien nuohoojien jatko- ja täydennyskoulutuk-
sen sekä myös valtakunnallisen valistuksen ja viestinnän to-
teuttamisen ja kehittämisen. Koulutus- ja valistustoiminnan 
tavoitteena on parantaa ja kehittää kiinteistönomistajien 
palo- ja asumisturvallisuutta.

Nuohousalan palvelujen tarjonta vapautui kilpailulle valta-
kunnallisesti 1.7.2019 lähtien. Käytännössä kiinteistönomis-
tajat voivat uuden järjestelmän myötä valita minkä tahansa 
nuohouspalvelujen tuottajan suorittamaan oman kiinteis-
tönsä nuohouksen. Vastuu nuohouksen lakisääteisestä hoi-
tamisesta on ollut aikaisemminkin kiinteistön omistajalla, 
mutta uuden järjestelmän myötä vastuu nuohoojan tilaa-
misesta korostuu. Lakimuutoksessa säilyi kiinteistöjen nuo-
housvelvoite, nuohousvälit sekä nuohoojan ammattipäte-
vyys. Nämä kaikki yhdessä ovat tärkeitä elementtejä palo- ja 
asumisturvallisuuden varmistamisen kokonaisuudessa. 

Lakimuutos ja alaa ohjaavat säädökset lisäsivät valistuksen 
ja neuvonnan tarvetta kiinteistön omistajien keskuudessa. 
Viestinnän tavoitteena on selkeyttää lakimuutoksen vaiku-
tuksia kuluttajille. Liitolla on ollut merkittävä rooli koulutuk-
sessa, valituksessa sekä viestinnässä.

Palosuojelurahaston myöntämällä avustuksella mahdollis-
tettiin valtakunnallinen kampanja, jolla aktivoitiin kiinteis-
tönomistajia huolehtimaan kiinteistönsä nuohoamisesta 
lakisääteisin määrävälein käyttämällä koulutettuja ja am-
mattitaitoisia nuohoojia. Ensimmäinen osa kampanjasta 
ajoittui marraskuulle 2019 ja toinen osa toteutetaan 2020. 
Saatujen tunnuslukujen valossa kampanja tavoitti hyvin 
kohderyhmiä. 

Tiedotusta nuohoojan koulutuksesta jatkettiin. Tavoitteena 
oli saada nuohousalaa läpinäkyväksi ja varteen otettavaksi 
vaihtoehdoksi uraa suunnitteleville nuorille.

Vuoden 2019 aikana Nuohousalan Keskusliitto, Seinäjoen 
Koulutuskuntayhtymä ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
aloittivat yhteistyön nuohousalan tutkintojen osalta. Tarkoi-
tuksena on tukea Nuohousalan Keskusliiton tutkintotavoit-
teisen koulutustoiminnan kehittämistä vastaamaan toisen 
asteen ammatillisen koulutuksen tavoitteita. 
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Kuva 7. Nuohoojien koulutuksessa ja kiinteistönomistajille suunna-
tussa valistuksessa korostetaan työturvallisuutta ja kattoturvalaittei-
den asianmukaista kuntoa. Kuva: NKL

Vuoden 2019 opiskelijamäärissä ammattitutkinnon osalta 
oli vaihtelua, joka osaltaan johtui osatutkintojen suoritta-
jista. Varovaisuus nuohoojamestariopintoihin liittyen jatkui. 
Koulutuksen vaikuttavuutta on voitu arvioida työnantajilta 
ja opiskelijoilta saadun palautteen avulla. Liiton tarjoamaa 
koulutusta on arvostettu. Koulutuksen vaikuttavuus näkyy 
myös työturvallisuuskulttuurin jalkautumisella käytännön 
työssä.

Valistuksen ja kampanjoinnin kautta on saatu hyviä tuloksia 
kiinteistönomistajien aktivoituessa käyttämään nuohous-
palveluja. Vaikuttavuutta on voitu arvioida liiton jäseniltä 
saadun palautteen avulla. 

Valtakunnan tasolla keskustelu puun pienpoltosta ja siihen 
liittyvistä pienhiukkaspäästöistä on jatkunut. Liitto sai tun-
nustuksen keväällä 2019 Rovaniemellä pidetyssä Arktisen 
neuvoston kokouksessa työstään mustahiilipäästöjen vä-
hentämiseksi.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa teh-
dyn yhteistyön myötä kiinnitettiin huomiota tulisijan oikea-

oppiseen sekä turvalliseen käyttöön. Yhteistyön myötä kehi-
tettiin toimintamallia, jossa kuntien ympäristöviranomaisilla 
olisi tarjota apua oikeaoppiseen tulisijan käyttöön varsinkin 
tiheästi rakennetuilla pientaloalueilla. 

Työ nuohousalan työturvallisuuden parantamiseksi jatkui. 
Lisäksi valistustoiminnalla ja sidosryhmäyhteistyöllä herätel-
tiin kiinteistön omistajia huolehtimaan kattoturvalaitteiden 
asianmukaisesta kunnosta. 

Nuohousalan Keskusliitto osallistui yhdessä muiden toimi-
joiden kanssa Paloturvallisuusviikon, Päivä Paloasemalla - ja 
Pohjoismainen Palovaroitinpäivä -tapahtuman toteuttami-
seen. Viikon tavoitteena on saada jokainen miettimään omia 
valmiuksiaan, roolia ja vastuuta paloturvallisuusasioissa.

Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kaut-
ta saavutettiin jäsenistön lisäksi sidosryhmät.
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Kuva 8. Tampereen keskuspaloasemalle perustettiin palomuseo vuonna 1998. Pirkanmaan pelastuslaitos täytti 120 vuotta vuonna 2018, ja 
alkuperäisessä muodossaan ollut vanha palomuseo kaipasi uudistusta. Tarkoitus oli päivittää esineistö ja näyttely sekä lisätä turvallisuusviestin-
nän  osuutta. Palomuseon kehittämiselle ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi myönnettiin avustusta 40 000 euroa syksyllä 2018. Kuva: Jarmo 
Ruotsalainen

Myönnetyissä erityisavustuksissa tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin painottuivat erityisesti valistus- ja neuvonta-
hankkeet kuten NouHätä!, Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa  
paloturvallisuudesta pienimmille, Paloturvallisuusviikko ja 
Palotutkimuksen päivät. Myös oppimateriaalin tuotantoon ja 
hankintaan myönnettiin useampi avustus, joita olivat muun 
muassa savusukellusosaamisen kehittäminen, osaamiskar-
toitusmalli sekä virtuaalinen paloturvallisuus.  Henkilökoh-
taisia apurahoja myönnettiin kolme kappaletta. 

Alkuvuodesta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin valmis-
teltiin uutta painotettua hakua, joka avattiin syyskuussa ja 
jonka hakuaika päättyi joulukuussa. Painotetun haun kolme 
aihealuetta olivat asumisen paloturvallisuus, rakentamisen 
paloturvallisuus sekä vaikuttavuus ja suorituskyky pelastus-
toimen palveluissa.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat suurin Palosuojelura-
haston avustama kokonaisuus. Vuoden 2019 aikana valmis-
tui 22 hanketta. Alla kuvataan joidenkin kertomusvuonna 
valmistuneiden hankkeiden vaikuttavuutta rahaston näkö-
kulmasta.

Erityisavustukset tutkimus- ja  
kehittämishankkeisiin 

Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, valistukseen ja neuvon-
taan, oppimateriaaliin, standardisointiin sekä henkilökohtai-
siin apurahoihin ja stipendeihin liittyviä päätöksiä tehtäessä 
huomioitiin erityisesti hankkeet, jotka edistivät tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa sekä liittyivät pelastustoimen 
tutkimuslinjauksiin. Tärkeänä pidettiin myös hankkeen val-
takunnallisuutta. Lisäksi hankkeiden vaikuttavuuden merki-
tystä korostettiin jo hakuvaiheessa. Hakemukseen tuli liittää 
selvitys hankkeen vaikuttavuudesta sekä viestintäsuunni-
telma. Haku järjestettiin kaksi kertaa vuodessa ja asiantun-
tijaraati arvioi sekä pisteytti saapuneet avustushakemukset. 
Asiantuntijaraati arvioi hankkeita sekä webropol-lomak-
keella että myös raadin kokouksessa. Kertomusvuonna tut-
kimus- ja kehittämishankeavustuksiin myönnettiin yhteen-
sä 2,78 miljoonaa euroa. Avustusmäärällä tuettiin yhteensä 
32 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävää han-
ketta. Määräraha tutkimus- ja kehittämishankehakemuksiin 
on noussut viime vuosina rahaston hallituksen strategiapai-
notusten mukaisesti. 
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Vuonna 2019 päättyneen Paloriski-ilmoitukset ja viranomais-
yhteistyön kehittäminen -hankkeen tavoitteena Kumppa-
nuusverkoston toimeksiannossa oli luoda valtakunnallisesti 
yhtenäinen käytäntö paloriski-ilmoitusmenettelystä sekä 
siihen liittyvästä valvontatyöstä. Hankkeessa tuli myös luoda 
erilaisia toimintamalleja mm. eri sidosryhmien kanssa teh-
tävän yhteistyön luomiseen, joita pelastuslaitokset voivat 
hyödyntää alueellisesti. Hankkeen keskeisimpinä tuotoksina 
voidaan pitää yhtenäistä sähköistä ilmoituslomaketta, jolla 
pystytään ilmoittamaan palovaarasta tai muusta onnet-
tomuusriskistä ajasta ja paikasta riippumatta. Lomakkeen 
lisäksi hankkeessa tuotettiin kattava paloriski-ilmoitusta, 
ilmoituksen käsittelyä, valvontakäyntiä sekä viranomaisyh-
teistyötä käsittelevä käsikirja.

Pelastusopiston koordinoimassa Pelastustoimen osaami-
senkartoitusmalli -hankkeessa tuotettiin osaamisenkartoi-

Kuva 9. Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet -hankkeessa tutkittiin sairaalaympäristössä olevan sprinklerijärjestelmän tehokkuutta poti-
lashuoneessa syttyvän palon sammuttamisessa, rajoittamisessa ja palavassa huoneessa olevien ihmisten suojaamisessa. Hankkeelle myönnet-
tiin avustusta 208 290 euroa syksyllä 2018. Kuvassa potilashuone polttokokeen jälkeen. Kuva: Eetu Veikkanen

tusmalli, arviointikriteerit ja osaamisentasot päivystävän 
päällikön ja päivystävän palomestarin tasoille sekä tilanne-
keskushenkilöstölle. Hanketta pilotoitiin 21:llä pelastuslai-
toksella sekä Pelastusopistolla. Yhteisillä arviointikriteereillä 
voidaan varmentaa pelastustoiminnan johtajana olevien 
henkilöiden tarpeellinen osaaminen. Hankkeen avulla voi-
daan myös yhtenäistää ja parantaa pelastustoiminnan joh-
tamisen laatua koko maassa.

Pelastusopistolta valmistui myös hankkeet Miehittämät-
tömät ilma-alukset pelastustoimessa, Palontutkinnan oppi-
materiaali ja Koulumaali. Miehittämättömät ilma-alukset 
pelastustoimessa tuotti laajahkon oppimateriaalin toimialan 
käyttöön. Palontutkinnan oppimateriaali -hankeen loppu-
tuloksena syntyi palontutkijoiden ammattitaidon kehit-
tämiseksi palontutkijan opintopolku sekä verkkokurssit. 
Opintopolku on suunniteltu täydennyskoulutukseen ja sitä 
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voidaan soveltavin osin käyttää myös tutkinto-opetuksessa. 
Koulumaali -hankkeessa tuotettiin pelastustoimelle koulu-
tusalusta, jossa on yhdestä paikasta saatavilla ajantasainen 
oppimateriaali käytettäväksi niin Pelastusopiston kuin pelas-
tuslaitostenkin tarpeisiin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n Sprinklatun ter-
veyskeskuksen polttokokeet -hankkeessa tutkittiin sairaa-
laympäristössä olevan sprinklerijärjestelmän tehokkuutta 
potilashuoneessa syttyvän palon sammuttamisessa, rajoit-
tamisessa ja palavassa huoneessa olevien ihmisten suojaa-
misessa. Kokeissa mitattiin paloissa muodostuvien kaasu-
jen lämpötilaa ja analysoitiin kaasujen koostumusta ja eri 
yhdisteiden pitoisuuksia. Tulokset osoittivat, että sprinklerit 
antoivat lisäaikaa potilashuoneen evakuointiin ja käytän-
nössä poistivat koko osastoon leviävän palon mahdolli-
suuden. Sprinkleri rajoitti paloa kaikissa tapauksissa ja sam-
mutti sen täysin 23 %:ssa paloista.

Suomen Palopäällystöliitto organisoi Jehumalja-kilpailua. 
Vuoden 2019 kilpailu järjestettiin Palopäällystöliiton ja Pe-
lastusopiston yhteistyönä. Jehumalja-kilpailu mittaa palo-
kuntien sammutus- ja pelastustaitoja sekä palokaluston 
käyttöä. Kilpailu on avoin kaikille maamme pelastustoimen 
yhteisöille. Palokuntien suomenmestaruus ratkaistaan kol-
miosaisessa kilpailussa: tieto-, taito-, ja kalustokilpailu. 

Paloturvallisuusviikko on vuosittainen pelastustoimen 
kampanja, jonka tavoitteena on parantaa koko Suomen 
paloturvallisuutta. Paloturvallisuusviikon keskeisimpänä 
tavoitteena oli asumisen paloturvallisuuden edistäminen 
kodeissa ja eri asuntoyhteisöissä fokuksena sähkölaitteiden 
paloturvallinen käyttö. Päivä Paloasemalla -tapahtumassa 
rikottiin yleisöennätys kun noin 119 000 kävijää vieraili 359 
paloasemalla. Koko perheen tapahtumassa vierailijat oppi-
vat paloturvallisuustaitoja tehtävärastien kautta ja tutustui-
vat palokuntien toimintaan.

NouHätä! on keskeisten pelastusalan toimijoiden ja pe-
ruskoulun yhdessä vuosittain toteuttama, paloturval-
lisuuskulttuuria edistävä kampanja, johon liittyy pa-
loturvallisuustaitokilpailu. SPEK ry:n koordinoimassa 
NouHätä!-kampanjassa oli kampanjakaudella 2018−2019 
mukana 555 yläkoulua, joissa opetusta sai noin 47 000 
oppilasta. NouHätä! on suurin yhdelle peruskoulun ikäryh-
mälle vuosittain toteutettavista kampanjoista. Hankkeessa 
jatkettiin lisäksi kampanjan kehittämistä ympärivuotiseksi 
opetusohjelmaksi. 

Lapset olivat kohderyhmänä hankkeissa Pellekaija Pum  iskee 
kipinää ja Hipsu ja Tipsu -Nyt palaa! Pellekaija Pum iskee kipi-
nää -konsertti tavoitti yli 13 000 lasta, opettajaa ja ohjaajaa. 
He kaikki kuulivat paloturvallisuusaiheista musiikkia, osal-
listuivat paloturvallisuuskeskusteluihin, tietoiskuihin, leiki-

tyksiin, laulatuksiin ja tansseihin. Hankkeen aikana tehtiin 
seitsemän julkista esitystä ja 96 koulu- ja päiväkoti esitystä. 
Varsinainen tuotos on lasten herääminen paloturvallisuus-
ajatteluun ja kiinnostus aiheeseen. 

Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! -hankkeessa oli kyseessä 5−8- 
vuotiaille lapsille kohdennettu forum-teatterikiertue. Vuon-
na 2019 esityksen näki 2 484 lasta. Tavoitteena oli valistaa 
kohderyhmää tulipalojen vaaroista ja edesauttaa palotur-
vallisuusasioiden ymmärrystä kouluissa ja kodeissa. Palaut-
teen mukaan teatterin keinoilla esitetyt vaaratilanteet ja 
niiden ratkaisumallit jäivät lapsiyleisön mieleen ja aiheen 
tiimoilta jatkettiin myös esitysvierailun jälkeen. Lapset us-
kalsivat keskustella Tulikukko-hahmon kanssa vaaratilan-
teista. 

Asumisturvallisuutta koskettavat toimintaympäristön 
muutokset, kuten väestön ikääntyminen, lisäävät tarvetta 
ennakoida ikääntyvän, kotona asuva väestön asumisturval-
lisuutta. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen Kotona asumisen 
turvallisuustason vaatimusmalli KAT3 -hankkeen toiminta 
perustuu monitoimijayhteistyöhön, jossa eri toimijoiden 
tuottamaa osaamista yhdistetään asukkaan turvallisuustar-
peita ennakoivaksi ja turvallisuusriskejä ennaltaehkäiseväk-
si palveluksi. Hankkeen tulokset ilmensivät mm., millaiset 
syy-seurausketjut liittyvät kotona tapahtuneisiin onnetto-
muuksiin ja ketkä kuuluvat riskiryhmiin. Hankkeessa luotiin 
lisäksi koneoppimiseen perustuva malli, jonka kautta voi-
daan arvioida, miten pelastustoimen palveluvaste (yksiköt) 
kannattaa sijoittaa pelastuslaitoksen toiminta-alueelle suh-
teessa väestön sijaintiin.
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Kuva 10. Innovaatiopalkinnon 2019 saajat julkistettiin Joensuussa Pelastustoimen ajankohtaispäivällä 21.11.2019. Palomies Kalle Kuparinen 
(vas.), erikoistutkija Marko Hassinen ja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Kuva: Perttu Vepsäläinen

Innovaatiopalkinto 2019

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain 
tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiok-
kaasta innovaatiosta. Määräaikaan mennessä rahastoon 
saapui 17 ehdotusta. Innovaatiopalkintoraati käsitteli eh-
dotukset kokouksessaan toukokuussa ja rahaston hallitus 
valitsi palkinnon saajan raadin esityksestä. Vuoden 2019 
Innovaatiopalkinnon saivat palomies Kalle Kuparinen in-
novaatiollaan seinätuki sammutus- ja raivaustyöskentelyyn 
sekä Marko Hassinen innovaatiollaan sammutustähystin. 

