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

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen 
toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuun-
nitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Myönnettäviin 
avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja 
rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tar-

koitettuna valtionapuviranomaisena. Avustuksia voidaan 
myöntää kunnille ja pelastuslaitoksille, sopimuspalokunnille 
sekä pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. 
Pienavustuksia myönnetään myös palomiesyhdistyksille 
nuoriso-osaston suojavarusteisiin. Erityisavustuksia oppi-
materiaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn 
kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnis-
tämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja 
neuvontaan sekä standardisointiin voidaan myöntää myös 
muille toimijoille. Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää 
myös valtion virastoille ja laitoksille. Apurahoja ja stipendejä 
rahastosta voidaan lisäksi myöntää hakijan henkilökohtai-
seen käyttöön tai hankkeeseen.

1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2018 

Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2000–2020
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1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2018 
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahastolain 
(306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa
olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritettava vuosittain 
palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa 
vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön hoidossa ja 
valvonnassa. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja 
vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Myönnettäviin
avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja rahasto toimii näissä avustuksissa
valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Avustuksia voidaan myöntää 
kunnille ja pelastuslaitoksille, sopimuspalokunnille sekä pelastusalan järjestöille ja muille
vastaaville yhteisöille. Pienavustuksia myönnetään myös palomiesyhdistyksille nuoriso-
osaston suojavarusteisiin. Erityisavustuksia oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, 
tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- 
ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin voidaan myöntää 
myös muille toimijoille. Rahoitusta hankkeisiin voidaan myöntää myös valtion virastoille ja 
laitoksille. Apurahoja ja stipendejä rahastosta voidaan lisäksi myöntää hakijan 
henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen. 

Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2000–2020 
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1.1 Johdon katsaus
 
Palosuojelurahasto toimii aktiivisesti ja ennakkoluulotto-
masti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
sen puolesta. Rahastolla on ollut merkittävä rooli erilaisten 
pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja 
kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla. 
Rahaston avustusstrategiaa ja toimintaa ohjaa pelastusalan 
yhdessä määrittelemät tavoitteet ja toimintalinjaukset, pe-
lastustoimen strategia sekä pelastustoimen tutkimuslinjauk-
set.   Rahaston avustuksilla tuetaan alan tutkimustoimintaa, 
pelastustoimen henkilöstön osaamisen kehittämistä ja häly-
tysvalmiutta sekä sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta. 
Rahasto edistää paloturvallisuuden perustehtävää, mutta 
huomioi yhteiskunnan rakennemuutokset ja suuntaa avus-
tuksia tarvittaessa myös uudella tavalla. Avustuksilla tuetaan 
pelastustoiminnan ja palonehkäisyn edistämistä eri puolilla 
Suomea, niin kaupungeissa kuin harvaan asutuilla seuduilla. 

Vuonna 2018 rahaston toiminnassa huomiota kiinnitettiin 
erityisesti rahaston sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostami-
seen, pelastustoimen uudistushankkeen ja rahastolain uu-
distamisen vaikutusten arviointiin sekä sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan arviointiin ja kehittämiseen. Viestinnässä 
panostettiin etenkin rahaston rahoittamiin tutkimus- ja ke-
hittämishankkeisiin sekä kyseisten hakemusten määrän ja 
laadun nostamiseen. Rahasto julkaisi kattavan, odotetun ja 
pelastusalaa palvelevan laajan julkaisun rahaston avustuk-
sella toteutetuista tutkimus- ja kehittämishankkeista, jota 
päivitetään vuosittain.  Rahaston hallitus on ottanut käyt-
töön valtion viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon. Rahasto 
jatkoi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan tarkastelua 
tunnistamalla, kuvaamalla sekä tarkentamalla toiminnan ris-
kit loppuvuodesta 2018. 

Rahasto jatkoi hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa seu-
ratessaan pelastustoimen uudistuksen ja pelastustoimen 
säädösten uudistamisen vaikutuksia rahaston avustuskäy-
täntöihin ja valmistautuessaan niihin. Palosuojelurahastola-
kiin hyväksyttiin kertomusvuoden lopussa muutoksia, jotka 
rahasto ottaa työskentelyssään huomioon. Lakimuutokset 
tulevat voimaan 1.1.2019. Palosuojelurahasto pitää tärkeänä, 
että rahaston varat käytetään jatkossakin mahdollisimman 
tuloksellisesti tulipalojen ehkäisyyn sekä pelastustoiminnan 
edistämistä koskeviin hankkeisiin. Rahastolain uudistamisen 
osalta hyväksyttiin uusi säännös, jonka mukaan sisäministe-
riö hyväksyy rahaston tulostavoitteet rahaston hallituksen 
esityksestä.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hal-
lituksen tekemien päätösten määrä nousi edelleen verrat-
tuna aiempiin vuosiin. Vuonna 2018 hallitus teki yhteensä 

439 päätöstä (vuonna 2017: 432 ja vuonna 2016: 379 pää-
töstä), joista avustuspäätöksiä oli 334 kappaletta (vuon-
na 2017:  292). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 25,6 
miljoonaa euroa (vuonna 2016:  20,86 miljoonaa euroa) ja 
myönnettiin 10,83 miljoonaa euroa (vuonna 2016: 11,49 mil-
joonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen noin 42,3 % 
haetusta (vuonna 2016: 55,1 %). Eniten avustuksia myönnet-
tiin yleisavustuksiin (29 %) ja vähiten pienavustuksiin (4 %). 

Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa hyvänä ja vakaa-
na. Rahasto seuraa yhteiskunnan talouden tilaa sekä vakuu-
tustoiminnan kehittymistä arvioidessaan tulevien vuosien 
Palosuojelumaksukertymän kehitystä. 

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  
10 833 805 euroa, joista kunnille yhteensä noin 4,29 mil-
joonaa euroa, pelastusalan järjestöille noin 4,60 miljoonaa 
euroa, sopimuspalokunnille noin 1,05 miljoonaa euroa ja 
muille tahoille noin 0,88 miljoonaa euroa. Taulukossa 1 on 
esitettynä tarkemmin, miten avustukset jakautuivat eri avus-
tustyypeittäin. Taulukossa 2 kuvataan avustusten jakautumi-
nen saajaryhmittäin sekä avustustyypeittäin. 

Taulukko 1.  Myönnetyt avustukset avustustyy-
peittäin 2018 

Myönnetyt avustustukset Milj. euroa Prosenttia

Kalusto 2,26 21 %

Rakennukset 2,18 20 %

Tutkimus- ja kehittäminen 2,78 26 %

Pienavustukset 0,40 4 %

Yleisavustukset 3,22 29 %

Yhteensä 10,83 100 %
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Rahaston hallituksen vuonna 2018 tekemät avustuspäätök-
set on esitetty hankekohtaisesti toimintakertomuksen liit-
teessä 1 (rahaston myöntämät avustukset vuonna 2018). Ra-
haston avustustyypit erityisavustukset rakennushankkeisiin, 

erityisavustukset kalustohankkeisiin, sopimuspalokuntien 
pienavustukset, yleisavustukset pelastusalan järjestöille, eri-
tyisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Inno-
vaatiopalkinto esitetään tiivistetysti sivuilla 6 –22.