Kalle Kuparisen kehittämä seinätuki parantaa tikkailla työs-
kentelyn turvallisuutta ja mahdollistaa tikkaiden monipuo-

lisemman käytön. Tuen avulla pelastaja pystyy säätämään 
etäisyyden työskentelyyn paremmin sopivaksi sekä tuke-
maan itsensä. Seinätuen hankintakustannukset ovat alhai-
set eikä sen käyttö vaadi rakenteellisia muutoksia. 

Marko Hassisen kehittämän sammutustähystimen avulla sam-
muttaminen voidaan tehdä tähystämällä ilman, että huoneti-
laan on tarve mennä ennen kuin se on jäähtynyt ja tuuletettu. 
Tähystimellä nähdään kuumat kohdat ja sammute voidaan 
kohdentaa kuvan perusteella. Vesivahingot ja ympäristöon-
gelmaksi todettu sammutusvesi vähenevät. Tähystin vähentää 
myös sammutushenkilöstön altistumista. Tähystimen avulla 
yksikin sammuttaja pystyy tehokkaaseen sammutustoimin-
taan, eikä häneltä vaadita pelastussukellus kelpoisuutta. 
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Kuva 11. Seinätuki käytössä. 
Kuva: Kalle Kuparinen

Kuva 12. Sammutustähystin. 
Kuva: Kalle Kiviranta
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Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus koostuu toi-
minnan volyymistä, toiminnan tuottavuudesta ja taloudelli-
suudesta sekä laadunhallinnasta. Avustuspäätösten määrä 
(301) laski vuoden 2018 määrästä (334) mutta oli korkeampi 
kuin vuonna 2017 (292). Sihteeristössä käsiteltyjen tilitysten 
määrä (298) laski vuosien 2018–2017 lukumäärästä mutta 
oli korkeampi kuin vuosina 2016–2015.  Päätösmäärissä 
sekä tilitysmäärissä on normaalia vuosittaista vaihtelua sen 
mukaan, paljonko hakemuksia ja tilityksiä kunakin vuonna 
tulee rahastoon. Sihteeristössä käsiteltyjen asioiden määrä 
kuukausitasolla (60,8) oli samalla tasolla kuin vuosina 2018 
(63,9) ja 2017 (62,5).

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja laadunhallinta 

1.3.1 Toiminnan volyymi   

Toiminnan volyymi pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin 
kahtena edellisenä vuotena. Kaikkien sihteeristössä teh-
tyjen päätösten määrä oli vuonna 2019 yhteensä 432.  
Vastaava luku vuonna 2018 oli 439 ja vuonna 2017 yhteensä 
432 kappaletta. Päätösten ja tilitysten määrät ovat nousseet 
etenkin vuodesta 2015–2016, mikä on lisännyt rahaston sih-
teeristön hallinnollisen työn määrää.

Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 4,75 henki-
lötyövuoden työpanos, mikä oli suurempi kuin edellisvuonna 

Vuosi Kaikki päätökset 
yhteensä

Päätöksistä  
avustuspäätöksiä

Tilitysten määrä

2019 432 301 298

2018 439 334 328

2017 432 292 318

2016 379 276 288

2015 344 298 267

TAULUKKO 7. 
Päätösten ja tilitysten määrä rahastossa vuosina 2015–2019

Toiminnan volyymi 2019 2018 2017

Hallituksen kokoukset, kpl 6 6 6

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 432 439 432

avustuspäätökset, kpl 301 334 292

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 33 20 24

takaisinperintäpäätökset, kpl 1 0 26

oikaisupäätökset, kpl 2 1 8

*muut päätökset, kpl 95 84 82

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 298 328 318

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 730 767 750

Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 72 73 72

Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 3

Julkaisut ja ulkopuoliset selvitykset 2 1 0

Sihteeristön henkilötyövuodet 4,75 4,12 3,73

www* Hallinnolliset ja muut päätökset on yhdistetty vuoden 2018 tilinpäätöksessä (vuodet 2017–2019)

TAULUKKO 8. 
Palosuojelurahaston toiminnan volyymi 
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TAULUKKO 9. 
Avustuspäätökset kokouksittain rahastossa 

*  Päätösmäärä (302 kpl) sisältää yhden myönteisen sopimuspalokuntien pienavustuksen oikaisupäätöksen.  
Haettu avustusmäärä (21 319 824 euroa) sisältää tiedot sekä myönteisen että kielteisen päätöksen saaneista hakemuksista.

**   Rakennushankkeiden haettu avustusmäärä on laskennallisesti 40 % hakemuksissa ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Vuonna 2019 
rakennus hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 23 869 612 euroa, josta 40 % on 9 547 845 euroa. Haettu avustus muilta osin: yleisavustuk-
set 3 398 180 euroa, tutkimus- ja kehittämishankkeet 4 531 846 euroa, kalustohankkeet 3 380 215 euroa ja pienavustukset 461 738 euroa. 

Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2019 2018 2017

kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu 
avustus*

302 21 319 824 € 334 25 597 783 € 292 20 862 083 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja myönteisten 
päätösten osuus saapuneista %

255 84,44 % 255 76,35 % 243 83,20 %

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 255 11 327 528 € 255 10 833 805 € 243 11 489 763 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusten keskiarvo 
(euroa)

255 44 422 € 255 42 486 € 243 47 283 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja  
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%)

84,44 % 53,13 % 76,35 % 42,30 % 83,20 % 55,10 %

Yleisavustushakemukset (28.11.2019) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 3 398 180 4 3 310 852 5 3 085 565 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 5 3 220 000 4 3 220 000 5 3 030 000 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja  
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%)

100,00 % 94,76 % 100,00 % 97,30 % 100 % 98,20 %

Tutkimus- ja kehittämishankkeet (27.2.2019 ja 
10.9.2019)

kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 49 4 531 846 € 51 4 390 624 € 39 4 119 336 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 32 3 309 354 € 32 2 781 657 € 25 3 369 591 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja 
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%)

65,31 % 73,02 % 62,70 % 63,40 % 64, 1 % 81,80 %

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) 
(28.5.2019)

kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 84 3 380 215 € 95 3 381 930 € 83 3 406 297 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 64 2 518 488 € 54 2 260 662 € 57 2 460 857 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja  
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%)

76,19 % 74,51 % 56,80 % 66,80 % 68,70 % 72,20 %

Rakennushankkeet (17.4.2019 ja 29.10.2019) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä** 19 9 547 845 € 27 14 056 529 € 21 9 820 212 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 15 1 886 858 € 15 2 175 726 € 17 2 261 306 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja  
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%)

78,95 % 19,76 % 55,60 % 15,50 % 80,10 % 23,00 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto  
(kaikki 6 kokousta)

kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 145 461 738 € 157 457 848 € 144 430 673 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 139 392 828 € 150 395 760 € 139 368 009 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja  
myönnetty avustus suhteessa haettuun (%)

95,86 % 85,08 % 95,50 % 86,40 % 96,50 % 85,40 %
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TAULUKKO 10. 
Rahaston talous ja tunnusluvut 

Rahaston talous 2019 2018 2017

Toiminnan kulut, euroa 370 771 310 603 279 383

Siirtotalouden menot, euroa 10 773 308 10 184 652 10 597 122

Palosuojelumaksukertymä, euroa 11 402 540 11 012 492 11 248 334

Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 11 327 528 10 833 805 11 489 763

Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa* 11 600 000 11 600 000 11 330 000

Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa* 11 698 299 10 954 408 11 614 146

Tunnusluvut 2019 2018 2017

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/hallituksen päätökset yhteensä, euroa 858 708 647

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/sihteeristön käsittelemät asiat, euroa 508 405 373

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 90,9 106,6 115,8

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 153,7 186,2 201,1

Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 60,8 63,9 62,5

Tehokkuus 1:Avustushakemuksista käsitelty 4 kk:n sisällä saapumisesta, % 100 % 99,7 % 99,7 %

Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 91,7 % 91,2 % 92,1 %

Pisin hakemuksen käsittelyaika, työpäivää 116 126 134

Pisin tilityksen käsittelyaika, työpäivää 125

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,44 % 3,05 % 2,64 %

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 3,25 % 2,82 % 2,48 %

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 100,85 % 94,43 % 102,51 %

*Rahaston varojen käyttösuunnitelma ja toteutunut varojen käyttö sisältää hallinnolliset kulut.

(4,12). Kertomusvuoden lukuun on laskettu mukaan harjoit-
telijan 10 kuukauden työpanos. Tuottavuuslaskelmien henki-
lötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma henkilöstö. 

Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen  
kokouksissa, joita oli kertomusvuonna yhteensä kuusi. Yleis- 
ja erityisavustukset haetaan määräaikoina ja valmistellaan  
ennalta sovittuun hallituksen kokoukseen. Poikkeuksena ovat 
sopimuspalokuntien varuste- ja laitehankintoihin suunna-
tut alle 12 500 euron pienavustukset, joita voi hakea ilman 
määräaikaa. Pienavustuspäätökset tehdään pääsääntöisesti 
saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa edellyttäen, 
että hakemus sisältää tarvittavat liitteet ja seuraavaan halli-
tuksen kokoukseen on vähintään kaksi viikkoa aikaa.

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 mu-
kaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten 
kokonaismäärällä ja taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan 
kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. Tuotta-

vuus 1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen pää-
tösten määrä sihteeristön henkilötyövuosilla ja tuottavuus 
2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen asioiden 
määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.  

Taloudellisuusluvuista toiminnan kulut päätöstä kohti sekä toi-
minnan kulut käsiteltävää asiaa kohden nousivat. Tuottavuus-
luvut päätöstä kohden sekä käsiteltävää asiaa kohden laskivat. 
Toiminnan kulut olivat 3,25 % palosuojelumaksukertymästä. 
Rahaston sihteeristössä on kertomusvuonna ollut neljä vaki-
tuista viranhaltijaa sekä harjoittelija suuren osan vuotta.

Strategian toimenpanoon, tarkastuskäynteihin, rahaston si-
säiseen valvontahankkeeseen tai muihin kehittämistoimen-
piteisiin käytettyä työpanosta tai muuta valmistelutyötä ei 
ole erikseen seurattu.  Tarkastuskäyntien tekeminen hank-
keisiin on aloitettu vuonna 2017 ja niiden määrä on vuosi-
tasolla lisääntynyt. Vuonna 2019 tehtiin 19 tarkastuskäyntiä 
avustuskohteisiin. Myös viestintää rahaston toiminnasta on 
lisätty monella tavalla (mm. juttusarja Palokuntalainen -leh-
teen, Twitterin ja omien sivujen aktiivinen päivitys). Toimin-
tavuonna lisätyötä aiheutti tiivis työskentely valtionavustus-
toiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (työpajat 
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*Rahaston varojen käyttösuunnitelma ja toteutunut varojen käyttö sisältää hallinnolliset kulut.

Käsittelyajat  
rahastossa 2019 2018 2017

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %

0−4 kk 301 100,00 % 333 99,7 % 291 99,7 %

4−6 kk 0 0,00 % 1 0,3 % 1 0,3 %

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

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl %

0−2 kk 275 92,30 % 299 91,2 % 293 92,1 %

2−6 kk 23 7,70 % 29 8,8 % 25 7,9 %

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

TAULUKKO 11. Avustusten ja tilitysten käsittelyajat

ja siihen liittyvä muu kehittäminen) sekä Handi-palvelun 
käyttöönotto. Handi on laskujen uusi käsittelyjärjestelmä, 
joka korvasi rahastossa pitkään käytössä olleen laskujen  
käsittelyjärjestelmä Rondon. 

Rahaston toiminnan tehokkuusluvuissa ei ole huomioitu 
myöskään Innovaatiopalkintoa, joka työllistää sihteeristöä 
valmistelun ja päätöskäsittelyn osilta. Hakuprosessi tuottaa 
vuosittain yhden avustuspäätöksen (voittajan), vaikka ra-
hastoon saapuukin noin 20 innovaatiopalkintoehdotusta, 
jotka käsitellään asiantuntijaraadissa sekä sihteeristössä.

1.3.3 Laadunhallinta 

Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa
Rahasto on asettanut itselleen neljän kuukauden tavoitea-
jan hakemusten käsittelylle. Tavoiteaika lasketaan siitä, kun 
hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina haettavien avus-
tusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymis-
päivästä. Tunnusluvut kuvataan taulukossa 11 (Avustusten 
ja tilitysten käsittelyajat). Vuonna 2019 neljän kuukauden 
tavoiteaika saavutettiin kaikkien hakemusten osalta.

Yleisavustukset ja erityisavustukset maksetaan hakijalle 
pääsääntöisesti tositteellista tilitystä vastaan päätöksen saa-
misen jälkeen. Sopimuspalokuntien pienavustukset mak-
setaan suoraan päätöksellä jo toteutuneiden kustannusten 
pohjalta. Rahasto on asettanut itselleen tavoitteen käsitellä 
saapuvat tilityshakemukset kahdessa kuukaudessa niiden 
saapumisesta. Tilityshakemuksista 92,3 % (275 kpl) käsitel-
tiin tavoiteajassa.

Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus 
Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön hoidossa ja val-
vonnassa. Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. 
Rahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toi-
minnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakan-
toisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää 
rahastosta myönnettävistä avustuksista ja muusta rahoituk-
sesta rahaston sihteeristön esittelystä. Hallituksen pöytäkir-
jat ovat nähtävillä Palosuojelurahaston verkkosivuilla.

Palosuojelurahastolakiin tehtiin muutoksia, jotka astuivat 
voimaan 1.1.2019. Lain 10 § 1 momentin mukaan rahaston 
toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu sisäministeriöl-
le. Ministeriöllä on oikeus antaa rahaston hallinnon järjestä-
mistä ja rahaston talouden hoitoa koskevia yleisiä määräyk-
siä. Lisäksi sisäministeriö hyväksyy rahaston tulostavoitteet 
rahaston hallituksen esityksestä. Tulostavoiteasiakirja vuo-
delle 2020 allekirjoitettiin 28.11.2019.

Palosuojelurahaston hallitus on vuodesta 2016 lähtien arvi-
oinut systemaattisesti rahaston sisäistä valvontaa ja riskien 
hallintaa. Vuonna 2019 rahaston hallituksen kokouksessa 
toteutettiin valtiovarainministeriön arviointikehikkoon pe-
rustuva kysely sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riski-
enhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Kysely 
toteutetaan kolmen vuoden välein. 

Vuonna 2019 lähetettiin asiakastyytyväisyyskysely kaikille 
Palosuojelurahastosta vuonna 2018 avustusta hakeneille ta-
hoille. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan neljän vuoden 
välein saman sisältöisenä, jolloin vastauksia voidaan verra-
ta aiempien vuosien tuloksiin. Kyselyllä selvitetään muun 
muassa avustuksen saajien kokemusta ja mielipidettä avus-
tusten hakuprosessista, päätöksenteosta ja päätösten pe-
rusteluista. Vastauksia hyödynnetään myös avustustoimin-
nan ja sisäisten prosessien kehittämisessä. 
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Isoimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat päätösten perusteet, 
määräaikojen umpeutumisesta sekä hakuajoista tiedottami-
nen, asiantuntijaraatien läpinäkyvyys sekä täydennyspyyntö-
jen ja muutoshakemusten käsittely nopeammalla aikataululla.

Määräaikoina tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laa-
jasti ja avustuksen hakukirjeissä ohjeistetaan avustuksen 
hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös 
yleiset avustuksenhakuohjeet. Avustus- ja maksatushake-
muksia varten rahaston internetsivuilla on sähköisesti täy-
tettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. 

Hakemusten laadukkuutta varmistetaan mm. määrämuo-
toisin lausuntomenettelyin. Kalusto- ja rakennushanke-
hakemusten osalta aluehallintovirasto tarkastaa ja asettaa 
alueensa hakemukset tärkeysjärjestykseen. Rakennushan-
kehakemusten liitteenä on pelastuslaitoksen lausunto ja 
hankekohtainen arviointikehikko kuntien ja sopimuspalo-
kuntien paloasemahankkeista. Menettelyllä on haluttu var-
mistaa alueellisen tietämyksen ja alueen tarpeiden esille 
tuleminen päätöksenteossa. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden laadukkuutta arvioi sih-
teeristön vetämä asiantuntijaraati, johon on koottu kym-
menisen pelastusalan asiantuntijaa. Asiantuntijaraati arvioi 
hankkeet sekä sähköisesti täytettävällä arviointilomakkeella 
että raadin kokouksessa. Hakija toimittaa avustushakemuk-
sen liitteenä myös vaikuttavuustavoitetaulukon, jolla var-
mistetaan se, että hakija on pohtinut hankkeen vaikutta-
vuutta jo hakuvaiheessa. 

Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati-
muksia tulee Palosuojelurahastoon yleensä muutamia vuo-
sittain. Vuonna 2019 Palosuojelurahastossa käsiteltiin kaksi 
oikaisuvaatimusta.

Palosuojelurahasto on saanut loppuun vuonna 2015 al-
kaneen mittavan rakennusavustusten valvontahankkeen. 
Tarkastuksen kohteena olivat kaikkien vuosina 1988−2013 
myönnettyjen rakennushankeavustusten nykytilanne ja 
nykykäyttö. Vuonna 2017 aloitettiin tarkastuskäyntien te-
kemien avustuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen val-
vontaprosessia. Vuosien 2017−2019 aikana on tehty tar-
kastuskäyntejä yhteensä 39 kpl, joista 19 vuonna 2019. 
Tarkastuksista neljä on kohdistunut yleisavustuksiin, kaksi 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, kaksi pienavustuksiin, 16 
rakennushankkeisiin ja 15 kalustohankkeisiin. 

Sähköinen asiakirjahallinta ja asiointi 
Sisäministeriö ja Palosuojelurahasto käyttävät hallinnonalan 
yhteistä asiankäsittelyjärjestelmä Actaa, johon kaikki rahas-
tossa vireille tulevat asiat kirjataan ja arkistoidaan. Rahastolla 
ei toistaiseksi ole käytössä sähköistä asiointialustaa. 

Asianhallintaan liittyviä toimintatapoja ollaan uudistamassa 
koko valtioneuvostossa. Toimintaprosessit digitalisoidaan 
ja kaikkien ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä 
Vahva otetaan käyttöön vaiheistetusti vuosina 2018–2020. Si-
säministeriössä Vahva tultaneen ottaa käyttöön vuonna 2020 
ja se korvaa nykyisen käytössä olevan järjestelmän Actan.

Vahva sisältää kaikki nykyaikaisen tiedonhallinnan toiminnal-
lisuudet, kuten asianhallinnan, asiakirjan- ja dokumentinhal-
linnan, säilytysratkaisun ja tiedonohjausjärjestelmän sekä pro-
sessien automatisoinnin tuen. Siirtyminen Vahvaan vaikuttaa 
myös rahaston sähköisen asioinnin toteutukseen. Asiointi tul-
laan todennäköisesti toteuttamaan Vahva-järjestelmään inte-
groituna valtionavustusten sähköisenä käsittelyratkaisuna. 

Valtiovarainministeriö on asettanut valtionavustustoiminnan 
kehittämis- ja digitalisointihankkeen. Sen tavoitteena on li-
sätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta 

Pisteet 2011 Pisteet 2015 Pisteet 2019 Muutos edelliseen 
kyselyyn

PSR:n päätös 8,37 8,78 8,77 -0,01

Hakulomake 8,12 8,27 8,33 0,06

Hakuprosessi yleisesti 8,05 8,44 8,52 0,08

Hakukirje 8,44 8,38 8,49 0,11

Verkkosivut 8,17 8,44 8,27 -0,17

Keskiarvo yhteensä 8,23 8,46 8,48 0,02

TAULUKKO 12. 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia kouluarvosanoilla (4−10) vuosina 2011, 2015, 2019
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ja läpinäkyvyyttä kehittämällä koko valtionhallinnon kattava 
digitalisoitu valtionavustusprosessi, joka sisältää asiakasläh-
töisen yhtenäisen toimintamallin (ns. VA 2.0-toimintamallin) 
ja tietojärjestelmät. Sihteeristö osallistui digitalisointiratkaisun 
määrittelytyöhön, joka käsitti 12 määrittelytyöpajaa. Määritte-
lytyö jatkuu tiiviinä työpajatyöskentelynä vuonna 2020.

Tavoitteena prosessissa on keventää ja automatisoida rahas-
ton haku- ja päätösprosesseja tulevina vuosina. Tavoiteaika-
taulun mukaan ensimmäiset pilotoitavat avustushaut toteu-
tettaisiin Palosuojelurahaston osalta vuoden 2021 syksyllä. 

Viestintä 
Palosuojelurahasto viestii aktiivisesti ja ajantasaisesti inter-
netsivujen ja sosiaalisen median kautta. Rahaston Twitter-ti-
lillä jaetaan muutaman viikon välein hallituksen päätöksiä, 
lyhyitä tiedotteita ja muuta ajankohtaista informaatiota. 
Vuonna 2019 Twiittejä julkaistiin yhteensä 32 kappaletta, 
joista suosituimmiksi nousivat Innovaatiopalkinnon julkis-
tus, hallituksen kokoustiedotteet sekä vierailu Päivä Paloase-
malla -tapahtumassa.

Twitterissä uutisoitiin muun muassa keväällä valmistunees-
ta julkaisusta, johon on koottu avustusten prosessikuvauk-
set ja -kaaviot avustustyypeittäin. Julkaisun tarkoituksena 
on selkeyttää avustuksenhakuprosessia hakijoille. Julkaisu 
on luettavissa rahaston nettisivuilla: https://www.palosuo-
jelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-prosessikuvauk-
set-avustuksittain_2.pdf 

Lisäksi rahaston internetsivujen verkkolehteä päivitetään 
noin kerran kuussa alaa kiinnostavilla, informatiivisilla uuti-
silla. Nettisivuille vietiin myös avustuksen hakijoita palveleva 
uusi kysymykset- ja vastaukset -palsta: https://www.palo-
suojelurahasto.fi/usein-kysytyt-kysymykset.

Palosuojelurahasto on julkaissut vuoden 2019 aikana ajan-
kohtaisen artikkelin jokaisessa Palokuntalainen-lehdessä. Leh-
den kohderyhmänä on sopimuspalokunnat ja sen levikki on  
1 650−2 000 kpl. Tämä kattaa noin 70 % sopimus palokunnista.

Tammikuussa 2019 rahasto lähetti asiakastyytyväisyyskyse-
lyn kaikille vuonna 2018 avustuspäätöksen saaneille tahoille, 
joita oli yhteensä 258. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 
129 kappaletta, ja vastausprosentti oli siten 50 %. Edelliset 
Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin vuosi-
na 2015 ja 2011. Tyytyväisyys rahaston toimintaan oli korkea. 
Keskiarvo rahaston antamaan päätökseen sekä hakulomak-
keeseen, hakukirjeeseen, hakuprosessiin ja verkkosivuihin on 
vuodesta 2011 hieman noussut ja oli vuoden 2019 kyselyssä 
kouluarvosanalla mitattuna 8,48 (taulukko 12). 

Vastaajista 99 % koki rahaston sihteeristöltä saamansa palve-
lun olleen myönteistä ja rahastoon yhteydessä olleista 98 % 

piti sihteeristön tavoitettavuutta avustuksenhakuprosessin 
yhteydessä hyvänä. Lisäksi 95 % oli saanut tarvittavat vas-
taukset kysymyksiinsä rahastosta tai rahaston verkkosivuil-
ta hankepäätöksen käsittelyn yhteydessä. Vastaajista 96 % 
arvioi avustuksen maksatuksen olleen riittävän nopea tai 
melko nopea ja 91 % arvioi avustuksen käsittelyajan olleen 
riittävän nopea tai melko nopea. Pienavustuksen myöntö-
perusteita piti selkeinä 88 % vastaajista. Avustuspäätökseen 
tyytyväisiä oli 88 %. Päätöksen perusteisiin tyytyväisiä oli  
69 %. Avustuksenhakukirjeen oli kyselyyn vastanneista  
lukenut 67 %. 

Rahaston verkkosivuilta vastaajat etsivät useimmiten ra-
haston päätöstiedotetta sekä pöytäkirjoja. Päätöstiedotteet 
viedään verkkosivuille muutaman päivän sisällä kokoukses-
ta. Yleisavustusta sekä kalusto- ja rakennushankeavustusta 
saaneista 10 % oli sitä mieltä, että heillä on hankintoja, joita 
tulisi tukea mutta jotka eivät tällä hetkellä ole avustuksen 
piirissä. Näin ajattelevia oli pienavustusta saavista 30 %.

Kyselyn vastaajista kaksi kolmasosaa tiesi entuudestaan 
rahaston avustuksista. Tieto oli useimmiten saatu rahas-
ton www-sivuilta, pelastuslaitokselta, avustuksen ha-
kukirjeestä tai pelastuslaitokselta. Kyselyn tulokset ovat 
luettavissa rahaston nettisivuilla: https://www.palosuojelu-
rahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-Asiakastyytyväisyysky-
sely-2019-2015-2011_nettiin.pdf 

Rahaston hallituksen kokouksissa keväällä myönnettiin 
erityisavustukset rakennus- ja kalustohankkeisiin. Vuon-
na 2019 avustuksen saajille lähetettiin ensimmäistä kertaa 
päätösten mukana messinkilaatta rakennushankkeisiin tai 
ulkokäyttöön soveltuva tarra kalustohankkeisiin. Päätöksen 
ohjeistuksen mukaan rakennuslaatta tulee sijoittaa raken-
nuksen ulko-oven viereiselle seinustalle, ja kalustotarra kiin-
nitetään näkyvälle paikalle auton koriin, esimerkiksi oveen 
tai kylkeen. Laatassa ja tarrassa on PSR:n logolla varustettu 
teksti siitä, että rakennus tai kalusto on saanut avustusta 
Palosuojelurahastosta (kuvassa 13 rahaston uusi tarra on 
kiinnitetty ajoneuvon taakse). Toimenpiteellä tehostetaan 
rahaston viestintää sekä avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta. 
 
Edellisvuoden puolella aloitettu rahaston videoprojekti saa-
tiin keväällä päätökseen. Rahasto julkaisi toiminnastaan lyhyi-
tä videopätkiä sekä loppuvuodesta täyspitkän esittelyvideon. 
Sekä lyhyet että pitkä video on nähtävillä Palosuojelurahas-
ton YouTube-kanavalla. https://youtu.be/r9LmHsdY8oA 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnosta tehtiin myös 
vuosittainen videokooste, jossa esitellään Innovaatiopalkin-
non palkinnonsaajat sekä palkitut työt. Video innovaatio-
palkinnon voittajista on tehty viitenä peräkkäisenä vuotena. 
Vuoden 2019 video on nähtävillä rahaston YouTube-tilillä. 
https://youtu.be/2VFXyVF9m50 
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Loppukeväästä päivitettiin julkaisu valmistuneista, rahas-
ton avustuksella toteutetusta tutkimus- ja kehittämishank-
keista. Julkaisussa on tiedot kaikista vuosina 2010−2018 
valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeita, joita on 
yhteensä 318 kappaletta. Laaja julkaisu palvelee rahaston 
avustuksensaajia monin tavoin, sekä tiedollisesti että myös 
suuntaamalla uusia hankehakemuksia aiheisiin, joita ei ole 
tutkittu tai jotka tarvitsevat lisäselvitystä. Aineisto sisältää 
tiedot hankkeista tiivistelmä- tai otsikkotasolla sekä linkit 
hankkeiden loppuraportteihin niiltä osin, kuin ne ovat ol-
leet saatavissa. Materiaalia päivitetään vuosittain. Julkaisu 
on luettavissa rahaston nettisivuilla:
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/
PSR-tutkimus-ja-kehittämishankkeet-2010-2018.pdf 

Kuva 13. Lappeenrannan VPK:n miehistönkuljetusauto varustettuna rahaston uudella kalustoavustustarralla. Ajoneuvoa käyttävät palokunnan  
hälytys-, nais- ja nuoriso-osasto viikkoharjoituksissaan sekä hälytystehtävissä. Kuva: Jani Jääskeläinen

Keväällä 2018 rahaston hallitus ehdotti niin sanotun ”Top 
10”-listauksen valmistamista, jota työstettiin koko kertomus-
vuosi 2019. Listaus koostuisi keskeisimmistä aihealueista, 
joista rahasto erityisesti toivoo tutkimushankkeita. Listauksen 
tehtävänä olisi helpottaa avustuksen hakijoita löytämään kes-
keisiä tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimen edistämiseen 
liittyviä tutkimusaiheita, ja samalla rahasto varmistaisi saa-
vansa sellaisia tutkimushankehakemuksia, jotka palvelisivat 
pelastusalaa parhaiten rahaston lainsäädännön puitteissa. 
Reilun vuoden mittaisen prosessin aikana saatiin koottua yh-
dessä pelastustoimen asiantuntijoiden kanssa kolme aihet-
ta: asumisen paloturvallisuus, rakentamisen paloturvallisuus 
ja vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. 
Syyskuussa 2019 avattiin ensimmäinen painotettu haku, jos-
sa oli mahdollista hakea avustusta edellä mainittuihin kohtei-
siin. Aiheet ovat voimassa kolme vuotta kerrallaan.
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1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Palosuojelurahasto on sisäministeriön hoidossa ja valvonnas-
sa. Palosuojelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta 
kuuluu sisäministeriölle. Sisäministeriö hyväksyy rahaston tu-
lostavoitteet rahaston hallituksen esityksestä. Palosuojelura-
haston hallitus huolehtii rahaston hallinnosta sekä talouden 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää 
myös toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laa-
jakantoisista asioista sekä huolehtii kirjanpidon ja varainhoi-
don valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

Palosuojelurahaston hallitukseen kuuluu puheenjohtaja 
sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen 
varajäsen. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohta-
jan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden 
toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen toimikausi on 1.3.2017–
29.2.2020.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäminis-
teriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön 
edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä 
muuta jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaan hallituk-
sessa on ollut kaksi kansanedustajaa, yksi pelastusjohtaja 
sekä pelastusalan järjestöjen edustaja. 

Hallitus kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Lisäksi ra-
haston hallitus piti yhden sähköpostikokouksen. Hallitus pi-
tää kokousten lisäksi kehittämisseminaarin, jossa käsitellään 

rahaston toimintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä, tutus-
tutaan rahaston avustuskohteisiin sekä pidetään alustuksia 
pelastustoimen ajankohtaisista teemoista.  Kertomusvuo-
den kokous- ja kehittämisseminaari pidettiin Örössä, Kemi-
önsaaressa. 

Palosuojelurahastossa voi olla sisäministeriön palveluksessa 
olevaa henkilöstöä rahaston varojen puitteissa. Rahaston 
sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään toimen-
kuvissa sekä seuraavan vuoden työsuunnitelmassa, joka kä-
sitellään hallituksen kokouksessa. Rahaston työntekijät käy-
vät tulos- ja kehityskeskustelut sisäministeriön käytännön 
mukaisesti. Rahaston sihteeristössä toimii neljä päätoimista 
henkilöä, jotka ovat virkasuhteessa sisäministeriöön.

Palosuojelurahastolla ei ole rahaston henkisten voimavaro-
jen hallintaan ja kehittämiseen liittyviä omia suunnitelmia 
tai ohjelmia, vaan rahaston sihteeristö kuuluu sisäministe-
riön suunnitelmien ja ohjelmien piiriin. Rahaston sihteeris-
töllä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin myös rahaston 
erityistarpeet huomioiden. 

Sihteeristö piti toimintavuonna yhden kehittämispäivän, 
missä pohdittiin toiminnan kehittämistä ja työn tehosta-
mista henkilöstöbarometrin, rahaston asiakastyytyväisyys-
kyselyn sekä sihteeristön omien prosessikuvausten pohjalta 
sekä kartoitettiin, mitä hyvää sihteeristön toiminnassa jo on. 
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Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–31.12.2019 seuraava:

Puheenjohtaja Anne Holmlund, Satakuntaliiton hallituksen varapuheenjohtaja,  
 sisäministeri 2007–2011 

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, Finanssiala ry 
henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssiala ry

  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

Kuva 14. Palosuojelurahaston hallitus vuonna 2019. Mika Kättö (vas.), Petri Mero, Anne Holmlund, Veli-Pekka Ihamäki, Ari Torniainen, 
Jari Hyvärinen, Mika Raatikainen ja Vesa-Pekka Tervo.
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kaavio 3

1.5.1 Rahoituksen rakenne 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2019 koostuivat 
lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2018 (11 402 540,45 euroa). 
Tästä vuoden 2017 maksuja oli 41 388,02 euroa ja vuoden 
2018 maksuja 11 361 152,43 euroa. Palosuojelumaksun on 
velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutus-
liikettä Suomessa. Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka 
harjoittaa Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa, 
on oltava Suomessa asiamies palosuojelumaksun suorit-
tamista varten. Palosuojelumaksut on kokonaisuudessaan  
tiliöity tuloksi lkp-tilille 90150000.

Palosuojelumaksukertymä on noussut tasaisesti koko 2000- 
luvun ajan, lukuun ottamatta vuotta 2018, jolloin maksuker-
tymä (11 012 491,69) oli noin 2,1 % pienempi kuin vuonna 
2017 (11 248 334,43 euroa). Vuonna 2019 palosuojelumak-
sukertymä jälleen nousi ollen 11 402 540,45 euroa, nousua 
vuoden 2018 tasoon oli noin 3,5 %. 