Kaavio 2. Vuonna 2018 myönnetyt avustukset 
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1.2 Vaikuttavuus  

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

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 10 833 805 euroa, joista kunnille 
yhteensä noin 4,29 miljoonaa euroa, pelastusalan järjestöille noin 4,60 miljoonaa euroa, 
sopimuspalokunnille noin 1,05 miljoonaa euroa ja muille tahoille noin 0,88 miljoonaa 
euroa. Taulukossa 1 on esitettynä tarkemmin, miten avustukset jakautuivat eri 
avustustyypeittäin. Taulukossa 2 kuvataan avustusten jakautuminen saajaryhmittäin sekä
avustustyypeittäin. 

Taulukko 1. Myönnetyt avustukset avustustyypeittäin 2018 
MYÖNNETYT AVUSTUSTUKSET Milj. euroa Prosenttia 

Kalusto 2,26 21 % 

Rakennukset 2,18 20 % 
Tutkimus- ja kehittäminen 2,78  26 % 
Pienavustukset 0,40  4 % 
Yleisavustukset 3,22  29 % 
Yhteensä 10,83 100 % 

Kaavio 2. Vuonna 2018 myönnetyt avustukset 

Rahaston hallituksen vuonna 2018 tekemät avustuspäätökset on esitetty hankekohtaisesti 
toimintakertomuksen liitteessä 1 (rahaston myöntämät avustukset vuonna 2018). Rahaston 
avustustyypit erityisavustukset rakennushankkeisiin, erityisavustukset kalustohankkeisiin, 

Kalusto
21 %

Rakennukset
20 %

Tutkimus- ja 
kehittäminen

26 %

Pienavustukset
4 %

Yleisavustukset 
29 %

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. Uudisrakentamiseen hankeavustuksia myön-
nettiin vuonna 2018 vain hankkeisiin, joita ei ollut vielä 
aloitettu ennen hankepäätöksen saamista. Vanhojen palo-
asemien peruskorjaukseen liittyvissä hankkeissa arvioidaan 

tarkasti korjauksen välittömät ja pitkäkestoiset hyödyt sekä 
korjauksen vaikutukset rakennuksen käyttöajan pidentä-
miseen. Avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon 
pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja 
työkyvyn turvaaminen koko maassa. Pelastustoimen uudis-
tushankkeen sekä pelastustoimen lainsäädännön uudista-
misen mahdolliset vaikutukset rakennushankeavustuksiin 
tullaan selvittämään. 

Taulukko 2. Avustusten jakautuminen saajaryhmittäin sekä avustustyypeittäin 

Avustus Kunnat Pelastusalan järjestöt Sopimuspalokunnat Muut*

Kalusto 1 971 395 €   289 267 €  

Rakennukset 1 806 804 €   368 922 €  

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 516 516 € 1 382 592 €   882 549 €

Pienavustukset     395 760 €  

Yleisavustukset   3 220 000 €    

Yhteensä 4 294 715 € 4 602 592 € 1 053 949 € 882 549 €
 
*Kohta Muut: Valtionlaitoksista ja valtiorahoitteisista organisaatiosta erityisavustuksia myönnettiin mm. Pelastusopistolle viiteen hankkeeseen 
yhteensä 0,49 miljoonaa euroa. Kohta muut sisältää myös yhden Aalto-yliopiston hankkeen, kolme osakeyhtiöiden hanketta sekä neljä apura-
hahanketta.
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Vuonna 2018 rahastoon saapui yhteensä 27 uutta hakemus-
ta. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin yhteensä  
15, mikä tekee 55,6 % haetuista hankeavustuksista (2017: 
80,9 %). Myönteisten rakennushankepäätösten jakautu-
minen alueittain on kuvattu taulukossa 3. Myönnetyistä 
rakennusavustuksista kohdistui uudisrakentamiseen 8, pa-
loaseman peruskorjaukseen tai laajennukseen 6 ja harjoitus-
alueiden rakentamiseen 1. Myönteiset rakennushankeavus-
tuspäätökset jakautuivat kuntien (12) ja sopimuspalokuntien 
(3) kesken, mutta osa kuntien paloasemahankkeista raken-
netaan sopimuspalokuntien käyttöön.

Avustuspäätös rakennushankkeisiin oli kertomusvuonna 
yhteensä 2 175 726 euroa (vuonna 2017 vastaava luku oli 
yhteensä 2 261 305 euroa). Kunnille myönnetyn avustuksen 
keskimääräinen suuruus oli 150 567 euroa. (vuonna 2017: 
126 183 euroa ja vuonna 2016: 159 575 euroa). Sopimuspa-
lokuntien avustusten keskimääräinen suuruus oli 122 974 
euroa, kun vastaava summa vuonna 2017 oli 147 983 euroa 
ja vuonna 2016 yhteensä 169 245 euroa. 

 
Kuva 1. Kiukaisten VPK:n uusi paloasemarakennus. Paloaseman pinta-ala on 702 m2 (koulutustilat, neljä ajoneuvopaikkaa ja läpiajettava pesu-
halli). Palokunta muutti asemalle 28.7.2018 ja aseman vihki käyttöön pääministeri Juha Sipilä 25.8.2018. Palosuojelurahasto myönsi hankkeelle  
220 00 euron avustuksen v. 2016. Kiukaisten VPK:n vuotuinen tehtävämäärä on 45–65 kpl. Kuvaaja: Teemu Saari 

Taulukko 3. Myönteisten rakennushankeavustusten jakautuminen alueittain  
sekä hakemusten määrä vuosina 2016–2018

Aluehallintavirasto 2018
Myönteiset päätökset/
hakemusten määrä

2017 
Myönteiset päätökset/ 
hakemusten määrä

2016 
Myönteiset päätökset/
hakemusten määrä

Etelä-Suomi 3 / 7 4 / 5 6 / 7

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

Länsi- ja Sisä-Suomi 4 / 5 1 / 2 2 / 4

Itä-Suomi 3 / 5 4 / 5 2 / 2

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

Lappi 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Ahvenanmaa 1 / 1 1 / 1 0 / 1

Yhteensä 15 / 27 17 / 21 14 / 20
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Vuonna 2018 rakennushankeavustusten maksimiavustus oli 
220 000 euroa. Maksimiavustuksen sai yhteensä 7 hanketta; 
Hämeenlinnan kaupunki, Luumäen kunta, Polvijärven kunta, 
Puolangan kunta, Sulkavan kunta, Turun kaupunki, Vetokan-
naksen VPK ry. Lisäksi erisuuruisia avustuksia saivat Kontio-
lahden kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Pirkanmaan pe-
lastuslaitos, Rekolan VPK ry, Risten VPK ry, Tornion kaupunki, 
Vårdön kunta ja Äänekosken kaupunki. 

Erityisavustukset kalustohankkeisiin 

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää pelastuslaitoksille 
ja sopimuspalokunnille. Kalustohankkeilla edistetään pelas-

tustoimen ajoneuvokannan ja vanhojen väestöhälytysjärjes-
telmien uusiutumista, turvataan pelastustoimen toiminta-
mahdollisuuksia muuttuvissa olosuhteissa sekä parannetaan 
pelastuslaitosten johtamisvalmiuksia. Kalustohankeavustuk-
set kohdistuvat useimmiten raskaaseen ajoneuvokalustoon, 
joiden hankintakustannukset ovat suuret. 