Rahasto seuraa, kuinka talouden kehitys tulee vaikutta-
maan maksukertymään tulevina vuosina. Maksukertymän 

1.5 Tilinpäätösanalyysi

muutokset pystytään huomioimaan vuosittain talouden 
suunnittelussa. Palosuojelumaksukertymän muutokset joh-
tuvat vuosittaisesta palovakuutusten maksutulokertymän 
suuruudesta, mihin vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen 
tilanne ja toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys.

1.5.2 Talousarvion toteutuminen 

Vuonna 2019 avustusjaon tavoitteessa onnistuttiin hyvin. 
Palosuojelumaksukertymä oli 11 402 540 euroa ja uudet 
myönnetyt avustukset (11 327 528 euroa) sekä toteutuneet 
hallintomenot (370 771 euroa) olivat yhteensä 11 698 299 
euroa.  

Palosuojelurahastolle on laadittu vuosittain strategian to-
teutussuunnitelma sekä taloussuunnitelma, joka pitää sisäl-
lään talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahas-
ton hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.11.2018 talousarvion 
ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2019. Tuolloin arvi-
oitiin, että tilitettävät tulot olisivat noin 11,6 miljoonaa euroa 
ja toteuma 11,4 miljoonaa euroa jäi siitä hieman alle. Koko-
naisuudessa rahastoon kertyi pääomaa kuitenkin arvioitua 
enemmän hankkeiden avustuspalautuksista ja alitoteutu-
masta johtuen.

KAAVIO 3. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2019
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Vuoden 2019 talousarviossa arvioitiin aiempina vuo-
sina annettuja päätöksiä maksettavan vuoden aikana 
noin 8,02 miljoonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän  
11,21 miljoonalla eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista 
uusista päätöksistä päätettiin kohdistaa rakennushankkei-
siin 2 miljoonaa euroa, kalustohankkeisiin 2,22 miljoonaa 
euroa, järjestöjen yleisavustuksiin 3,22 miljoonaa euroa, tut-
kimus- ja kehityshankkeisiin 3,35 miljoonaa euroa ja sopi-
muspalokuntien pienavustuksiin 0,42 miljoonaa euroa.

Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomus-
vuonna 113 142 euroa vähemmän ja kalustohankkeisiin 
298 488 euroa enemmän kuin suunniteltiin. Vuoden 2018 
varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkei-
siin ylittyi yhteensä 185 346 eurolla.  Kertomusvuonna oli 
useita tärkeitä kalustohankkeita, joita rahasto päätti tukea. 
Sopimuspalokuntien pienkalustohankintoihin myönnettiin 
avustusta lähes suunnitellusti, vain 27 172 euroa vähem-
män kuin mitä talousarviossa oli varattu rahoitusta. 

Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja talous-
suunnitelmassa vuodelle 2019 yhteensä 390 000 euroa. 
Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 370 771 euroa 
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KAAVIO 4. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 1996‒2019

Kaaviossa ei ole huomioitu hallintomenojen osuutta, jotka katetaan palosuojelumaksukertymällä.

(vuonna 2018: 310 603 euroa) ja toteutuivat lähes suunni-
tellusti. Sähköistä asiointialustaa alettiin kehittää kertomus-
vuonna valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihank-
keen yhteydessä.  Palosuojelurahaston sihteeristö osallistui 
kehittämistyöhön työpanoksella, muita kustannuksia ei 
hankkeesta syntynyt. Kokonaisuudessaan taloussuunnitel-
ma toteutui hyvin.  

Rahaston tavoitteena on jakaa vuosittain avustuksia palo-
suojelumaksukertymän verran hallintomenovähennyksen 
jälkeen.  

Myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti myön-
tämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista 
myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa maksamatta 
oleva osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa rahas-
ton lyhytaikaisissa veloissa. Taseessa oleva siirtovelat pitää 
sisällään kaikki vuoden 2019 lopussa maksamatta olevat si-
toumukset.

Palosuojelumaksukertymä on viimeisten kahdenkymmen 
vuoden aikana noussut suotuisasti (kaavio 4), jolloin myös 
avustusta on voitu myöntää entistä useammalle taholle. 



Tilinpäätös 2019 35

Taloussuunnitelmassa palosuojelumaksukertymästä vä-
hennetään arvioidut hallintomenot, jonka jälkeen loput on 
tarkoitus myöntää avustuksina palonehkäisyä ja pelastus-
toimintaa edistäviin hankkeisiin taloussuunnitelman sekä 
avustuslinjausten mukaisesti. Tavoitteen toteutumiseen 
on merkitystä arvioidun palosuojelumaksukertymän lisäksi 
avustusten alitoteumalla, avustuspalautuksilla sekä takaisin-
perinnöillä. 

Tämän hetken arvion mukaan hetkellinen taantuma mak-
sukertymässä on ohi ja vuoden 2020 palosuojelumaksu-
kertymä tullee olemaan noin 11 500 000 euroa, arvioidun  
11 100 000 euron sijaan. Rahaston hallituksen päätöksen 
mukaisesti mahdollinen maksukertymän ylitys kohdiste-
taan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

Rahaston linjauksen mukaisesti myös hankkeiden alito-
teutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen sekä 
mahdollisesta takaisinperinnästä tuloutuvat avustuseurot 
pyritään ottamaan huomioon kuluvan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida kuluvan 
vuoden avustusten jaossa. 

Alitoteutuneita hankkeita on yleensä sekä tutkimus- että 
kehittämishankkeissa että kalusto- ja rakennushankkeissa. 
Koska rahaston avustus maksetaan jälkikäteen vain toteu-
tuneiden, todennettujen ja hyväksyttyjen kustannusten 
perusteella, on myös maksettu avustus tällöin suunniteltua 
vähemmän. Alitoteuma johtuu pääosin siitä, että hank-
keeseen ei ole syntynyt kuluja odotettua määrää.  Joskus 
hankkeet jäävät kokonaan toteutumatta.  Tätä ehkäistään 
sillä, että rahasto tukee vain kohteita, jotka arvioidaan to-
teutuvan. Esimerkiksi rakennushankkeissa edellytyksenä 
on kunnan sitoutuminen rakennushankkeen aloittamiseen 
avustuksen myöntövuonna. Hanke tulee myös olla hyväk-
syttynä kunnan talousarviossa. Toisinaan alitoteuma johtuu 
siitä, että hankkeen kaikki kulut eivät tilityksen tarkastuksen 
yhteydessä ole hyväksyttäviä kustannuksia. Hyväksyttävistä 

Vuosi Euroa

2019 602 576

2018 491 509

2017 336 574

2016 561 786

2015 682 924

TAULUKKO 13. Alitoteutuneet hankkeet rahastossa 
(vapautuneet sitoumukset) vuosina 2015–2019

kustannuksista tiedotetaan sekä avustuksenhakukirjeissä 
sekä ohjeistuksissa.

Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä 
alitoteutuneista hankkeista oli yhteensä 602 576 euroa. 
Alitoteutuneita hankkeita oli 26, joista tutkimus- ja kehittä-
mishankkeita oli 12 ja kalustohankkeita 9. Keskimääräinen 
alitoteuma oli 23 176 euroa.  Suurin alitoteuma 241 970 
euroa johtui Pelastustoimen uudistushankkeen alitoteumas-
ta. Pelastustoimen uudistushankkeen alitoteuma aiheutui 
siitä, että maakunta- ja sote-uudistus viivästyi huomat-
tavasti suunnitellusta aikataulusta. Tämän takia valmiste-
lua ei voitu viedä suunnitellusti eteenpäin kaikilta osin ja 
hankkeessa mm. jätettiin täyttämättä 1.5.2017 vapautunut 
määräaikainen tehtävä. Lisäksi Österby FBK:lle paloaseman 
laajennukseen myönnetystä avustuksesta jäi käyttämättä  
40 344 euroa, SPEK:lle myönnetystä avustuksesta Palo-
turvallisuusviikkoon 2018 jäi käyttämättä 39 586 euroa ja 
pelastusopistolle Miehittämättömät ilma-alukset pelastus-
toimessa -hankkeesta jäi päätettyä sitoumusta käyttämättä 
38 686 euroa. 

Alitoteuma pyritään ottamaan huomioon uusia hankepää-
töksiä tehtäessä. Koska suurin osa avustuspäätöksistä teh-
dään alkuvuodesta, ei vapautuneiden sitoumusten määrää 
pystytä täysin arvioimaan avustustenjaon yhteydessä. Ali-
toteuma pyritään arvioimaan kuitenkin entistä tarkemmin, 
jotta avustuksia voidaan jakaa vuosittain entistä useammal-
le taholle. Alitoteutuneiden hankkeiden määrä on viimeisen 
kuuden vuoden aikana vaihdellut 316 132 eurosta 682 924 
euroon. Alitoteutuneita hankkeita seurataan, jotta tulevien 
vuosien alitoteuman määrä voitaisiin arvioida entistä pa-
remmin.

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2019 
luvut ja vuoden 2018 vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2019 koostuivat lähes 
yksinomaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelu-
maksuista vuodelta 2018 (11 402 540,45 euroa), tässä kap-
paleessa kuvatun mukaisesti. Palosuojelumaksusta vuoden 
2017 maksuja oli 41 388,02 euroa ja vuoden 2018 maksu-
ja 11 361 152,43 euroa. Vuoden 2017 palosuojelumaksuja 
siirtyi vuoden 2019 tuloksi 41 388,02 euroa, sillä kyseiset 
maksusuoritukset tuloutettiin rahastoon vasta vuoden 2019 
puolella. Rahasto sai ilmoituksen tammikuun lopussa 2019, 
että Suomen Vahinkovakuutuksen kirjanpitäjä oli huoman-
nut, että heiltä on jäänyt maksamatta vuoden 2017 palo-
suojelumaksu (31 369,07 euroa), joka tuloutettiin rahastoon 
1.3.2019. Lisäksi joitain pienempiä maksusuorituksia tulou-
tui rahastoon vasta vuoden 2019 puolella, eikä niitä tästä 
syystä voitu huomioida vuoden 2018 kirjanpidossa.
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Kuva 15. Rahaston sihteeristö vuonna 2019. Pääsihteeri Johanna Herrala (vas.), assistentti Solja Kumpulainen, suunnittelija Sanna Virtaniemi ja 
erityisasiantuntija Ira Nikoskinen. Kuva: Mikko Laaksonen

Rahastolle kertyi lisäksi avustusten takaisinperinnöistä 1 547 
euroa sekä omaehtoisista palautuksista yhteensä 14 775 
euroa. Takaisinperintä kohdistui Hämeenlinnan kaupungille 
konttien säilytyshalliin myönnetyn avustuksen osittaisesta 
takaisinperinnästä. Sihteeristön tekemällä tarkastushetkellä 
konttien säilytyshalli ei ollut kokonaan päätöksenmukaises-
sa käytössä. Takaisinperinnästä 30 euroa oli korkojen osuut-
ta, joka on tilinpäätöksessä merkitty rahoitustuottoihin. 

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

Vuosina 2015 - 2017 osa rahaston neljästä työntekijästä on ollut virkavapaalla. Vuonna 2018 rahastossa työskenteli neljä viranhaltijaa sekä osan 
aikaa vuodesta harjoittelija. Vuonna 2019 rahastossa työskenteli neljä viranhaltijaa harjoittelija lähes koko vuoden. 

Toteutuneet hallintokulut olivat yhteensä 370 771 euroa 
(Vuonna 2018: 310 603 euroa). Palosuojelumaksukerty-
mään verrattuna hallintokulujen osuus on alhainen,  
3,25 % maksukertymästä (vuonna 2018: 2,82 %). Tuotto- 
ja kululaskelman henkilöstökulut (22 592,16 euroa) sisäl-
tävät hallituksen palkkiot (sis. eläkekulut ja muut henkilö-
sivukulut). Sihteeristön palkkakulut sisältyvät palveluiden 
ostoihin.

Vuosi Yhteensä € Palkeiden  
palvelumaksut €

Sihteeristön palkka-
kustannukset €

Sihteeristön htv

2019 293 338,37 10 711,04 282 627,33  4,75

2018 247 031,66  12 387,24  234 644,42  4,12

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 205 364,00  12 393,26  192 970,74  3,51

2014 243 394,78  12 393,26  229 026,78  3,98
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TAULUKKO 15.  
Ulkopuolisten palkkiot (sis. eläkekulut ja  
sivukulut) sekä matkustuspalvelut

Palveluiden ostot (sis. kaikki 43-alkuiset tilit) olivat vuonna 
2019 yhteensä 330 106,50 euroa (vuonna 2018: 270 755,28 
euroa). Palveluiden ostot (kaikki 43-alkuiset tilit) sisältävät 
painatuspalvelut, posti-, puhelin- ja tietoliikennepalvelut, 
atk:n käyttöpalvelut, koulutuspalvelut, ravitsemuspalvelut, 
asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, palveluiden ostot valtion 
virastoilta ja laitoksilta sekä muut ulkopuoliset palvelut. Suu-
rin kustannuserä ovat sihteeristön palkkakustannukset, jot-
ka sisältyvät valtion virastoilta ja laitoksilta ostettuihin palve-
luihin. Sihteeristön palkkakuluissa on huomioitu vuodesta 
2017 lähtien lomarahaleikkaus. Sihteeristön henkilömäärä 
on vakiintunut neljään viranhaltijaan sekä harjoittelijaan, 
joka toimii rahastossa osan vuotta. Sihteeristössä ei ollut pit-
kiä virkavapauksia kertomusvuonna.

Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta -tili 
(43950000) sisältää sihteeristön palkkakustannukset sekä 
valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
(Palkeet) sopimuslaskutukset. Tilin (43950000) kustannukset 
olivat kertomusvuonna 293 338,37 euroa). Palkeiden palve-
lumaksun laskutukseen on lisätty vuodesta 2018 arvonlisä-
vero. Koska rahasto kuuluu budjettitalouden ulkopuolelle 
ja sillä on oma kirjanpitoyksikkö, tulee alv-maksu Palkeiden 
maksussa maksaa. 

Ulkopuolisten palkat ja palkkiot sisältäen eläkekulut ja muut 
henkilösivukulut olivat 22 592.16 euroa (21 544,68 euroa) 
sekä matkustuspalvelut 6 930,23 euroa (vuonna 2018: 
5  483,57 euroa). Matkustuspalveluissa ovat mukana sihtee-
ristön vuonna 2017 aloittamat avustuskohteiden tarkastus-
käyntikustannukset. 

Siirtotalouden kulut vuonna 2019 olivat 10 773 308 euroa 
(vuonna 2018: 10 184 652 euroa). Siirtotalouden kulut koos-
tuvat vuonna 2019 myönnetyistä avustuksista sekä niiden 
palautuksista. Osa siirtotalouden kuluista maksetaan pois 
kertomusvuoden aikana. Avustukset joita ei ole maksettu 
kuluvana vuonna, ovat mukana siirtoveloissa eli taselaskel-
massa. Rahaston varojen käyttösuunnitelmassa avustukses-
ta maksetaan myöntövuotena 30 %, toisena vuotena 35 % 
ja kolmantena vuotena 35 %. Siirtotalouden kulut koostuvat 
tulonsiirroista paikallishallinnolle, elinkeinoelämälle, voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille, kotitalouksille sekä valtion-
hallinnolle. 

Kulut paikallishallinnolle olivat kertomusvuonna 4 133 516 
euroa, ja määrä oli 146 868 euroa enemmän kuin edellis-
vuonna (3 986 648 euroa). Kulut elinkeinoelämälle olivat 
224 230 euroa, kun vuonna 2018 ne olivat 259 174 eu-
roa. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulut olivat 
5 613 277 euroa. Vuonna 2018 voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen kulut olivat 5 345 389 euroa. Kulut kotitalouksille 
olivat 34 520 euroa ja vuonna 2018 yhteensä 87 790 euroa. 
Kulut valtionhallinnolle olivat 767 765 euroa. Vuonna 2018 
vastaavat kulut olivat 505 651 euroa.  

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. Myös 
takaisinperintäpäätöksistä voi rahastoon tuloutua avustu-
seuroja. Kertomusvuonna takaisinperintäpäätösten kautta 
tehtiin kulutilin oikaisuja paikallishallinnon sektorille yksi 
Hämeenlinnan kaupungille, rakennushankkeen tarkastus-
käynnin johdosta. 

Vuonna 2019 rakennushankkeiden takaisinperintäpäätös-
ten kautta palautui 1 547 avustuseuroa rahastoon (seuran-
takohde 93300001). Perusteettoman edun (omaehtoiset 
palautukset) palautusten määrä oli puolestaan 14 775 euroa 
(seurantakohde 93300002). 

Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 245 887,46 
euroa. Tuottojäämä oli 260 895,74 euroa pienempi kuin 
edellisvuonna (506 783,20 euroa). Tilikauden tulos oli hyvä 
ja haluttuun suuntaan, sillä Palosuojelurahaston tavoittee-
na on pyrkiä nollatulokseen jakamalla avustuksina saadut 
palosuojelumaksutulot. Rahaston taloutta on mahdollista 
seurata pitkin vuotta.  Siten esimerkiksi alitoteutuneet hank-
keet pystytään melko hyvin huomioimaan kuluvan vuoden 
hankepäätöksiä tehtäessä. Tilikauden tuottojäämä on kirjat-
tu taseeseen oman pääoman lisäykseksi. 