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 95 avustusha-
kemusta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 2 260 662 euroa. 
Myönteisten kalustohankepäätösten jakautuminen alueit-
tain on kuvattu taulukossa 4. Vertailutietona ovat vuoden 
2017 ja 2016 luvut. Kalustohankehakemusten määrä oli 
vuonna 2018 suurempi kuin edellisvuonna.

Palosuojelurahasto huomioi avustuksia myöntäessään alue-
hallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden tärkeysjärjestyk-
sen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukai-
set kalustohankkeet. Vuonna 2018 pelastuslaitokset asettivat 
oman alueensa hakemukset pelastuslaitosten ja sopimuspa-
lokuntien osalta kahteen erilliseen tärkeysjärjestykseen. Näin 
pystyttiin huomioimaan molempien ryhmien hakemukset 
paremmin. 

Myönteisiä kalustopäätöksiä tehtiin 54 hankkeeseen, mikä 
vastaa 57 % haetusta. Vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 54 
myönteistä hanketta (69 %) ja vuonna 2016 49 (61 %). 

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 67 hankehakemusta, jois-
ta myönteinen päätös tehtiin 38 hankkeeseen (57 %). Pelas-
tuslaitoksille myönnettävä avustussumma vuonna 2017 oli 
yhteensä 1 971 395 euroa. Sopimuspalokuntien hankkeita 
saapui yhteensä 28 hankehakemusta, joista myönteinen 

päätös tehtiin 16 hankkeeseen (57 %). Sopimuspalokunnille 
myönnettävä avustussumma oli yhteensä 289 267 euroa. 
 

Taulukko 5. Myönteiset kalustopäätökset kalusto-
tyypeittäin tarkasteltuna 

Tyyppi Pelastus-
laitos VPK Yhteensä

Kevyt ajoneuvo 4 8 12

Raskas ajoneuvo 28 1 29

Erityiskalusto 0 4 4

Väestöhälytin 5 - 5

Päätelaite 1 - 1

Vene - 3 3

Yhteensä 38 16 54

Taulukko 4. Myönteisten kalustohankeavustusten jakautuminen alueittain sekä hakemusten määrä 
vuosina 2016 – 2018 

Alue 2018
Myönteiset päätökset/
hakemusten määrä

2017
Myönteiset päätökset/
hakemusten määrä

2016 
Myönteiset päätökset/
hakemusten määrä

Etelä-Suomi 28 / 39 19 / 38 16 / 34

Lounais-Suomi   7 / 18   7 / 7  5 / 8

Länsi- ja Sisä-Suomi 11 / 15 12 / 14 10 / 12

Itä-Suomi   5 / 16 10 / 13  9 / 10

Pohjois-Suomi   0 / 0   3 / 3  3 / 4

Lappi   3 / 6   6 / 6  5 / 6

Ahvenanmaa   0 / 1   0 / 2  1 / 6

Yhteensä 54 / 95  57 / 83 49 / 80
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Kuva 2. Helsingin pelastuslaitoksen nostolava-auto otettiin käyttöön keväällä 2018. Auton nostokorkeus on 60 m ja sivu-ulottuma n. 34 m.  
Palosuojelurahasto myönsi nostolava-autolle avustusta 72 000 euroa toukokuussa 2016. Kuva: Mårten Hellbom 

Kuva 3. Imatran pelastuslaitoksen pelastussukellusauto on otettu 
käyttöön tammikuussa 2018. Autossa on viisi henkilöpaikkaa ja kaksi 
sukeltajan paikkaa varusteistuimilla. Sukeltaja puetaan vesisukellusva-
rusteisiin hälytysajon aikana. Palosuojelurahasto myönsi pelastussu-
kellusautolle avustusta 38 000 eurolla. Pelastuslaitoksella on vuosittain 
noin 20 vesipelastustehtävää. Kuva: Matti Oikkonen

Kuva 4. Imatran pelastuslaitoksen pelastussukellusauto, sisätilat. 
Kuva: Matti Oikkonen  
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Sopimuspalokuntien pienavustukset 

Sopimuspalokuntien pienavustuksia myönnetään sellaisille 
vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuus-
palokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla 
toimiville yhteisöille, joilla on pelastuslain mukainen sopi-
mus oman alueensa pelastustoimen kanssa. Pienavustuksia 
myönnetään myös palomiesyhdistyksille nuoriso-osaston 
suojavarusteisiin. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden te-
hostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia ka-
lustohankkeita. Avustukset tukevat osaltaan myös sopimus-
palokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. 
Pienavustuspäätöksiä tehdään jokaisessa rahaston hallituk-
sen kokouksessa. 

Toimintavuonna pienavustushakemuksia saapui yhteensä 
157 kpl, joista 150 kpl oli myönteisen päätöksen saaneita ja 
7 kielteisen päätöksen saaneita. Avustuksia myönnettiin yh-
teensä 395 760 euroa (vuonna 2017: 368 009 euroa). Keski-
määräinen myönnetty avustus oli 2 638 euroa (vuonna 2017 
keskimäärin 2 648 euroa), pienin myönnetty avustus 79 eu-
roa ja suurin 9 448 euroa. 

Suurin osa avustushakemuksista koski sopimuspalokun-
tien varuste- ja kalustohankintoja. Rakentamiseen liittyviä 
hakemuksia oli kahdeksan. Käytettyjen ajoneuvojen han-
kintaan tuli kaksi hakemusta. Sopimuspalokunnat ovat voi-
neet kolmen vuoden ajan hakea avustusta lasten ja nuorten 
koulutustapahtumien, turvallisuusviestintätapahtumien tai 
muiden lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtumien jär-
jestelykustannuksiin ja pieniin materiaalihankintoihin sekä 
nuorten yhteisiin leirivarusteisiin. Tällaisia hakemuksia saapui 
rahastoon viisi. 

Pienavustuksia myönnetään kaikkiin avustusehdot täyttäviin 
hankehakemuksiin. Eniten hakemuksia saapui Satakunnasta 
ja Keski-Uudeltamaalta. Pienavustuksia myönnettiinkin Sata-
kuntaan 32 kappaletta ja Keski-Uudellemaalle 21 kappaletta. 
Seuraavaksi eniten avustuksia myönnettiin Kanta-Hämeen, 
Helsingin, Pirkanmaan, Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suo-
men alueelle, kuhunkin 3-7 kappaletta. Päijät-Hämeen, 
Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Oulu-Koillismaan alueille 
avustusta myönnettiin yhdelle sopimuspalokunnalle. Ete-
lä-Savon, Pohjois-Karjalan, Jokilaaksojen ja Kainuun alueilta 
ei saapunut yhtään hakemusta. 

Avustusten jakauma noudattelee pitkälti edellisen vuoden 
jakaumaa. Alueellista hajontaa tulee muun muassa siksi, että 
sopimusten sisältö vaihtelee pelastuslaitoksittain. 

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille 

Yleisavustusta voidaan myöntää pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemiseksi ja 

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

Yleisavustukset vuodelle 2018 olivat yhteensä 3 030 000 eu-
roa (vuonna 2017: 2 875 000 euroa). Yleisavustusta saivat Suo-
men Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä yhdeksän alueel-
lisen pelastusalan liiton ja kolmen alueyksikön kanssa sekä 
Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, 
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry ja Palotutkimusraati ry. 

Nuohousalan Keskusliitto

Nuohousalan Keskusliitto (NKL) sai Palosuojelurahastolta 
vuodelle 2018 yleisavustusta 220 000 euroa. Palosuojelura-
haston myöntämä yleisavustus mahdollisti palo- ja asumis-
turvallisuuden kannalta tärkeiden seikkojen jalkauttamisen 
eri kohderyhmille koulutuksen ja valistustoiminnan kautta. 

Toiminta 
Vuoden 2018 aikana Nuohousalan Keskusliitto ja Opetus-
hallitus jatkoivat ammatillisen koulutuksen uudistamiseen 
liittyvää työtä nuohousalan tutkintojen osalta. Uudistuksen 
myötä nuohousalan tutkintojen perusteet ovat löydettävissä 
opetushallituksen hallinnoimasta ePeruste- järjestelmästä. 
Uudistus mahdollistaa nuohouksen osaamisalan koulutta-
misen Talotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitut-
kinnon järjestämisoikeuksien perusteella. 

Tutkintotoimikuntien lopettaessa toimikautensa, liitto sai 
oman edustajan vuoden 2018 aloittaneeseen Talotekniikan 
työelämätoimikuntaan. Lisäksi liitolla on edustus Rakenne-
tun ympäristön ennakointiryhmässä. 

Vuoden 2018 opiskelijamäärissä ammattitutkinnon osalta oli 
pientä vaihtelua, joka osaltaan johtui osatutkintojen suorit-
tajista. Varovaisuus nuohoojamestariopintoihin liittyen jat-
kui, joka heijastuu koulutustoimintaan ainakin väliaikaisesti 
vähäisenä kiinnostuksena opintojen aloittamiseen. 

Tiedotusta nuohoojan koulutuksesta jatkettiin. Tavoitteena 
oli saada nuohousalaa läpinäkyväksi ja varteen otettavaksi 
vaihtoehdoksi uraa suunnitteleville nuorille. Sosiaalisen me-
dian kautta tehtyä tiedottamista on aktiivisesti lisätty. Lisäk-
si koulutuksesta on tiedotettu liiton omassa jäsenlehdessä. 
Suoria kontakteja koulutuksen järjestäjiin tehostettiin. 
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Kartta 1. Sopimuspalokuntien pienavustusten  
alueellinen jakauma vuonna 2018.
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Nuohousalan Keskusliitto osallistui sisäministeriön pelastus-
osaston, Palosuojelurahaston, SPEKin, Finanssialan Keskuslii-
ton, Suomen Palopäällystöliiton, Pelastuslaitosten ja Pelastus-
liittojen kanssa Paloturvallisuusviikon, Päivä Paloasemalla - ja 
Pohjoismainen Palovaroitinpäivä -tapahtuman toteuttami-
seen. Viikon tavoitteena on saada jokainen miettimään omia 
valmiuksiaan, roolia ja vastuuta paloturvallisuusasioissa. 

Palosuojelurahaston myöntämällä yleisavustuksella mah-
dollistettiin kampanja, jolla aktivoitiin kiinteistönomistajia 
huolehtimaan kiinteistönsä nuohoamisesta lakisääteisin 
määrävälein käyttämällä koulutettuja, nuohoojan ammat-
titutkinnon suorittaneita ammattitaitoisia nuohoojia. Kam-
panja suunnattiin erityisesti vuonna 2018 sopimusperustei-
sessa järjestelmässä oleville alueille. Kampanja sisälsi kuva- ja 
videomateriaaleja sosiaaliseen mediaan suunnattuna sekä 
radioaikaa teemaan liittyen. Saatujen tunnuslukujen valossa 
kampanja toimi hyvin ja sai hyvää palautetta sekä omalta jä-
senistöltä että kuluttajilta. Saadun kokemuksen myötä kam-
panjointia jatketaan valtakunnallisella tasolla vuonna 2019. 

Sidosryhmäyhteistyötä vahvistettiin tavoitteena yhdenmu-
kaistaa palo- ja asumisturvallisuuteen liittyvien asiakoko-
naisuuksien viestintää. Viestinnän osaamista vahvistettiin 
rekrytoimalla liitolle viestintä- ja koulutussuunnittelija, jonka 
tehtäviin kuuluu muun muassa viestinnän kehittäminen vas-
tamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Yhteistyö-
tä koulutuspäivien ja teknisten ohjeiden päivitysten osalta 
jatkettiin Suomen Palopäällystöliiton, Lämmitysenergiayh-
distyksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Sidosryhmistä 
muun muassa Motiva ja Hämeen ammattikorkeakoulu olivat 
mukana nuohousalan tutkinnon perusteiden kehitystyöryh-
mässä. 

Valtakunnan tasolla keskustelu puun pienpoltosta ja siihen 
liittyvistä pienhiukkaspäästöistä on kiihtynyt. Nuohouksessa 
palo- ja asumisturvallisuutta parantavat toimenpiteet paran-
tavat myös laitteiston energiatehokkuutta sekä vähentävät 
pienpoltossa syntyviä päästöjä. HSY:n kanssa tehdyn yhteis-
työn myötä kiinnitettiin huomiota puun säilytyksen mahdol-
lisuuksiin ja optimointiin kaupunkikaava-alueilla. 

Työ nuohousalan työturvallisuuden parantamiseksi jatkui. 
Lisäksi valistustoiminnalla ja sidosryhmäyhteistyöllä pyrittiin 
herättelemään kiinteistön omistajia huolehtimaan kiinteis-
tönsä kattoturvalaitteiden asianmukaisesta kunnosta. Kou-
lutuksessa työturvallisuutta edistetään oikeiden työtapojen 
ja suojaimien käytön opetuksen kautta ja panostamalla en-
nakoivaan suunnitteluun ja työturvallisuusajatteluun. 

Liiton neljä kertaa vuodessa julkaiseman jäsenlehden kaut-
ta saavutettiin jäsenistön lisäksi tärkeät sidosryhmät. Lisäksi 
valistustyötä on tehty kuluttajille suunnattujen esitteiden 
kautta. 

Suomen Palopäällystöliitto ry

Suomen Palopäällystöliitto ry (SPPL) sai Palosuojelurahastol-
ta vuodelle 2018 yleisavustusta 355 000 euroa. Palosuojelu-
rahaston yleis- ja erityisavustusten sekä muun hanketyyppi-
sen rahoituksen osuus liiton toimintatuloista on vuosittain 
30–35 %. Palosuojelurahaston yleisavustus kohdistuu ko-
konaisuudessaan liiton koulutustoimintaan, asiantuntijatoi-
mintaan, kansainväliseen toimintaan sekä jäsenpalveluiden 
toteuttamiseen. Avustus mahdollistaa pelastustoimen osaa-
misen edistämisen lisäksi myös kokeilevan ja innovatiivisen 
otteen liiton toiminnassa. Lisäksi liitto pystyy tarjoamaan 
maksutta esimerkiksi toimialan uudistamiseen liittyviä sisäl-
töjä pelastustoimen edustajille ja muille aiheista kiinnostu-
neille. Palosuojelurahaston tuen avulla koulutuksen hinnat 
on pystytty pitämään kohtuullisina. Asiantuntijatoiminta oli-
si huomattavasti vähäisempää ilman avustuksia.