Vuosi Ulkopuolisten 
palkkiot, tili 41030300 

€

Matkustuspalvelut, 
tili 45020001 

€

2019 22 592,16  6 930,23

2018 21 544,68  5 483,57

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  
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1.5.4 Tase 

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiol-
ta) olivat tilikauden alussa yhteensä 21 472 770,65 euroa 
ja lopussa 23 296 647,19 euroa. Tilikauden lopun summa 
sisältää siirtosaamisia 81 523,27 euroa. Siirtosaamiset ovat 
vuoden 2020 puolella maksettuja palosuojelumaksuja.  
Rahaston saataville valtiolta ei makseta korkoa. 

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lo-
pussa 13 021 722,14 euroa, joista lyhytaikaisia ostovelkoja 
oli 2 833,60 euroa ja siirtotalouden vastikkeettomia velkoja 
745.520 euroa (edellisen vuoden lopussa nämä molemmat 
erät esitettiin ostoveloissa 383 854,49 euroa) ja Palosuojelu-
rahaston aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia 
sitoumuksia 12 272 361 euroa (edellisen vuoden lopussa 
11 058 963 euroa). Nämä sitoumukset näkyvät rahaston 
lyhyt aikaisissa siirtoveloissa.

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta 
maksuvelvollisilta vuodelta 2019 arvioitiin olevan noin 11,1 
miljoonaa euroa. Kyseiset palosuojelumaksut tulee palosuo-
jelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa Palosuojelurahastolle 
viimeistään 31.12.2020. Nämä eivät esiinny saamisina Palosuo-
jelurahaston kirjanpidossa. Vakuutusyhtiöiden perimiin palova-
kuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus 
esiintyy yhtiöiden taseissa 31.12.2019 velkana valtiolle, ja se on 
vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. 

Toteutuva kertymä vuodelta 2019, joka tilitetään rahastoon 
loppuvuonna 2020., tullee tämän hetken tietojen pohjalta 
olemaan arvioitua korkeampi. Palosuojelumaksukertymäs-
sä ilmennyt lasku vuonna 2018 näyttää taittuneen ja kerty-
män arvioidaan nousevan noin 1 prosentin vuosivauhtia. 
Vuonna 2019 tilitetty kertymä on 11 402 540,45 miljoonaa 
euroa, joten vuonna 2020 tilitettävän kertymä arvioidaan 
olevan noin 11,5 miljoonaa euroa. 

Mahdollinen palosuojelumaksukertymän ylitys kohdiste-
taan hallituksen linjauksen mukaisesti tutkimus- ja kehittä-
mishankkeisiin.  

Rahaston kokousrytmin vuoksi vuoden 2020 yleisavustus-
päätökset (3 220 000 euroa) tehtiin hallituksen viimeisessä 
kokouksessa 28.11.2019), kuten aiempina vuosina. Käytäntö 
mahdollistaa ensimmäisten tilitysten tekemisen heti vuo-
denvaihteen jälkeen. Yleisavustukset maksetaan hakijoille 
pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
kolmessa jaksossa vuoden 2020 aikana. Kullekin jaksolle voi-
daan myöntää hakemuksesta ennakkoa. Nämä sitoumukset 
eivät ole mukana vuoden 2019 taseen lyhytaikaisissa siirto-
veloissa, vaan ne katsotaan vuoden 2020 sitoumuksiksi ja 
ne on lisätty 1.1.2020 uusina päätöksinä rahaston siirto-
talouden kuluihin ja lyhytaikaisiin siirtovelkoihin. 

Tilikaudelta jäi 245 887,46 euron tuottojäämä. Tuottojäämän 
siirron jälkeen oma pääoma on 10 274 925,05 euroa. Edellä 
olevien syiden johdosta rahaston tosiasiallinen maksuval-
mius ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.
 
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät 
jäljempänä tästä tilinpäätösasiakirjasta.

1.5.5 Rahoituslaskelma 

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toi-
minnan rahavirta, siirtotalouden rahavirta sekä rahoituksen ra-
havirta kolmen vuoden (2017–2019) ajalta. Oman toiminnan 
rahavirta 11,02 miljoonaa euroa oli noin 3 % suurempi kuin 
vuonna 2018 (10,69 miljoonaa euroa). Vuonna 2017 oman toi-
minnan rahavirta oli 10,98 miljoonaa euroa. Oman toiminnan 
rahavirran lisääntyminen johtuu palosuojelumaksujen nousus-
ta ja sen vähentyminen johtuu maksukertymän laskusta. 

Siirtotalouden kulut vuonna 2019 (10,77 miljoonaa euroa) oli-
vat 5,8 % edellisvuotta korkeammat (10,18 miljoonaa euroa). 
Vuonna 2017 siirtotalouden kulut olivat 10,59 miljoonaa euroa. 

Rahoituksen rahavirta oli 1,6 miljoonaa euroa, kun se edel-
lisvuonna oli 0,2 miljoonaa euroa ja sitä edellisenä vuonna 
0,09 miljoonaa euroa. Nousu johtuu velkojen lisääntymi-
sestä, sillä ostovelat kasvoivat 0,365 miljoonaa euroa ja  
sitoumusvelka kasvoi 1, 213 miljoonaa euroa. 

Rahaston likvidit varat (23 296 647,19 euroa) kasvoivat edel-
lisvuoteen (21 472 770,65 euroa) verrattuna, ja yhteensä 
kasvua edellisvuodesta oli 1 823 876,5 euroa (8,5 %).  Rahas-
ton likvidit varat kasvoivat vuonna 2018 aiempaan vuoteen 
2017 verrattuna 705 546,3 euroa (3,4 %). Likvidien varo-
jen muutos muodostuu tulojen ja kulujen erotuksesta eli 
tuotto jäämästä, sekä velkojen muutoksesta.
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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 valvon-
nan arviointi- ja vahvistuslausumassa todetaan sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä 
sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat kehittämistarpeet. 

Palosuojelurahasto esittää oman vahvistuslausuman vuon-
na 2019 toteutetun arvioinnin perusteella. Aiempia rahas-
ton arviointeja kuvataan laajasti vuosien 2016-2018 tilin-
päätöksissä sekä lyhyesti tässä tekstissä. 

Rahastossa otettiin käyttöön valtiovarainministeriön julkai-
sema suppea arviointikehikko loppuvuonna 2016 ja siitä 
lähtien rahastossa on systemaattisesti arvioitu rahaston toi-
mintaan liittyviä riskejä ja riskien hallintaa vuosittain halli-
tuksen kokouksissa. Ensimmäisen arviointikyselyn jälkeisinä 
välivuosina rahasto on tunnistanut riskit sekä laatinut ris-
keille riskikartat vuosina 2017 ja 2018 sekä arvioinut riskejä 
vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden pohjalta.  
Riskikartoissa kuvattiin 50 mahdollista riskiä, joiden tasoa 
on arvioitu neljällä luokituksella (riskiä hallinnoidaan, riskiä 
seurataan, riskin todennäköisyys pieni, ei riskiä rahaston 
toiminnalle). Hakemustoiminnan arviointi- ja digitalisointi 
nostettiin vuonna 2018 uutena osa-alueena riskikartalle (51 
riskikuvausta).

Vuosi Punainen Keltainen Vihreä Harmaa Yhteensä

Riskejä hallinnoidaan Riskejä seurataan Riskin toden-
näköisyys pieni

Ei riskiä rahaston 
toiminnalle

kpl kpl kpl kpl

2018 0 16 12 23 51

2017 3 11 11 25 50

Rahaston hallitus päätti vuonna 2018 toteuttaa sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalliin perustuvan 
kyselyn kerran rahaston hallituksen toimintakauden aikana, 
noin kolmen vuoden välein. Välivuosina sisäisen valvonnan 
ja riskien hallinnan tilanteesta raportoidaan syventämällä 
aiempaa materiaalia tai käyttämällä muita menetelmiä  
arvioinnin pohjana. 

Rahasto keskittyi vuonna 2017 riskienhallintasuunnitel-
massa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja valmisti laajan 
julkaisun valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden painotettu haku avat-
tiin loppuvuonna 2019 puolentoista vuoden työskentelyn 
tuloksena. Vuonna 2018 seurattavana kohteena oli myös 
viestintä, jota kehitettiin monin tavoin (julkaisut Palokunta-
lainen -lehdessä, avustusten esittelyvideot, prosessikuvaus-
ten päivitykset, Twitter). Palosuojelurahaston sihteeristö on 
osallistunut valtionhallinnon kehittämis- ja digitalisointi-
hankkeeseen. Sen tarkoituksena on lisätä valtionavustus-
toiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä 
kehittämällä koko valtionhallinnon kattava digitalisoitu val-
tionavustusprosessi ja tietojärjestelmät. Ensimmäiset avus-
tushaut on suunniteltu avattavaksi järjestelmän kautta  
loppuvuodesta 2021. 

KAAVIO 5. 
Arviointikehikko 2019

TAULUKKO 16. Palosuojelurahaston riskikartan riskitasojen kuvaukset 2018 ja 2017
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Rahaston hallituksen kokouksessa 10.9.2019 (pöytäkirja 
4/2019) päätettiin sisäisenvalvonnan riskienhallinnan kyse-
lyn toteuttamisesta lokakuun 2019 kokouksen yhteydessä. 
Kysely rahaston hallitukselle toteutettiin suunnitelman mu-
kaisesti, kolme vuotta ensimmäisen vastaavanlaisen kyselyn 
toteuttamisen jälkeen. 

Kokouksessa 29.10.2019 (pöytäkirja 5/2019) täytetty kysely 
perustui valtioneuvoston asettaman sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan neuvottelukunnan uuteen arviointikehik-
koon. Kehikko perustuu COSO 2013 -malliin ja se on jaettu 
viiteen osa-alueeseen: 1. Ohjausympäristö, 2. Riskien arvi-
ointi, 3. Valvontatoimenpiteet, 4. Tieto ja viestintä, 5. Seuran-
tatoimenpiteet. Aikaisempaan kehikkoon verrattuna uusi 
kehikko on yksityiskohtaisempi ja tarkempi sekä sisältää 
enemmän arviointikysymyksiä. Kysymykset muotoiltiin ra-
hastolle sopivaksi (esimerkiksi virasto muutettiin muotoon 
rahasto). 

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan sisäisen valvonnan ja riski-
enhallinnan tavoitetilaa. Tavoitetilojen määrittely pohjautuu 
valtionhallinnon yleisiin vaatimuksiin, joita esiintyy esimer-
kiksi talousarviolaissa ja talousarvioasetuksessa, hallinto-
laissa sekä virkamieslaissa. Kyselyssä arvioitiin, miten hyvin 
määritellyt tavoitetilat toteutuvat Palosuojelurahastossa. 

Arvioinnin tulokset
Kyselyn tulokset esiteltiin hallituksen kokouksessa 
28.11.2019 (pöytäkirja 6/2019). Rahaston hallitus arvioi si-
säisen valvonnan ja riskien hallinnan tilan hyväksi kaikilla  
osa-alueilla. Erot osa-alueiden välillä olivat pienet. Par-
haimmat arviot saivat ohjausympäristö, tieto ja viestintä 
sekä seurantatoimenpiteet (keskiarvo 3,8).  Valvontatoi-
menpiteet saivat keskiarvoksi 3,6 ja riskien arviointiin liit-
tyvät menettelyt keskiarvon 3,5.  

Kehittämiskohteiksi valittiin riskien arvioinnin osakokonai-
suus sekä strategian sisällön kehittäminen. Muista osioista 
valitaan lisäksi kohteeksi muutama vähiten pisteitä saanut 
osa-alue. Tällaisia kehittämiskohteita ovat rahaston hallituk-
sen vastuista, tehtävistä ja valtuuksista sekä niitä koskevasta 
säädöksistä sekä viestinnästä käytävä keskustelu (ohjaus-
ympäristö), valtionavustusten menettelytapojen uudistus ja 
digitalisointi (valvontatoimenpiteet) ja ennalta arvaamatto-
mien tilanteiden menettelytapojen läpikäynti (tieto ja vies-
tintä). Kehittämiskohteiksi valittujen osa-alueiden saamat 
pistemäärät olivat hyviä. Käytetyt arviointiasteikot kyselyssä 
olivat hyvä, melko hyvä, kohtalainen ja heikko. 

Vastaajien mielestä rahasto toimii hyvän hallinnon periaat-
teiden ja arvojen mukaisesti ja johto sekä sihteeristö tuntevat 

Palosuojelurahaston hallituksen jäsenille toteutettuun kyselyyn vuonna 2019 vastasi rahaston hallituksen kahdeksasta jäsenestä seitsemän. 
Käytetyt arviointiasteikot olivat hyvä, melko hyvä. kohtalainen ja heikko. Kaikkien viiden arviointiosa-alueiden yhteenlaskettu keskiarvo 3,7 oli 
hyvä. Arviointiosa-alueiden pisteet: Ohjausympäristö = 3,8. Seurantatoimenpiteet = 3,8. Tieto ja viestintä = 3,8. Valvontatoimenpiteet = 3,6. 
Riskien arviointi =3,5.
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KAAVIO 6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila rahastossa



Tilinpäätös 2019 41

nämä periaatteet ja arvot hyvin.  Sihteeristön vastuualueet 
on määritelty ja sihteeristö hoitaa tehtävänkuvansa mukai-
set toimet sekä niihin liittyvät valvontatoimenpiteet hyvin. 
Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätök-
set ovat ajan tasalla. Rahaston ilmapiiri kannustaa keskuste-
luun sekä kehittämis- ja epäkohtien esille tuomiseen. Myös 
rahaston tehtävät ja tavoitteet on selkeästi määritelty. Vas-
taajien mielestä poikkeamiin reagoidaan johdonmukaisesti. 

Ohjausympäristön osalta matalimmat pistemäärät sai väit-
tämä siitä, että rahaston hallituksen vastuut, tehtävät ja val-
tuudet on määritelty ja viestitetty tarkoituksenmukaisesti 
(3.4). Kehittämiskohteena ohjausympäristön osalta onkin se, 
että rahaston hallituksen vastuista, tehtävistä ja valtuuksista 
sekä niitä koskevasta säädöksistä sekä viestinnästä käydään 
tarvittavaa keskustelua hallituksen kanssa. 

Riskienhallinta arvioitiin pääosin hyvin tai melko hyvin toi-
mivaksi. Korkeimmat arviot annettiin riskien merkityksen 
arvioinnille, merkittävien riskien riskienhallinnan toimenpi-
teille, riskienhallinnan raportoinnin systemaattisuudelle ja 
säännöllisyydelle. 

Riskien arvioinnin osalta matalimman pisteen sai strate-
giaan liittyvä väittämä siitä, että strategia sisältää valintoja 
(3.3). Tämä on nostettu rahaston yhdeksi keskeiseksi kehit-
tämiskohteeksi. Rahaston tulostavoiteasiakirjassa vuodelle 
2020 todetaan, että strategia tullaan päivittämään vuosien 
2020 - 2021 aikana. Strategian uusimisen yhteydessä kiin-
nitetään huomioita strategisten valintojen tekemiseen ja 
tavoitteen asettamiseen.

Tulosten mukaan rahaston johto noudattaa hyvin hyväksy-
miään periaatteita ja osoittaa hyvää esimerkkiä. Keskeiset 
toimintaprosessit ja niihin liittyvien riskien valvontatoimet 
on tunnistettu ja kuvattu. Keskeisiin toimintaprosesseihin 
liittyvät valvontatoimenpiteet ovat käytössä ja niiden arvi-
oidaan toimivan suunnitellusti. Johto seuraa ja valvoo val-
vontatoimenpiteiden oikea-aikaista toteutusta. Myös poik-
keamiin puututaan. 

Valvontatoimenpiteiden osalta matalimman pistemäärän 
sai väittämä: Tietojärjestelmät ovat toimivia ja niiden val-
vontatoimenpiteet on varmistettu (3.2). 

Tällä hetkellä rahastolla ei ole käytössä erillistä valtionavus-
tuksien tietojärjestelmää. Valtiovarainministeriö on asetta-
nut koko valtionhallinnon kattavan kehittämishankkeen 
valmistelemaan valtionavustusten menettelytapojen uu-
distusta ja digitalisointia. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
koko valtionhallinnon kattava digitalisoitu valtionavustus-
prosessi. Rahasto osallistuu kyseiseen hankkeeseen ja tie-
tojärjestelmiin liittyvät kehittämistarpeet etenevät kyseisen 
hankkeen kautta.    

Rahastolla on kyselyn mukaan hyvin toimivat sisäisen val-
vonnan tiedonkulkua ja vuoropuhelua tukevat menettelyt. 
Myös rahaston tuottavuudesta, taloudellisuudesta, kus-
tannusvastaavuudesta ja omaisuudesta on käytettävissä 
luotettavat tiedot.  Rahaston johdolla on riittävät tiedot 
avustusten hakijoiden sekä sidosryhmien odotuksista ja tyy-
tyväisyydestä. Rahastolla on toimiva vuorovaikutus sidos-
ryhmiensä kanssa. Rahasto tiedottaa käynnissä olevista 
avustushauista, hankkeista ja muutoksista.

Tieto ja viestintä -osa-alueen heikoimman pistemäärän 
sai väittämä siitä, että ennalta arvaamattomiin tilanteisiin 
on nopeat ja selkeät sisäiset sekä ulkoiset tiedonkulku-
kanavat (3.3). Ennalta arvaamattomilla tilanteilla tarkoi-
tettiin kyselyssä Palosuojelurahaston toimintaan liitty-
viä tapahtumia, joihin voi liittyä riskiä (esim. maineriski).  
Kehittämiskohteena on se, että periaatteet ja menet-
telyt ennalta arvaamattomien tilanteiden osalta käy-
dään läpi. Samalla myös epäillyistä virheistä ja väärin-
käsityksistä  ilmoittamisen tavat voidaan tarkastaa. Näin 
varmistetaan, että kaikilla tahoilla on tarvittavat tiedot 
menettely tavoista. Ohjeistusta ja tiedottamista voidaan 
menettelytapojen osalta tarkastella esimerkiksi valtio-
neuvoston yleisten ohjeistuksen sekä muiden valtion-
avustustoimijoiden käytäntöjen pohjalta. 

Kyselyn mukaan sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskien-
hallinnan ja laillisuusvalvonnan havainnot käsitellään ja nii-
den perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin  hyvin. 
Rahasto on tehnyt myös tarvittavat toimintaan liittyvät 
 arvioinnit. Sisäisen valvonnan tila arvioidaan säännöllisesti 
ja järjestelmällisesti ja arviointien tulokset johtavat hyvin 
 kehittämistoimiin. 

Seurantatoimenpiteiden osalta pisteet olivat korkeita, vä-
hiten pisteitä sai väittämä siitä, että rahastolla on jatkuvaa 
arviointia (3.6). Rahaston hallitus arvioi vuosittain kokouk-
sessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannetta ja 
tarkastelee tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Tätä menet-
telyä jatketaan. 

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tila on arvioinnin 
mukaan hyvä kaikilla osa-alueilla. Parhaimmat arviot saivat 
ohjausympäristö, tieto ja viestintä sekä seurantatoimen-
piteet (keskiarvo 3,8).  Valvontatoimenpiteet saivat keski-
arvoksi 3,6. Riskien arviointiin liittyvät menettelyt saivat 
 alhaisimman keskiarvon 3,5.  Eri arviointiosa-alueiden 
 välillä ei ollut merkittäviä eroja myöskään edellisessä arvi-
ointikyselyssä. 

Koska arviointikehikko ja arviointiasteikko ovat muuttuneet 
vuodesta 2015, eivät tulokset ole täysin vertailukelpoisia, 
jonka johdosta tarkempaa vertailua ei tehty.
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1.6.1 Palosuojelurahastoon tehdyt tarkastukset 
ja keskeiset havainnot 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on antanut Palosuo-
jelurahaston vuoden 2018 tilintarkastuksesta 11.3.2019 päi-
vätyn tilintarkastajan väliraportin sekä 15.3.2019 päivätyn 
tilintarkastajan vuosiyhteenvedon.

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilintarkas-
tus on kohdistunut Palosuojelurahaston toimintakertomuk-
seen ja tilinpäätöslaskelmiin liitteineen sekä niissä esitettyjen 
tietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tuloksellisuuden 
laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä Palosuojelu-
rahastosta annetun lain ja asetuksen ja valtion talousarviota 
koskevien keskeisten säännösten noudattamiseen. 

Vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilinpäätös on johdettu 
oikein kirjanpidosta. Taseeseen liittyy asianmukaiset tase- 
erittelyt. Tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osalta 
ei ole huomautettavaa.

Tuloksellisuuden kuvauksen osalta tilintarkastus on kohdis-
tunut vain toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tie-
toihin. Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden 
määrä oli varainhoitovuonna edellisvuotta suurempi. Myös 
sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä oli edellisvuotta 
suurempi. 

Toiminnan taloudellisuus on laskenut molemmilla taloudel-
lisuustunnusluvuilla mitattuna edellisvuoteen verrattuna. 
Tuottavuutta on arvioitu sekä tehtyjä päätöksiä että käsitel-
tyjä asioita sihteeristön henkilötyövuosia kohti mitattuna. 
Tuottavuusluvut ovat huonontuneet edellisvuodesta, mikä 
johtuu osittain henkilötyövuosien määrän kasvusta.

Palosuojelurahaston kirjanpitoa on tarkastettu tietokonea-
vusteisesti ja pistokokeellisesti tilinpäätöstarkastuksen yh-
teydessä. Kirjanpidon tarkastuksessa ei tullut esiin olennais-
ta huomautettavaa.

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma on laa-
dittu jatkokyselynä edellisenä vuonna toteutetun arviointi-
kyselyn pohjalta, joka perustui VM:n arviointimalliin ja sen 
suppeaan kehikkoon. valvonnan arviointi- ja vahvistuslau-
suman tiedot eivät ole ristiriidassa tarkastushavaintojen 
kanssa.

Tarkastukseen liittyen tarkastettiin kaksi vuoden 2018 aika-
na loppuun maksettua ja tilitettyä kalustohankeavustusta ja 
kaksi vuoden 2018 aikana loppuun maksettua ja tilitettyä 
sopimuspalokuntien pienavustusta. Kunkin neljän avustuk-
sen osalta käytiin läpi hakuprosessi avustushakemukses-
ta tilitykseen saakka. Sen lisäksi tarkastettiin hakemusten 
perusteena olleita tositteita toteutuneista kustannuksista.  

Suoritetun tarkastuksen perusteella ei tarkastettujen, avus-
tusta saaneiden hankkeiden ja kampanjoiden osalta tullut 
esiin olennaista huomautettavaa toteutuneista kalustohan-
keavustuksista ja pienavustuksista.

Tilinpäätöksen mukaan Palosuojelurahastossa ei kerto-
musvuonna ole havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, 
väärinkäytöksiä tai rikoksia. Myöskään tilintarkastuksessa ei 
tullut esiin virheitä tai väärinkäytöksiä. Takaisinperintää kos-
kevien toimintakertomuksen tietojen osalta ei ole huomau-
tettavaa.

Vuonna 2019 annetut lausunnot ja kannanotot 
Palosuojelurahasto antoi vuoden 2019 aikana neljä lausuntoa. 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle annettiin lausunto asiassa 
HE 240/2018 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pe-
lastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. Kyseessä 
oli Palosuojelurahaston osalta Palosuojelurahastolain 14 §:n 
kommentointi. Sisäministeriölle annettiin 24.4.2019 lausun-
to Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiain-
ministeriön asetuksen muuttamisesta. Palosuojelurahaston 
lausunto sisälsi kolme muutosesitystä perustelumuistioon. 
Valtiovarainministeriölle 15.5.2019 annetut kaksi lausuntoa 
koskivat valtionavustusten säädösperustaa koskevaa selvitys-
tä sekä selvitystä eri valtionapuviranomaisten käytössä ole-
vista valtionavustustietojärjestelmistä. Lausunnossa rahasto 
ilmaisi kiinnostuksen osallistua sähköisen valtionavustustie-
tojärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Sisäministeriön 13.06.2019 (SMDno-2019-368) antamassa 
kannanotossa tilinpäätöksestä 2018 todetaan, että Palosuo-
jelurahasto on huomioinut aiempina vuosina annetut pa-
lautteet ja käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

Kannanoton mukaan Palosuojelurahaston toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat oikeita ja riittäviä. Palo-
suojelurahasto on aiempien vuosien palautteiden johdosta 
kehittänyt tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden analysointia.

Ministeriö toteaa, että edellisvuoteen verrattuna Palosuoje-
lurahaston toiminnan kulut pysyivät vuonna 2018 aiempien 
vuosien tapaan alhaisella tasolla ja olivat alle kolme prosent-
tia varojen käytöstä. Rahaston maksuvalmius säilyi hyvänä. 
Kannanotossa todetaan lisäksi, että Palosuojelurahaston 
tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa seu-
ratessaan pelastustoimen uudistuksen ja pelastustoimen 
säädösten uudistamisen vaikutuksia rahaston avustuskäy-
täntöihin ja valmistautuessaan niihin. 

Sisäministeriö näkee myönteisenä sen, että Palosuojelura-
hasto julkaisi pelastusalaa palvelevan laajan julkaisun rahas-
ton avustuksella toteutetuista tutkimus- ja kehittämishank-
keista vuonna 2018.
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Ministeriö pitää myönteisenä myös sitä, että Palosuojelura-
hasto huomioi toiminnassaan sopimuspalokuntakoulutuk-
sen kehittämistyön siirtymisen Pelastusopiston vastuulle ja 
että sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten 
turvaaminen pysyy rahaston erityisen tuen kohteena. Kan-
natettavaa on myös se, että pelastuslain nuohoussääntelyn 
uudistamisen mahdolliset vaikutukset huomioidaan nuo-
houspalveluiden osalta avustustarvetta arvioidessa. 

Kuten strategian toteutussuunnitelmassa on todettu, sopi-
muspalokunnilla on suuria haasteita jäsenhankinnassaan. 
Pienavustusten kautta Palosuojelurahasto edistää sopimus-
palokuntien toiminnan jatkuvuutta. Näin Palosuojelurahas-
to on jatkossakin tärkeä osa pelastustoimen kokonaisuutta. 

Sisäministeriön mukaan Palosuojelurahaston avustukset 
erityisesti pelastusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
ovat korvaamattoman tärkeä voimavara. Strategian toteu-
tussuunnitelmassa on viitattu 2010 - 2017 rahaston tuella 
valmistuneisiin hankkeisiin joita on huomattava määrä, 
283 kappaletta. Ilman Palosuojelurahastoa valtaosa näistä 
tärkeistä tutkimus- ja kehittämishankkeista olisivat jääneet 
toteutumatta. Sisäministeriö toivoo, että Palosuojelurahasto 
jatkaa tätä tietä myös tulevaisuudessa.

Sisäministeriö suosittelee, että rahasto selvittää tulevina 
vuosina, voisiko haku- ja päätösprosessia joiltain osin keven-
tää tai sen osia automatisoida.

Sisäministeriön suorittama sisäinen tarkastus 
Sisäministeriön sisäinen tarkastus teki tarkastuksen Palo-
suojelurahastoon vuonna 2015 sekä seurantatarkastuksen 
rahastoon vuoden 2016 lopussa.  Sisäinen tarkastus pe-
rustui kansliapäällikön hyväksymään vuosisuunnitelmaan 
2013. Tarkastus toteutettiin kuitenkin vasta kesällä 2015. 
Tarkastuksen tavoitteena oli saada kokonaiskuva Palosuoje-
lurahaston toiminnasta sekä johtamis-, hallinto- ja valvon-
tajärjestelmästä sisältäen sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan. Tarkastuksessa arvioitiin lakien, sääntöjen ja ohjeiden 
noudattamista, sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, 
taloudellisuutta ja tuloksellisuutta.

Tarkastusten pohjalta todettiin, että Palosuojelurahasto on 
toteuttanut kaikki toimintaympäristön puitteissa mahdolli-
set kehittämistoimenpiteet, jotka oli nostettu Palasuojelura-
haston tarkastuksessa esille. 
 
Sisäinen tarkastus antoi rahastolle kolme kehittämistehtä-
vää: avustusten prosessikuvaukset, systemaattisten tarkas-
tuskäyntien aloittaminen avustamiinsa kohteisiin (erityisesti 
rakennuskohteet) sekä aluehallintoviraston roolin arviointi 
rakennus- ja kalustoavustushankkeiden avustusten käsitte-
lyprosessissa. Rahastossa päivitettiin vuonna 2018 avustus-
ten prosessikuvaukset. Tarkastuskäynnit avustuskohteisiin 

aloitettiin vuonna 2017 ja niitä on suoritettu vuoden 2019 
loppuun mennessä 39 kappaletta. Rahaston mittava raken-
nushankkeiden sisäinen valvontaprosessi saatiin lopullises-
ti päätökseen vuoden 2018 aikana, jolloin viimeiset takai-
sinperinnät tuloutettiin rahastoon. Aluehallintovirastojen 
roolia kalusto- ja rakennushankkeiden arvioinnissa tarkas-
tellaan pelastustoimen uudistushankkeen päätyttyä ja kun 
aluehallintovirastojen rooli on täsmentynyt.  

1.6.2 Rahaston suorittamat tarkastuskäynnit 
avustuskohteisiin  

Palosuojelurahasto kohdisti vuonna 2019 tarkastuksia ra-
kennus-, kalusto- ja pienavustushankkeisiin sekä kahteen 
yleisavustukseen. Yhtensä vuonna 2019 tarkastuksia tehtiin 
19 hankkeeseen. Rakennushankkeita tarkastettiin yhteen-
sä kahdeksan. Tarkastettaville rakennuksille oli myönnetty 
avustusta aikavälillä 2005−2015. Tarkastettavista paloase-
mista seitsemän oli pelastuslaitoksen käytössä ja yksi sopi-
muspalokunnan käytössä. 

Vuonna 2019 tarkastettiin myös yhdeksän kalustohanketta. 
Tarkastettavalle kalustolle oli myönnetty avustukset vuosien 
2010 ja 2018 välillä. Tarkastettavana oli kaksi sammutusautoa, 
kolme säiliöautoa, kaksi johtokeskusautoa, yksi miehistöauto 
sekä yhden sopimuspalokunnan pienhankintoja. Tarkastetta-
vissa kohteissa avustusta oli käytetty päätöksen ehtojen mu-
kaisesti eikä niissä ollut aihetta jatkotoimenpiteille. 

Rahasto teki kertomusvuonna myös kaksi laajempaa yleis-
avustustarkastusta. Tarkastuksen kohteena oli Nuohousalan 
Keskusliitto ry:n sekä Suomen Sopimuspalokuntien liitto 
ry:n yleisavustukset vuodelta 2018.  Tarkastuksien tavoit-
teena oli selvittää, onko myönnetty yleisavustus käytetty 
rahoituspäätöksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti 
sekä varmistua siitä, että avustuksen saaja on antanut oi-
keat ja riittävät tiedot avustuksen käytöstä. Tarkastuksen 
yhteydessä arvioitiin myös avustuskohteen tuloksellisuutta 
(tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista). Tarkastuk-
sien aikana tehtyjen havaintojen ja tarkastuksen yhtey-
dessä pyydettyjen lisätietojen ja täydennysten perusteella 
Palosuojelurahasto kehotti hanketoteuttajia kiinnittämään 
joihinkin hankkeen hallinnointiin liittyviin asioihin huomio-
ta. Tarkastuksissa ei kuitenkaan havaittu avustuksen saajien 
toimineen avustuspäätöksen tai avustuksen käyttöä säänte-
levän lainsäädännön vastaisesti. 

1.6.3 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot 

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

Jomala kommun (SMDno-2019-115) 5 200

Jomalan kunta on saanut 2.5.2012 Palosuojelurahaston päätöksen paloauton peruskorjaukseen (SMDno/2012/239). Rahaston hallitus on 
myöntänyt Jomalan kunnalle 22 041 euron avustuksen. Jomalan kunta on myynyt paloauton 28.10.2018 Pirkanmaan pelastuslaitokselle 
13 000 euron hintaan.  Jomalan kunta teki Palosuojelurahastolle  omaehtoisen avustuspalautuksen 5 200 euroa (40 % myyntihinnasta).

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SMDno-2017-1537) 6 075

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on saanut 29.11.2017 Palosuojelurahaston päätöksen yleisavustuksesta vuodelle 2018. (SMD-
no-2017-1537) Rahaston hallitus on myöntänyt Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:lle 170 000 euron avustuksen. Myönnettyä yleisa-
vustusta jäi käyttämättä 26 075 euroa. Loppumaksatuksessa jätettiin Palotutkimusraadille maksamatta käyttämätöntä avustusta 20 000 
euroa. Lisäksi Palotutkimusraati teki avustuspalautuksen erotukselle 6 075 euroa.

Uudenmaan pelastusliitto ry (SMDno-2018-1016) 3 500

Uudenmaan pelastusliitto ry on saanut 6.9.2018 Palosuojelurahaston päätöksen Sopimuspalokuntalaisen altistumisen vähentäminen 
pelastustyössä -hankkeeseen ajalle 1.9.2018–31.12.2019 (SMDno-2018-1016). Rahaston hallitus on myöntänyt Suomen Uudenmaan pelas-
tusliitto ry:lle 11 500 euron avustuksen. Uudenmaan pelastusliitto ry luopui hankkeen toteuttamisesta ja teki Palosuojelurahastolle 3 500 
euron avustuspalautuksen ennakkoon maksetusta tutkimusavustuksesta.