Koulutus 
Toimintavuoden aikana liitto ylitti suunnitelman mukaiset 
määrälliset tavoitteensa koulutuksessa: tilaisuuksia järjestet-
tiin yhteensä 53 (suunnitelma 50), niissä oli osallistujia 3 130 
(2 700) ja koulutettavapäiviä saavutettiin 4 386 (3 900). Lisäk-
si luentoja ja koulutustapahtumia on seurattu 32 tilaisuuden 
osalta suoratoistopalveluissa tai ladattu verkkotaltioinneista 
yhteensä 2 640 kertaa. 

Taulukko 6.  
Suomen Palopäällystöliitto ry:n toimintavuoden 
koulutukset ja osallistujamäärät 2018

Vertailu tilaisuuksien 
lkm

osallistujia KTPV

suunnitelma 2018 50 2 700 3 900

toteuma 2018 53 3 130 4 386

Keskitettyjen, valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjes-
tämisen lisäksi liitto toteutti vakiintunutta alueellisen koulu-
tuksen mallia. Alueellisten koulutustilaisuuksien ajatuksena 
oli kehittää viimeisintä pelastustoiminnan tekniikan ja taktii-
kan johtamista sekä harjoitella ja lisätä henkilöstöjohtamis-
valmiuksia. 

Erilaisten verkkopalveluiden, esimerkiksi Skypen, kautta osal-
listuminen koulutukseen on tullut pysyväksi toimintamalliksi 
mahdollistaen paikasta riippumattoman vuorovaikutteisen 
koulutustapahtuman toteuttamisen. 

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 
soveltavaa osaamista. Koulutustoiminnan aiheet koskette-
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livat laajasti pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä, 
henkilöstöjohtamista ja työturvallisuutta. Liitto lanseerasi 
uusia koulutuspalveluita, muun muassa tieliikennepelasta-
misen Road Rescue -tapahtuman. 

Palopäällystöliitto järjesti myös kilpailutoimintaa, ja tältä 
osa-alueelta tärkeimpänä oli Palokuntien Suomenmesta-
ruuskilpailut (Jehumalja). Kuluneena vuonna mukana oli 37 
joukkuetta. Jehumalja-kilpailu on paitsi yksi vanhimmista 
ammattitaitokilpailuista maassamme myös suurin alan vuo-
tuinen kilpailutapahtuma.

Turvallisuusviestintä 
Palopäällystöliitto oli aktiivisesti yhteydessä Kumppanuus-
verkoston turvallisuusviestinnän työryhmän ja muiden alan 
turvallisuusviestijöiden kanssa. Liitto toteutti turvallisuus-
viestinnän työryhmän kanssa myös menestyksekkäät tur-
vallisuusviestinnän opintopäivät, joiden suosio näkyi sekä 
osallistujamäärässä että palautteen laadussa. 

Turvallisuusviestinnässä on jatkettu myös sähköisten kanavi-
en hyödyntämistä. 

Liitto osallistui alan messutapahtumista muun muassa Educa- 
messuille ja Turvallisuusmessuille. 

Liiton yhteistyössä muiden pelastusalan toimijoiden kanssa 
tekemä turvallisuusviestintätoiminta on vahvistanut osaltaan 
pelastustoimen henkilöstön valmiutta osallistua laajemmin 
turvallisuusviestinnän tuottamiseen ja kehittämiseen. 

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 
Liiton asiantuntijarooli pysyi vakiintuneena toimintavuoden 
aikana. Liiton omat asiantuntijaelimet kokoontuivat sään-
nöllisesti, minkä lisäksi liitolla on ollut edustaja noin 30 eri 
asiantuntijatyöryhmässä. Liiton asiantuntijoiksi nimettiin 
lähtökohtaisesti jäsenistön ja kentän parhaimman asiantun-
temuksen omaavat henkilöt.

Asiantuntijatoiminnan keskiössä oli asiantuntijatyöryhmä- 
työskentely ja -neuvonta. Sisäministeriön aloitteesta ja Palo-
suojelurahaston erityisavustuksella Palopäällystöliitto yhteis-
työkumppaneineen toteutti pelastusalan arvojen päivitys-
prosessin. 

Liiton valtakunnallinen pelastusalan henkisen työsuojelun-
toimikunta on tehnyt merkittävää työtä, jonka tuloksena 
käynnistyi muun muassa Henkinen työsuojelu ja jälkipurku 
pelastustoimessa -hanke. Lisäksi liitolla oli nimetty jäsen pe-
lastustoimen uudistuksen työhyvinvointityöryhmässä. 

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

solmi viisivuotisen sopimuksen Pietarin paloyliopiston kans-
sa. Sen tiimoilta järjestettiin Pietarissa suomalaisille palopääl-
lystöviranhaltijoille kolme koulutuskokonaisuutta ja lisäksi 
valmisteltiin 2019 toteutettavia palontutkinnan ja arktisen 
toiminnan koulutuksia sekä bilateraalista konferenssia. Poh-
joismaiseen opintoviikkoon Ruotsissa osallistui kolme hen-
kilöä. 

FEU-toiminnassa (Federation of the European Union Fire 
Officer Associations) osallistuttiin säännöllisesti ja aktiivisesti 
järjestön toimintaan, Suomen keskeisimpänä vastuualueena 
pelastajien työturvallisuus (firefighter safety). 

Liiton käynnistämä suomalaisten pelastusalan toimijoiden 
kansainvälisten asioiden yhteistyöfoorumi on vakiintunut 
osaksi kansainvälisen toiminnan kehittämistä. Foorumissa jä-
seninä ovat Palopäällystöliiton lisäksi Suomen Pelastus-alan 
Keskusjärjestö, sisäministeriö ja Pelastusopisto.

Jäsenpalvelut ja järjestötoiminta 
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä toteutui liiton 
strategian ja palvelulupausten sekä toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Liiton tilaisuuksiin osallistui entistä laajemmin 
osallistujia eri palopäällystöryhmistä ja palokuntamuodoista. 
Erityisen ilahduttavaa oli paitsi nuoremman päällystösuku-
polven myös vapaaehtoishenkilöstön osallistumisen lisään-
tyminen Palopäällystöpäiville. 

Alan järjestöjen välistä yhteistyötä toteutettiin vakiintunein 
muodoin, ja muun muassa SPEKin kanssa solmittua yhteis-
toiminta-asiakirjaa toteutettiin. Vahvaa yhteistyötä tehtiin 
mm. Sopimuspalokuntien Liiton, Nuohousalan Keskusliiton, 
Finnsecurityn ja muiden turvallisuusalan järjestöjen kesken.  