Valtionavustuksen palautukset yhteensä: 14 775

TAULUKKO 18. Valtionavustuksen palautus, yhteensä 3 kpl

Avustuksen saaja Päätöspäivämäärä Summa (euroa)

Hämeenlinnan kaupunki (SMDno-2018-2439) 28.05.2019 1 547

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 5.5.2003 Hämeenlinnan kaupungille ennakkopäätöksen ja 26.4.2005 päätöksen konttien säi-
lytyshallin rakentamiseen (SM-2003-781/Tu-3944). Rahaston hallitus on myöntänyt kaupungille 90 200 euron avustuksen.  Hyväksytyt 
kokonaiskustannukset olivat enintään 205 000 euroa. Palosuojelurahasto teki tarkastuskäynnin Hämeenlinnan kaupungin rakennushank-
keeseen 21.11.2018. Tarkastuskäynnillä ilmeni, että Hämeenlinnan paloaseman peruskorjauksen ajan (1.6.2018 - 30.11.2019) hallissa on 
sijoitettuna poikkeuksellisesti kaksi pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköä. Lisäksi konttihalli on ollut Linnan Kiinteistökehitys Oy:n omistama 
ja hallinnoima 1.7.2014 - 31.3.2019 välisen ajan. Palosuojelurahasto on vastaanottanut Hämeenlinnan kaupungin vastauksen 29.1.2019 
ja tarkennuksen 13.5.2019 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Hämeenlinnan kaupungin selvityksen mukaan kalustohalli 
on ollut osittain pelastuslaitoksen käytössä omistusoikeuden muutoksen välisen ajan. Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin 
Hämeenlinnan kaupungille konttien säilytyshallin rakentamiseen myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistettiin 
siten, että takaisin perittävää summaa laskettaessa ei otettu huomioon omistusoikeuden väliaikaista muutosta ja korko perittiin ajalta 
1.6.2018 - 28.5.2019. Valtionavustusta perittiin takaisin ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta 1 547 euroa valtionavustuslain 
(688/2001) ehtojen mukaisesti. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 30 euroa. (Päätös SMDno-2018-2439).  

Takaisinperinnät yhteensä:
– joista korkoja yhteensä:

1 547 €
30 €

TAULUKKO 17. Takaisinperintöjä koskevat suoritukset, yhteensä 1 kpl 

1.6.4 Takaisinperintää koskevat tiedot 

Palosuojelurahasto on saanut loppuun vuonna 2015 al-
kaneen mittavan rakennusavustusten valvontahankkeen. 
Tarkastuksen kohteena olivat kaikkien vuosina 1988 - 2013 
myönnettyjen rakennushankeavustusten nykytilanne ja ny-
kykäyttö. Sisäisen valvontahankkeen seurauksena tehtiin 
vuosina 2016 - 2017 yhteensä 48 takaisinperintäpäätöstä 
(takaisinperintäpäätös tehtiin 9 %:iin selvitetyistä kohteista). 

Tämän jälkeen Palosuojelurahaston tekemien takaisinpe-
rintöjen määrä on vuositasolla ollut vähäistä. Vuonna 2019 
tehtiin yksi 1 547 euron takaisinperintäpäätös rakennus-

hankkeeseen. Lisäksi kolme tahoa teki rahastoon valtiona-
vustuksen palautuksen, yhteensä 14 775 euroa.

1.7 Hallituksen ehdotus tuloksen  
käsittelemisestä
Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2019 
tuottojäämä 245 887,46 euroa kirjataan rahaston omaan 
pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on  
10 274 925,05 euroa.
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Toimintakertomuksen liite: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2019

ERITYISAVUSTUS   
Tutkimus-, kehittämis-, oppimateriaali-, valistus- ja neuvontahankkeet 2019  
(27.2.2019 ja 10.9.2019 kokoukset)

Hakija Hanke Päätöspäi-
vä

Kokonais-
kust. eur.

Myönnet-
ty  
avustus, 
eur.

FISE Oy Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit 27.02.2019 31 000 22 000

Pelastusopisto Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta 27.02.2019 118 612 88 959

Pelastusopisto Pelastustoimen tutkimuspäivät 2019 27.02.2019 8 630 8 630

Pelastusopisto Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu 27.02.2019 44 363 41 828

Pelastusopisto Erityisresurssit suorituskykyinä - ERSU 27.02.2019 102 901 77 176

Tero Ihatsu Väitöstutkimus "Vaarallisten tilanteiden moniammatillinen 
johtaminen" 

27.02.2019 15 720 14 520

Palotutkimusraati Palotutkimuksen päivät 27.02.2019 57 420 39 420

Pelastusopisto Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet 
metsäpaloissa

27.02.2019 445 313 133 313

Varsinais-Suomen  
pelastuslaitos

Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun  
vastaanottamiseksi

27.02.2019 120 398 90 300

Pelastusopisto Jehu 2019 27.02.2019 233 958 85 599

Suomen Pelastusalan  
Keskusjärjestö ry

Sinä Pelastat - Paloturvallisuusviikko 2019 27.02.2019 510 000 510 000

Kuntaliitto Palvelut Oy Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä 27.02.2019 202 000 155 500

Aalto Yliopisto Vaeltavien palojen turvallinen sammuttaminen  
(TRAVEL INTERVENTION)

27.02.2019 169 080 135 264

Tampereen ammatti-
korkeakoulu Oy

Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden 
edistäjänä

27.02.2019 120 492 90 369

Tampereen teknillinen 
yliopisto (v. 2019 
Tampereen yliopisto)*

Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttö mahdollisuudet 
paloturvallisuudessa

27.02.2019 57 198 57 198

Turun ammattikor kea koulu Oy Lassi Niinikorven stipendi opinnäytetyöstä 27.02.2019 350 350

Oulun kaupunki Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa 27.02.2019 44 000 22 000

Sisäministeriö/Palon tutkinta 
2020 -työryhmä

Stipendi: Oppimoduulin rakentaminen palontutkinnan  
oppimateriaaliin 

10.09.2019 1 000 1 000

CTIF/SPEK CTIF Suomen kansallinen komitea 10.09.2019 125 000 125 000

Rakennustuote- 
teollisuus RTT ry

Tulisijojen ja savupiippujen riskitilanteet paloturval-
lisuuden kehittäjänä

10.09.2019 65 000 36 000

Pellekaija Pum Oy Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvallisuudesta 
pienimmille

10.09.2019 91 000 39 290

SPEK NouHätä! 2020 10.09.2019 305 000 305 000

Pelastusopisto Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa 10.09.2019 234 856 167 175

Pelastusopisto OKA2 - Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja 
sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille

10.09.2019 171 047 128 060

Satakunnan ammattikorkea-
koulu Oy

Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa 10.09.2019 45 071 31 550
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ERITYISAVUSTUS  
Kalustohankkeet sekä hälytysjärjestelmät 2019 (28.5.2019 kokous)

Hakija Avustuksen kohde Haetut kokonais- 
kustannukset, euroa

Hyväksyttävät  
kustannukset, euroa

Myönnetty avustus, 
euroa

Pohjois-Karjalan  
pelastuslaitos

säiliösammutusauto, 
Rääkkylä

347 200 180 000 72 000

Pohjois-Savon 
pelastuslaitos

raivausauto 389 635 180 000 72 000

Pohjois-Savon  
pelastuslaitos

sammutusauto, Kuopio 371 245 160 000 64 000

Pohjois-Savon 
pelastuslaitos

suurtehovaroitin, Keitele 
ja Kuopio

51 562 51 562 20 625

Karvion VPK traktorimönkijä 14 922 14 922 5 968

Lapin pelastuslaitos säiliösammutusauto, Inari 434 000 180 000 72 000

Lapin pelastuslaitos säiliöauton korityöt 162 000 140 000 56 000

Lapin pelastuslaitos suurtehohälytin, Tornio 
ja Kemi

87 000 87 000 34 800

Muonion VPK ilmatyynyalus 45 000 40 000 16 000

Föglön kunta sammutusauto 99 200 40 000 16 000

Etelä-Pohjanmaan  
pelastuslaitos

säiliösammutusauto, 
Ylistaro

316 200 180 000 72 000

Kaarlelan VPK miehistöauto 62 755 40 000 16 000

Lapväärtin VPK miehistöauto 69 598 40 000 16 000

Kiikan VPK miehistönkuljetusauto 45 000 40 000 16 000

Tyrvään VPK mönkijä 30 000 28 000 11 200

Salmentaan VPK miehistöauto 83 308 40 000 16 000

Valkeakosken VPK miehistöauto 94 225 40 000 16 000

Kylmäkosken VPK miehistöauto 58 000 40 000 16 000

Parkanon VPK miehistöauto 62 000 40 000 16 000

Helsingin pelastuslaitos nostolava-auto 961 124 180 000 72 000

Turun ammattikorkeakoulu Oy Virtuaalista Paloturvallisuutta - jatkohanke VirPa 2 10.09.2019 151 055 98 189

Ilmatieteen laitos Metsäpalokesä 2018 muuttuvassa ilmastossa:  
poikkeuksellinen vuosi vai uusi normaali?

10.09.2019 15 524 11 643

SPPL MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja 
osaamisen edistäminen pelastustoimessa

10.09.2019 303 910 235 089

SPPL Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus 10.09.2019 114 016 101 500

Työterveyslaitos FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja 
kehittäminen

10.09.2019 191 318 95 959

Aalto-yliopisto Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen  
FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

10.09.2019 292 299 146 149

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arvi-
ointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo)

10.09.2019 287 099 215 324

TK-hankkeet yhteensä 4 674 630 3 309 354

* Tampereen teknillinen yliopisto haki avustusta rahastolta 15.12.2018 päivätyllä hakemuksella. Päätös annettiin Tampereen teknilliselle 
yliopistolle 27.2.2019. Tampereen teknillinen yliopisto lakkautettiin ja toiminnot siirtyivät 1.1.2019 uuteen Tampereen yliopistoon, johon 
myös aiempi samanniminen yliopisto liittyi.
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Kanta-Hämeen  
pelastuslaitos

nostolava-puomitikas-
auto, Forssa

785 000 180 000 72 000

Itä-Uudenmaan  
pelastuslaitos

säiliöauto, Sipoo 434 000 140 000 56 000

Etelä-Karjalan  
pelastuslaitos

säiliösammutusauto, 
Lappeenranta

572 000 180 000 72 000

Kymenlaakson  
pelastuslaitos

sammutus-pelastusauto 442 611 160 000 64 000

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

sammutusauto, 
Nummela

582 800 160 000 64 000

Keski-Uudenmaan  
pelastuslaitos

sammutusauto,  
Havukoski

533 200 160 000 64 000

Päijät-Hämeen  
pelastuslaitos

sammutusauto, Hollola 448 255 160 000 64 000

Kymenlaakson  
pelastuslaitos

sammutus-pelastusauto, 
Kotkansaari

442 611 160 000 64 000

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

säiliöauto, Kirkkonummi 372 000 140 000 56 000

Itä-Uudenmaan  
pelastuslaitos

säiliösammutusauto, 
Ruotsinpyhtää

354 000 180 000 72 000

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

kärkiyksikkö, Vantaa 248 000 160 000 64 000

Etelä-Karjalan  
pelastuslaitos

väestön normaaliolojen 
hälytysjärjestelmä, 
Luumäki ja Lappeenranta

120 000 120 000 48 000

Länsi-Uudenmaan  
pelastuslaitos

ohjausjärjestelmä 80 000 80 000 32 000

Etelä-Karjalan  
pelastuslaitos

suurtehopumppu 180 000 180 000 45 000

Keski-Uudenmaan  
pelastuslaitos

sammutusauto,  
Kerava-Tuusula

533 200 160 000 64 000

Kymenlaakson 
pelastuslaitos

normaaliajan 
väestöhälytysjärjestelmä

99 200 99 200 39 680

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

väestöhälytin, Jokioinen 31 000 31 000 12 400

Kiskon VPK miehistönkuljetus- ja 
ensivasteauto

77 800 77 800 7 780

Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos

sammutusauto, Laitila 360 000 160 000 64 000

Satakunnan  
pelastuslaitos

sammutusauto, Huittinen 441 968 160 000 64 000

Panelian VPK vesihuoltoyksikkö 167 000 140 000 56 000

Satakunnan  
pelastuslaitos

sammutusauto, Säkylä 427 757 160 000 64 000

Lemun VPK miehistönkuljetusauto 68 600 40 000 16 000

Perniön VPK miehistönkuljetusauto 52 895 40 000 16 000

Kokemäen VPK mönkijä 23 000 23 000 9 200

Kuusiston VPK kevytkuorma-auto 95 000 40 000 16 000

Lavian VPK miehistöauto 64 210 40 000 16 000
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Luvian VPK miehistö-/ 
tavarankuljetusauto

73 073 40 000 16 000

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

säiliöauto, Perho 310 000 140 000 56 000

Pirkanmaan 
pelastuslaitos

tikasauto, Tampere 864 000 180 000 72 000

Pohjanmaan 
pelastuslaitos

säiliösammutusauto, 
Raippaluoto, Mustasaari

326 479 180 000 72 000

Etelä-Pohjanmaan  
pelastuslaitos

johtokeskusauto, 
Seinäjoki

122 757 80 000 32 000

Pohjanmaan  
pelastuslaitos

sammutusauto, Vaasa 335 163 160 000 64 000

Etelä-Pohjanmaan  
pelastuslaitos

väestöhälytinjärjestelmä, 
Alahärmä ja Lappajärvi

49 588 49 588 19 835

Pirkanmaan 
pelastuslaitos

sammutusauto, Ikaalinen 380 000 160 000 64 000

Lapin VPK miehistönkuljetus- ja 
ensivasteauto

76 900 40 000 16 000

Asolan VPK miehistöauto 68 000 40 000 16 000

Tirilän VPK miehistöauto 62 314 40 000 16 000

Vaaralan VPK vahingontorjuntayksikkö 58 128 40 000 16 000

Lappeenrannan VPK miehistönkuljetus-
ajoneuvo

45 520 40 000 16 000

Forssan VPK miehistöauto 45 000 40 000 16 000

Hommansby VPK jälkivahingontorjunta-
miehistöauto

61 500 40 000 16 000

Tuuloksen VPK miehistönkuljetus- 
ajoneuvo

70 000 40 000 16 000

Järvelän VPK miehistönkuljetusauto 79 898 40 000 16 000

Kalustohankkeet 
yhteensä

14 848 401 6 422 072 2 518 488

ERITYISAVUSTUS  
rakennushankkeet 2019 (17.4.2019 ja 29.10.2019 kokoukset)

Hakija Avustuksen kohde Haetut kokonais- 
kustannukset, euroa

Haettu avustus, 
euroa

Myönnetty avustus, 
euroa

Heinäjoen VPK miehistöautotalli 48 400 19 360 19 360

Bobäck FBK paloaseman kellariker-
roksen peruskorjaus

60 000 24 000 24 000

Parikkalan kunta paloaseman laajennus 155 000 62 000 62 000

Haminan kaupunki uuden paloaseman rak-
entaminen

4 822 158 220 000 133 333

Lemin kunta paloaseman peruskorjaus 65 000 26 000 26 000

Klaukkalan Metsäkylän 
VPK

paloaseman jätevesijär-
jestelmän peruskorjaus

77 540 31 016 31 016
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Vöyrin kunta uusi paloasema 1 063 120 220 000 220 000

Toivakan kunta paloaseman peruskorjaus 143 976 57 591 57 590

Alajärven kaupunki uusi paloasema 5 084 000 220 000 220 000

Kosken Tl kunta uusi paloasema 1 835 200 220 000 220 000

Hinnerjoen VPK paloaseman peruskorjaus 
ja laajennus

551 056 220 000 220 000

Taivalkosken kunta paloaseman uudisrak-
ennus

2 356 000 220 000 209 628

Haapajärven kaupunki uusi paloasema 5 209 000 220 000 188 044

Paltamon kunta paloaseman sisäilmaon-
gelman korjaaminen

89 718 35 887 35 887

Maskun kunta Asikaisten VPK:n paloa-
sema

1 178 000 220 000 220 000

Rakennushankkeet 
yhteensä

22 738 168 2 015 854 1 886 858

Hakija Avustuksen tarkoitus Haettu avustus, euroa Myönnetty avustus, euroa

Suomen Sopimuspalokuntien 
Liitto ry

Tulipalojen ehkäisemisen ja pe-
lastustoiminnan edistäminen

170 000 166 000

Palotutkimusraati ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pe-
lastustoiminnan edistäminen

13 846 11 000

Nuohousalan Keskusliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pe-
lastustoiminnan edistäminen

341 034 218 000

Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö ry

Tulipalojen ehkäisemisen ja pe-
lastustoiminnan edistäminen

2 470 300 2 422 000

Suomen Palopäällystöliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pe-
lastustoiminnan edistäminen

403 000 403 000

Yleisavustukset yhteensä 3 398 180 3 220 000

YLEISAVUSTUS
pelastusalan järjestöille vuodelle 2020 (28.11.2019 kokous)

Päätökset yleisavustuksista tehdään edellisen vuoden viimeisessä kokouksessa, jotta tilitykset saadaan maksuun heti vuodenvaihteen jälkeen. 
Ensimmäinen erä maksetaan tammikuun alussa.
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Hakija Avustuksen 
kohde

Päätöspäivä Haetut 
kokonais- 
kustannukset, 
euroa

Hyväksyttävät 
kustannukset, 
euroa

Myönnetty  
avustus, euroa

Köyliön Läntinen VPK kalusto 27.02.2019 3 087 3 087 1 234

Virkkalan VPK varusteet 27.02.2019 6 924 6 646 2 658

Ingå FBK varusteet ja kalusto 27.02.2019 13 344 13 344 5 337

Vaasan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 13 637 13 637 5 454

Rovaniemen VPK varusteet 27.02.2019 4 256 4 256 1 702

Tammisalon VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 3 323 3 323 1 329

Virkkalan VPK 2 varusteet 27.02.2019 1 017 1 017 406

Rantsilan palomiesyhdistys varusteet 27.02.2019 2 492 2 492 996

Villähteen VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 4 379 4 379 1 751

Mäntsälän VPK varusteet 27.02.2019 7 985 7 985 3 194

Keski-Hollolan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 9 819 9 032 3 612

Ylöjärven VPK kalusto 27.02.2019 9 929 8 250 3 299

Turun VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 4 306 4 306 1 722

Oripään VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 6 657 4 991 1 996

Rautpohjan VPK varusteet 27.02.2019 2 017 2 017 806

Espoon VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 8 634 5 712 2 284

Oulun VPK varusteet 27.02.2019 2 554 2 554 1 021

Siltakylän VPK varusteet 27.02.2019 2 025 2 025 809

Hyvinkään VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 5 090 5 090 2 035

Kotkan VPK varusteet ja rakennus 27.02.2019 12 862 12 862 5 144

Österby FBK varusteet ja kalusto 27.02.2019 822 685 273

Uudenkoiviston VPK rakennus 27.02.2019 12 433 12 433 4 973

Helsingin VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 6 994 3 493 1 397

Savion VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 12 309 12 309 4 923

Porin VPK varusteet ja kalusto 27.02.2019 16 562 16 122 6 448

Ruokolahden VPK varusteet 27.02.2019 840 840 336

Huittisten VPK varusteet ja kalusto 28.02.2019 15 234 14 886 5 954

Lavian VPK varusteet 28.02.2019 11 254 11 254 4 501

Nakkilan VPK varusteet ja kalusto 28.02.2019 15 699 15 699 6 279

Friherrsin VPK varusteet ja kalusto 28.02.2019 4 249 2 754 1 101

Veikkolan VPK varusteet 17.04.2019 1 890 1 890 755

Veikkolan VPK rakennus 17.04.2019 2 573 2 573 1 029

Ahtialan VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 6 209 6 209 2 483

Keski-Hollolan VPK kalusto 17.04.2019 786 786 314

Panelian VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 7 150 5 350 2 140

Helsingin VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 13 212 12 631 5 052

Vanhan Käpylän VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 5 098 4 538 1 815

Kårböle FBK / Kaarelan VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 12 220 12 075 4 830

ERITYISAVUSTUS
sopimuspalokuntien laitteet ja varusteet (kaikki kokoukset)
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Salon VPK kalusto 17.04.2019 3 062 3 062 1 224

Uudenkoiviston VPK varusteet 17.04.2019 4 483 4 483 1 793

Koljalan VPK kalusto 17.04.2019 2 570 2 570 1 027

Koljalan VPK 2 kalusto 17.04.2019 1 934 1 934 773

Teuron-Kuuslammin VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 7 799 5 600 2 239

Hyvinkään konepajan Vapaaeh-
toinen Tehdaspalokunta ry.

varusteet ja kalusto 17.04.2019 3 091 2 870 1 147

Kokemäen VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 17 412 16 827 6 730

Marjaniemen VPK varusteet, kalusto ja 
rakennus

17.04.2019 29 491 27 278 10 911

Rovaniemen VPK varusteet 17.04.2019 2 450 2 450 980

Kaarinan VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 2 160 2 160 864

Jokelan VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 11 341 8 442 3 376

Rauman VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 11 652 10 544 4 217

Haagan VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 2 917 2 512 1 004

Elimäen VPK kalusto 17.04.2019 842 842 336

Eurajoen VPK varusteet 17.04.2019 1 852 1 812 724

Jokioisten VPK varusteet 17.04.2019 2 214 2 000 800

Honkilahden VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 6 372 6 372 2 548

Pornaisten VPK kalusto 17.04.2019 7 197 7 197 2 878

Savonlinnan VPK varusteet 17.04.2019 5 715 5 715 2 286

Hämeenlinnan VPK varusteet ja kalusto 17.04.2019 13 459 11 641 4 656

Vårdö FBK varusteet 17.04.2019 2 724 2 724 1 089

Särkisalmen VPK kalusto 17.04.2019 13 990 13 990 5 596

Rekolan VPK varusteet ja rakennus 28.05.2019 15 960 15 960 6 384

Koljalan VPK varusteet 28.05.2019 3 692 3 692 1 476

Parkanon VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 2 591 2 591 1 036

Pihlavan VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 12 027 7 381 2 952

Valkeakosken VPK rakennus 28.05.2019 4 498 4 498 1 799

Valkeakosken VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 3 219 3 219 1 287

Sääksjärven VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 12 740 12 703 5 081

Kuusankosken VPK rakennus 28.05.2019 5 829 5 829 2 331

Heinäjoen VPK varusteet, kalusto ja 
rakennus

28.05.2019 12 568 8 118 3 247

Tirilän VPK varusteet 28.05.2019 6 404 6 404 2 561

Grankulla FBK varusteet 28.05.2019 11 591 11 591 4 636

Perttulan VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 20 966 20 886 8 354

Levannon VPK rakennus 28.05.2019 12 484 12 484 4 993

Imatran VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 7 850 7 850 3 140

Bobäck FBK varusteet ja kalusto 28.05.2019 7 480 7 335 2 934

Renkomäen VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 21 101 15 454 6 181

Hinnerjoen VPK varusteet ja kalusto 28.05.2019 27 896 27 276 10 910



Palosuojelurahasto52

Virkkalan VPK kalusto 10.09.2019 4 649 4 649 1 859

Lappvik FBK varusteet ja kalusto 10.09.2019 3 164 3 164 1 265

Harjunalustan VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 12 839 12 839 5 135

Hitis kyrkoby FBK kalusto 10.09.2019 938 938 375

Hitis kyrkoby FBK kalusto 10.09.2019 7 030 7 030 2 811

Kouvolan VPK varusteet 10.09.2019 2 258 2 258 903

Vaaralan VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 2 840 2 675 1 070

Harjavallan VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 4 074 3 894 1 557

Savion VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 18 493 17 763 7 105

Mietoisten VPK kalusto 10.09.2019 20 095 20 095 8 037

Laukkosken VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 7 195 7 195 2 877

Jalasjärven VPK varusteet 10.09.2019 866 866 346

Reposaaren VPK varusteet, kalusto ja 
rakennus

10.09.2019 11 979 868 347

Illon VPK kalusto 10.09.2019 10 597 10 374 4 149

Saarenkylän VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 3 753 3 753 1 501

Smedsby-Böle FBK varusteet 10.09.2019 4 533 4 480 1 792

Karhulan VPK rakennus 10.09.2019 5 020 5 020 2 007

Ulvilan VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 9 781 3 912 3 912

Kaarinan VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 3 875 3 367 1 346

Tornion VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 6 863 6 863 2 745

Lempäälän VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 2 047 2 047 818

Hirvensalmen VPK kalusto 10.09.2019 15 560 9 540 3 816

Honkajoen VPK kalusto 10.09.2019 1 600 1 600 640

Nurmijärven Keskus VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 11 075 11 075 4 430

Rautpohjan VPK kalusto 10.09.2019 3 575 3 575 1 429

Somerniemen VPK kalusto 10.09.2019 9 352 9 352 3 740

Klaukkalan Metsäkylän VPK kalusto 10.09.2019 3 557 3 557 1 422

Kylmäkosken VPK varusteet ja kalusto 10.09.2019 4 557 4 557 1 822

Merikarvian VPK varusteet 10.09.2019 8 429 8 429 3 371

Nuijamaan VPK varusteet 10.09.2019 3 900 2 750 1 099

Espoon VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 6 763 6 094 2 437

Vuosaaren VPK kalusto 29.10.2019 2 395 2 395 957

Asolan VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 1 411 1 411 564

Asolan VPK kalusto 29.10.2019 4 042 4 042 1 616

Pirkkalan VPK varusteet 29.10.2019 19 669 12 934 5 173

Kiikoisten VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 56 812 7 690 3 075

Preiviikin VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 2 326 2 326 930

Nokian VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 10 174 10 174 4 069

Panelian VPK varusteet 29.10.2019 6 780 6 780 2 712

Kauhajärven VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 8 305 7 395 2 957

Kakskerran VPK kalusto 29.10.2019 8 500 8 500 3 400

Pornaisten VPK varusteet ja kalusto 29.10.2019 18 460 17 060 6 824

Vihdin VPK varusteet 28.11.2019 7 911 7 911 3 164
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Kyrkslätt FBK kalusto ja rakennus 28.11.2019 10 131 9 041 3 616

Pitkäjärven VPK kalusto, varusteet ja 
rakennus

28.11.2019 23 953 23 785 9 514

Vanhankylän seudun VPK varusteet 28.11.2019 6 536 6 206 2 482

Laajasalon VPK kalusto 28.11.2019 1 067 474 189

Euran VPK varusteet ja kalusto 28.11.2019 24 355 23 810 9 524

Tuiskulan VPK kalusto 28.11.2019 5 780 5 780 2 312

Lemun VPK varusteet 28.11.2019 804 804 321

Kosken Tl VPK varusteet ja kalusto 28.11.2019 3 102 3 102 1 240

Perttelin VPK varusteet 28.11.2019 3 042 3 042 1 216

Vantaan VPK kalusto 28.11.2019 1 867 1 867 746

Huittisten VPK kalusto 28.11.2019 2 979 2 979 1 191

Tuusulan VPK varusteet ja kalusto 28.11.2019 3 322 3 014 1 205

Puistolan VPK kalusto 28.11.2019 9 820 9 820 3 927

Jämsänkosken VPK varusteet 28.11.2019 2 056 2 056 822

Rautpohjan VPK varusteet 28.11.2019 3 440 3 366 1 346

Kokemäen VPK varusteet ja kalusto 28.11.2019 15 750 15 340 6 136

Perttelin VPK kalusto 28.11.2019 1 637 1 637 654

Tarvasjoen VPK kalusto 28.11.2019 4 467 4 467 1 786

Marjaniemen VPK kalusto, varusteet ja 
rakennus

28.11.2019 23 137 12 765 5 105

Pienavustukset yhteensä 1 118 784 976 382 392 828



Palosuojelurahasto54

2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma
     01.01.2019–31.12.2019  01.01.2018–31.12.2018           
          
 
TOIMINNAN KULUT    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
  Ostot tilikauden aikana   9 133,52  8 479,08 
 Henkilöstökulut  22 592,16  21 544,68 
 Vuokrat  39,00  145,00 
 Palvelujen ostot  330 106,50  270 755,28 
 Muut kulut  8 899,94 -370 771,12 9 679,07 -310 603,11
      
JÄÄMÄ I   -370 771,12  -310 603,11
      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    
 Rahoitustuotot   30,00  0,00 
 Rahoituskulut  -5,70 24,30 0,00 0,00
      
JÄÄMÄ II   -370 746,82  -310 603,11
      
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT    
 Kulut    
  Paikallishallinnolle  4 133 516,00  3 986 648,00 
  Elinkeinoelämälle  224 230,00  259 174,00 
  Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 5 613 277,00  5 345 389,00 
  Kotitalouksille  34 520,00  87 790,00 
  Valtionhallinnolle  767 765,00 -10 773 308,00 505 651,00 -10 184 652,00
      
JÄÄMÄ III   -11 144 054,82  -10 495 255,11
      
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA   
 Veronluonteiset maksut  11 402 540,45  11 012 491,69 
 Suoritetut arvonlisäverot   -12 598,17 11 389 942,28 -10 453,38 11 002 038,31
      
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ   245 887,46  506 783,20
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     31.12.2019  31.12.2018      
VASTAAVAA       
 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS     
 LYHYTAIKAISET SAAMISET     
  Siirtosaamiset  81 523,27 81 523,27 3 715,25 3 715,25
 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT
 RAHOITUSVARAT    
  Yhdystilisaatava valtiolta  23 215 123,92 23 215 123,92 21 469 055,40 21 469 055,40
 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  23 296 647,19  21 472 770,65
        
VASTAAVAA YHTEENSÄ   23 296 647,19  21 472 770,65

      31.12.2019  31.12.2018 
VASTATTAVAA     
        
 OMA PÄÄOMA     
  Rahaston pääoma  6 575 274,74  6 575 274,74 
  Edellisten tilikausien pääoman muutos 3 453 762,85  2 946 979,65 
  Tilikauden tuotto-/kulujäämä  245 887,46 10 274 925,05 506 783,20 10 029 037,59
        
 VIERAS PÄÄOMA     
 LYHYTAIKAINEN     
  Ostovelat  2 833,60  383 854,49 
  Edelleen tilitettävät erät  1 007,54  915,57 
  Siirtovelat  12 272 361,00  11 058 963,00 
  Muut lyhytaikaiset velat  745 520,00 13 021 722,14 0,00 11 443 733,06
        
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   13 021 722,14  11 443 733,06
        
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   23 296 647,19  21 472 770,65

3. Palosuojelurahaston tase 
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2019
  1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
OMA TOIMINTA   

 Palosuojelumaksut 11 402 540,45 11 012 491,69 11 248 334,43
 Korkotulot ja voiton tuloutukset 30,00 0,00 19 190,00
 Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -339 240,02 -279 234,36 -251 406,03
 Henkilöstömenot -22 592,16 -21 544,68 -22 515,92
 Muut menot -21 542,81 -20 277,45 -10 721,88

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 11 019 195,46 10 691 435,20 10 982 880,60

   
SIIRTOTALOUS    

 Tulonsiirrot paikallishallinnolle -4 133 516,00 -3 986 648,00 -4 033 212,00
 Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -224 230,00 -259 174,00 -37 436,00
 Tulonsiirrot kotitalouksille -34 520,00 -87 790,00 13 939,00
 Muut tulonsiirrot kotimaahan -6 381 042,00 -5 851 040,00 -6 540 412,87

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -10 773 308,00 -10 184 652,00 -10 597 121,87

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

 
RAHOITUS   

 Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00
 Velan muutos 1 577 989,08 198 763,13 93 900,80

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 577 989,08 198 763,13 93 900,80

  
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 1 823 876,54 705 546,33 479 659,53

LIKVIDIT VARAT 1.1. 21 472 770,65 20 767 224,32 20 287 564,79
LIKVIDIT VARAT 31.12. 23 296 647,19 21 472 770,65 20 767 224,32
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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 
282 627,33 euroa ja vuonna 2018 yhteensä 234 644,42 euroa.     
 

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin 

 Vuoden 2019 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2018 tilinpäätöksen kanssa. 

5. Tilinpäätöksen liitetiedot   

LIITE 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma

 2019 2018 2017

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

1. Yleisavustukset 
pelastusalan järjestöille

3 220 000 3 220 000 3 000 000 3 030 000 2 870 000 2 875 000

2. Erityisavustukset  
rakennushankkeisiin

2 000 000 1 886 858 2 090 000 2 175 726 1 900 000 2 261 306

3. Erityisavustukset  
kalustohankintoihin

2 220 000 2 518 488 2 300 000 2 260 662 2 430 000 2 460 857

4. Muut erityisavustukset 3 350 000 3 309 354 3 400 000 2 781 657 3 400 000 3 369 591

4.1. Oppimateriaali  513 933  57 082  166 570

4.2. Tietojenkäsittely  41 828  0  586 000

4.3. Tutkimus ja kehitys  1 544 784  1 480 485  1 543 121

4.4. Valistus ja neuvonta  951 710  999 415  891 400

4.5. Muut hankkeet  219 229  176 395  177 500

4.6. Standardisointi  22 000  0  0

4.7. Apurahat ja stipendit  15 870  68 280  5 000

5. Sopimuspalokuntien 
pienkalustohankinnat

420 000 392 828 400 000 395 760 400 000 368 009

6. Pelastustoimen  
kenttäjohtamisjärjes-
telmän päätelaitteet

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

7. Hallintomenot 390 000 370 771 410 000 310 603 330 000 279 383

Yhteensä 11 600 000 11 698 299 11 600 000 10 954 408 11 330 000 11 614 146
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 31.12.2019
Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä

Alle 1 v. 1-5 v. Yli 5 v. Alle 1 v.  1-5 v. Yli 5 v.  

Vastaavien rahoituserät

Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0,00 23 215 123,92 0,00 0,00 23 215 123,92

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 23 215 123,92 0,00 0,00 23 215 123,92

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2019 liite 9: Taseen rahoituserät ja velat

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2019 liitteet 4-8, 10-15 

  
Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa
Liite 5 Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa
Liite 6 Rahoitustuotot ja -kulut Ei ilmoitettavaa
Liite 7 Rahastosta annetut lainat Ei ilmoitettavaa
Liite 8 Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ei ilmoitettavaa
Liite 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
 

  2019 2018

HENKILÖSTÖKULUT 19 190,00 18 414,00
    Palkat ja palkkiot 19 190,00 18 414,00
  
HENKILÖSIVUKULUT 3 402,16 3 130,68
     Eläkekulut 3 202,15 2 920,68
     Muut henkilösivukulut 200,01 210,00

Yhteensä 22 592,16 21 544,68
  
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 3: Henkilöstökulujen erittely
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6. Allekirjoitukset

20.

20. päivänä
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