Viestintää liittoa ja alaa koskevista asioista toteutettiin jäsen-
lehden, kuukausittaisen ajankohtaistiedotteen ja eri sähköis-
ten kanavien kautta. Kaikkiaan liiton toimintaan osallistu-
misen kautta mahdollistettiin pääsy tuoreimman tiedon ja 
informaation pariin. 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SSPL) sai Palosuo-
jelurahastolta vuodelle 2018 yleisavustusta 170  000 euroa. 
Yleisavustuksen korotus edelliseen vuoteen verrattuna mah-
dollisti järjestöpäällikön palkkaamisen. Tämä on vaikuttanut 
myönteisesti liiton vaikuttavuuden ja keskeisten tulosten 
osalta. 

Vaikuttavuus ja keskeiset tulokset
Vuoden aikana liitto on osallistunut sisäministeriön johdolla 
tehtävään pelastustoimen uudistamishankkeeseen. Liitolta 
on edustaja sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen ja 
työhyvinvointityöryhmässä.
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Liitto on palvellut aktiivisesti jäsenyhteisöjä erilaisissa palo-
kuntatoiminnan haasteissa vuoden aikana 289 kertaa. 

Liitto on tiedottanut vuoden aikana sopimuspalokunnille 
pelastustoimelle ja sopimuspalokuntatoiminnalle tärkeistä 
ja ajankohtaisista asioista neljällätoista sähköisellä tiedot-
teella ja kolmella kirjeellä. Sopimuspalokunnille välitettiin vi-
ranomaisten pyytämiä tiedotteita 13 kertaa. Liitto jakoi myös 
useita palokuntatoimintaa hyödyttäviä kirjasia ja esitteitä 
kaikille sopimuspalokunnille, pelastuslaitoksille ja yhteistyö- 
kumppaneille veloituksetta. Näitä jaettiin yhteensä 41 690 
kappaletta.

Liitto on ollut vuoden aikana mukana kahdessatoista eri 
työ-, ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, neuvottelukunnassa tai 
valintaraadissa. 

Marraskuussa liitto tutustui Viron pelastustoimeen eri koh-
teissa. Reissun isäntänä toimi virolainen veljesliitto Päästeliit.

Keskeisiä tuloksia ovat kolmetoista SSPL:n pitämää alue- 
ynnä muuta koulutusta palokuntien edustajille. Paikallisia 
koulutuksia ja kenttäkäyntejä oli kuusitoista. Koulutustilai-
suuksissa on tuotu esiin sopimuspalokuntien neuvonta- ja 
valistustyön tärkeyttä ja merkitystä, ja erilaisilla koulutuksilla 
on myös edistetty palokuntien työhyvinvointia ja jäsenhan-
kintaa. Koulutuksissa on jaettu esitteitä neuvonta- ja valistus-
työn edistämiseksi. 

Sopimuspalokuntatoiminnan asiantuntijuutta on varmistet-
tu pelastustoimen kehittämistä käsittelevissä hankkeissa ja 
työryhmissä, ja sopimuspalokuntatoimintaan liittyviä lau-
suntoja on annettu Eduskunnalle ja eri ministeriöille vuoden 
aikana viisi kertaa. Liitto on myös osallistunut erilaisiin pelas-
tusalan seminaareihin. Lisäksi se on valmistellut pelastusalan 
päällystön ajankohtaispäivien sopimuspalokuntaosuuden 
yhdessä SPPL:n ja SPEK:in kanssa

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. 

Palotutkimusraati ry 

Palotutkimusraati ry sai Palosuojelurahastolta vuodelle 2018 
yleisavustusta 9 800 euroa. Palotutkimusraadin toimintaku-
lut rahoitetaan kokonaisuudessaan jäsenmaksuilla ja rahas-
ton avustuksella.

Toiminta ja toiminnan kehittäminen
Palotutkimusraadin johtoryhmässä toimivat sisäministeriö, 
ympäristöministeriö, Tukes, Suomen Pelastusalan Keskus-

järjestö, Palosuojelun Edistämissäätiö ry ja Teräsrakenneyh-
distys ry. Asiamiestehtäviä hoiti SPEK. Ympäristöministeriö 
ilmoitti joulukuussa irtautuvansa Raadin johtoryhmästä.

Palotutkimusraadin johtoryhmä kokoontui seitsemän ker-
taa. Lisäksi järjestettiin kolme kokousta, joihin osallistui si-
dosryhmien jäseniä. Laajimmassa sidosryhmäkokouksessa 
oli edustettuna johtoryhmän lisäksi edustajat Kuntaliitosta, 
Kumppanuusverkostosta, Otkesista, Aallosta, VTT:stä, Pa-
lontutkinta 2020-ryhmästä ja SPPL:sta. Kokouksessa kuultiin 
sidosryhmien ajatuksia siitä vaihtoehdosta, että Palotutki-
musraati lakkautetaan rekisteröitynä yhdistyksenä ja jatkaa 
verkostomaisena organisaationa. Keskustelun perusteella 
ilmeni, että verkostoitumiselle ja erityisesti Palotutkimuksen 
päiville on edelleen tarvetta jatkossakin tarvetta. 

Palotutkimusraadin johtokunta jatkoi verkoston roolin, teh-
tävien ja organisointitapojen suunnittelua ja organisointia. 
Lopputuloksena päädyttiin säilyttää rekisteröity yhdistys ja 
uudistamaan toimintaa vuoden 2019 aikana Palotutkimuk-
sen päivien järjestämisen yhteydessä.  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) sai Palosuo-
jelurahastolta vuodelle 2018 yleisavustusta 2  275  200 eu-
roa. Rahaston vaikuttavuus SPEK:n toiminnassa näkyy mm. 
pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osaamisen 
kehittämisen, palokuntakoulutuksen ja vapaaehtoisen pa-
lokuntatoiminnan edistämisen kautta. Rahaston maksaman 
avustuksen avulla on voitu vaikuttaa palokuntien toteutta-
man onnettomuuksien ehkäisytyön tehostamiseen. Lisäksi 
avustuksen turvin on pystytty yleisesti lisäämään tietoutta 
paloturvallisuusasioista. 

Koulutustoiminta 
SPEK ylläpiti pelastustoimintaan osallistuvien osa-aikaisen ja 
sopimuspalokuntien henkilöstön koulutusjärjestelmää. Kou-
lutuksen järjestäjille tuotettiin verkko-oppimisympäristön ja 
palokuntarekisterin tukipalvelut.

www.edu.spek.fi -oppimisympäristön osaamistilien määrä 
oli vuoden lopussa 3 975 (kasvua edelliseen vuoteen 250 %) 
ja opettajaoikeuksia eli kurssinjohtajia oli 426 (kasvua 140 %). 

https://vimeo.com/spektv -videopalvelussa oli vuoden lo-
pussa kaikkiaan 381 lyhyttä opetusvideota, jotka ovat kaik-
kien vapaasti käytettävissä ja joita on hyödynnetty koulutus-
aineistoissa.

www.haka.spek.fi -turvallisuusosaamisen hallinnointikan-
nassa oli vuoden lopussa kaikkiaan 38 695 rekisteröityä hen-
kilöä, joista 24 % oli naisia. 

http://www.edu.spek.fi
https://vimeo.com/spektv
http://www.haka.spek.fi
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Tutkimustuloksia esiteltiin valtakunnallisilla sosiologipäivillä, 
Palo- ja pelastusalan tukijatapaamisessa, alueellisilla maan-
puolustuskursseilla, Kuntamarkkinoilla, Tulityöseminaaris-
sa sekä muissa ammatillisissa ja tieteellisissä tilaisuuksissa. 
Asiantuntijat ovat antaneet aktiivisesti haastatteluita eri 
medioihin sekä kirjoittaneet lausuntoja, tiedotteita ja asian-
tuntija-artikkeleita. Asiantuntijat ovat osallistuneet useisiin 
erilaisiin foorumeihin kotimaassa ja ulkomailla, joissa on käsi-
telty erityisryhmien sekä yleistä palo- ja asumisturvallisuutta 
sekä palo- ja pelastusalan kehittämistä. 

Valistus ja neuvonta 
SPEK opastaa sarjan julkaisuja tuotettiin sähköiseen va-
paasti käytettävään muotoon. Näitä erilaisille laitteille (kän-
nykkä, tabletti, tietokone) skaalautuvia oppaita ehdittiin 
julkaisemaan muutamia ennen vuodenvaihdetta. SPEKin 
koordinoima Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä tuotti 
toimintamalleja ja oppimismateriaaleja liittyen mm. sammu-
tuslaitteistoihin, savunpoistoon ja paloilmoittimiin. Kehitys-
ryhmän työn tulokset löytyvät verkosta: http://www.spek.fi/
Suomeksi/Kehittaminen/Palontorjuntatekniikka. 

Kurssinjohtajille järjestettiin kahdeksat opintopäivät, joihin 
osallistui yhteensä 152 kurssinjohtajaa.

Tutkimus 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena oli tuottaa 
tietoa ajankohtaista ilmiöistä sekä tapahtuneista onnetto-
muuksista (tulipalot ja palovaaratilanteet, häiriötilanteet) 
sekä niistä selviytymisestä. Tykkylumen aiheuttamasta säh-
kökatkoksesta Kainuussa sekä kesän metsäpaloista ja palo-
kuntalaisten osallistumisesta niiden sammuttamiseen teh-
tiin kyselyt ja tuloksista viestittiin aktiivisesti. Lisäksi kerättiin 
kyselyaineistot tulitöiden turvallisuuskoulutuksista ja tuli-
työvahingoista, kirkkojen paloturvallisuudesta sekä vuonna 
2017 tapahtuneista rakennuspaloista. Aineistoja työstettiin 
viestinnän, koulutuksen sekä eri työryhmien tarpeisiin. 

Vuonna 2018 valmistui kaksi julkaisua: IoT (Internet-of- 
Things) - teknologian hyödyntäminen rakennuksien palo-
turvallisuuden kehityksessä ja integroidussa älykkäässä ym-
päristössä -raportti SPEK Puheenvuoroja -sarjaan sekä palo-
tapaturmia käsittelevä osuus “Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 
ovat merkittävä kansanterveysongelma” -artikkeliin Duode-
cim-lehteen. 

 
Kuva 5. Palokuntanuorten suurleiri 2018 Lohtajalla, 1.-7.7.2018. Palosuojelurahasto myönsi vuonna 2016 suurleirin järjestämiseen avustusta 
100 000 euroa (13,4 %). Suurleiri järjestetään joka neljäs vuosi. Vuonna 2018 osallistujia oli 2 700 yli 200 palokunnasta Suomesta sekä lähes 20 
palokunnasta Saksasta ja yksi osasto Venäjältä. Kuva: Samuli Rosenberg 

http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Palontorjuntatekniikka
http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Palontorjuntatekniikka
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Neuvonta- tai asiantuntijapalvelut tuottivat seuraavat säh-
köiset julkaisut: Kerrostalon paloturvallisuus, Pihan jäteastiat 
ja tuhopolttojen torjunta, Alkusammuttimet, Paloturvalait-
teet ja järjestelyt sekä Pelastussuunnittelu, opas yrityksille 
ja muille työyhteisöille. Oppaat löytyvät osoitteesta https://
spek.onedu.fi/koulutus valikoista Taloyhtiöille ja Työpaikoille. 

SPEKin asiantuntijoiden osaaminen on myös turvallisuus-
viestinnällisesti näkynyt hyvin tiedotusvälineissä. ansaitun 
median roolin kasvattaminen oli SPEKin turvallisuusviestin-
nän keskeinen tavoite vuonna 2018. Ansaitun median hui-
pentuma oli marraskuun lopussa, kun SPEKin palomestari 
oli haastateltavana sekä Ylen Aamu-TV:ssä että MTV:n Huo-
menta Suomessa. SPEK mainittiin yli 470 artikkelissa ja 930 
sosiaalisen median päivityksessä

Kansalaisille suunnattua turvallisuusviestintää keskitettiin 
entistä enemmän hankkeisiin kampanjoihin, erityisesti Palo-
turvallisuusviikkoon. 

Turvallisuusviestinnän yhteydet pelastuslaitoksiin ovat tii-
vistyneet entisestään varsinkin kampanjoiden puitteissa. 

Pelastusliittojen turvallisuusviestintää puolestaan pyrittiin 
koordinoimaan laatimalla liitoille lomake, jonka avulla tur-
vallisuusviestintätoimintoja voidaan seurata ja tilastoida yh-
denmukaisesti. 

NouHätä! -kampanjassa oli vuonna 2018 mukana ennätyk-
selliset 524 yläkoulua, joissa turvallisuusopetusta sai noin  
45 000 oppilasta. Kampanjaa kehitettiin peilaamalla sitä pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja laadittiin 
kattava toimintasuunnitelma. Myös oppimateriaalin laadul-
lista kehittämistä on jatkettu. NouHätä! -opetuksen suoritti-
vat valtaosaltaan pelastuslaitosten kouluttajat, ja kouluttaji-
en valmiuksia parannettiin kouluttajaseminaarissa.

Paloturvallisuusviikko oli myös ennätysmäinen vuonna 2018. 
Kaikkiaan 359 Päivä Paloasemalla -tapahtumaan osallistui 
noin 120 000 ihmistä. Palometriin, paloturvallisuuden osaa-
mista kartoittavaan nettikyselyyn vastattiin yli 60 000 kertaa.  

Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen
Yleinen palokuntalaiskokous toi Vaasaan yli 200 palokun-
talaista ympäri Suomen. Kokouksen asialistalla oli edellisen 

 
Kuva 6. XXVIII Yleinen palokuntalaiskokous, 9.6.2018, Vaasa. Kokoukseen osallistui 230 henkilöä. Palokuntalaiskokoukseen kokoontuvat kaikkien 
palokuntamuotojen edustajat kehittämään alan ammattitaitoa, työturvallisuutta ja toimintaedellytyksiä. Kokouksen lisäksi päivät sisältävät palo-
kunta-aiheisia oheistapahtumia ja mukavaa yhdessäoloa kaikille palokuntatoiminnassa mukana oleville. Kuva: Esa Siltaloppi Media Oy

https://spek.onedu.fi/koulutus
https://spek.onedu.fi/koulutus
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kokouksen päätöksen mukaiseen Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön, Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ja Suomen 
Palopäällystöliiton yhteistyössä laatimaan Palokuntien toi-
mintaohjelmaan liittyvät konkreettiset ratkaisut, joita kukin 
palokunta voi hyödyntää kehittämisen pohjana. 

Palokuntien toimintaohjelman toimenpidesuositusten to-
tuttamiseksi SPEKin ja neljän alueellisen pelastusliiton kanssa 
käynnistettiin 24365 Palokuntamme parhaaksi pilottihanke. 
Hankkeen ohjelmamestarien koulutus käynnistyi marras-
kuussa. Ohjelmamestarien tehtävänä on tukea palokuntia 
toimenpidesuositusten toteuttamisessa.

Palokuntanuorten liikuntakampanja Kuntohälytys haastoi 14 
nuoriso-osastoa ylös, ulos ja liikkeelle. Kuntohälytyksen ta-
voitteena oli lisätä liikunnallisuutta nuorten viikkoharjoituk-
sissa ja luoda sitä kautta monipuolisuutta harjoituksiin.

SPEK selvitti sopimuspalokuntalaisten kokemuksia kesän 
metsäpaloista muun muassa kuormittavuuden, yhteistyön 
sujumisen sekä kaluston ja osaamisen riittävyyden osalta. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 767 henkilöä. Kyselyyn vastanneet 
arvioivat suurista tehtävämääristä ja pitkistä vuoroista huo-
limatta oman kuorimittavuutensa kohtuulliselle tasolle ja 
lepoajat sopiviksi. 

Lisää vapaaehtoisen palokuntatoiminnan tapahtumista voi 
lukea 24365-Uutiskirjeistä: http://www.spek.fi/Suomeksi/
Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Uutiskirjeet-2019/Uutis-
kirjeet-2018

Kansainvälinen toiminta 
Kansainvälisessä toiminnassa keskityttiin viestintään ja suo-
malaisen tietotaidon esittelemiseen kansainvälisissä verkos-
toissa ja foorumeissa. Sosiaalisessa mediassa on tuotu esille 
mm. eri katastrofien kansainvälisiä ulottuvuuksia (metsäpa-
lot, ilmastonmuutos jne.) ja kansainvälisessä uutiskirjeessä 
kerrottu SPEKin hankkeista ja toiminnasta. 

Kansalaisille suunnattuja turvallisuushankkeita on esitelty 
EU-tasolla sekä komission Civil Protection Forumissa että 
komission eri osastoille, jäsenmaille ja sidosryhmille osana 
eurooppalaista tiedonvaihtoverkostoa FIEPiä (Fire Informa-
tion Exchange Platform). SPEKin hallituksen puheenjohtaja 
kertoi suomalaisesta lähestymistavasta kansalaisten varau-
tumiskouluttamiseen Japanissa järjestetyssä kansainvälises-
sä symposiumissa. Lisäksi SPEK on mukana kansainvälisessä, 
Erasmus+-rahoitteisessa BFireSafe@School-hankkeessa, jos-
sa NouHädän parhaita käytäntöjä viedään Euroopan tasolle 
samalla kun siihen saadaan kansainvälisiä kehitysideoita. 

Yhteistyötä Itämeren valtioiden neuvoston kanssa jatkettiin 
ja aktiivinen kattojärjestötoiminta sai myös jatkoa, kun SPEK 
isännöi CFPA-E:n vuosikokousta Helsingissä. Lisäksi SPEKin 

edustajat osallistuivat aktiivisesti kaikkien CFPA-E komissioi-
den ja työryhmän työhön. 

SPEKin edustajat osallistuivat YK:n Euroopan maiden katast-
rofiriskien ennaltaehkäisyä käsittelevään kokoukseen (Euro-
pean Forum of Disaster Risk Reduction, EFDRR) sekä Yhdys-
valtojen palontorjuntajärjestön NFPA:n symposiumiin osana 
CTIF:n edustajakokousta. Kotimaassa asiantuntijuutta tuotiin 
esille osallistumalla EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston 
seurantakomitean ja katastrofiriskien hallintaohjelman ver-
koston työhön. 

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

Länsi-Suomen pelastusliiton järjestämä maailman suurin 
palokuntalaisristeily Tulimeri seilasi tammikuussa jälleen yli 
2 000 osallistujan voimin. Risteily on saatu koko Suomen pa-
lokuntalaisten yhteiseksi risteilyksi, mikä selittää suosiota. 

Ryhmän yhteisen palokuntanuorten suurleirin vastuullisena 
pääjärjestäjänä toimi Lapin Pelastusliitto ry. Sisällöstä vastasi 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Leirille osallistui 2 662 
leiriläistä, joista nuoria oli 1 730 ja aikuisia 932.

Palotarus kurssi- ja leirikeskus 
Palotaruksen kurssi- ja leirialueella ei palokuntanuorten 
suurleiristä johtuen järjestetty palokuntanuorten alueellisia 
leirejä.  Tästäkin huolimatta aluetta käytettiin 76 vuorokautta 
(10 % enemmän kuin vuonna 2017 ja 25 % enemmän kuin 
vuonna 2016) 32 eri tapahtumassa. 

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 liittyvät pelastustoi-
men tutkimuslinjauksiin. Tärkeänä pidettiin myös hankkeen 
valtakunnallisuutta. Lisäksi hankkeiden vaikuttavuuden mer-
kitystä korostettiin jo hakuvaiheessa. Hakemukseen tuli liit-
tää selvitys hankkeen vaikuttavuudesta sekä viestintäsuun-
nitelma.

Myönnetyissä erityisavustuksissa painottui erityisesti valis-
tushankkeet Paloturvallisuusviikon ja NouHätä! -kampanjan 
muodossa sekä mm. sprinklatun terveyskeskuksen poltto-
kokeet, pelastusviranomaisten varautuminen massatapah-
tumiin, toimintaohjeiden päivittäminen kemikaalionnetto-
muuksien varalle ja palokuntien omaehtoisen toiminnan 
kehittäminen. Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin neljä 
kappaletta, joista väitöskirjahankkeisiin kolme.

http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Uutiskirjeet-2019/Uutiskirjeet-2018
http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Uutiskirjeet-2019/Uutiskirjeet-2018
http://www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Uutiskirjeet-2019/Uutiskirjeet-2018
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Kertomusvuonna tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin 
myönnettiin yhteensä 2,78  miljoonaa euroa. Avustusmää-
rällä tuettiin yhteensä 32 tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoi-
mintaa edistävää hanketta. 

Innovaatiopalkinto 2018

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain 
tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiok-
kaasta innovaatiosta. Määräaikaan mennessä rahastoon saa-
pui 19 ehdotusta. Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuk-
set kokouksessaan keväällä ja Palosuojelurahaston hallitus 
valitsi palkinnon saajan valintaraadin esityksestä. Innovaa-
tiopalkinnon vuonna 2018 sai paloesimies Jarno Joensuu 
innovaatiollaan nestemäisten kemikaalien valutuskouru. In-
novaatiopalkinnon 2018 kaksi kunniamainintaa saivat Pertti 

Väisänen innovaatiollaan Liekkiloukku ® -palonsuoja-arina ja 
Anne-Mari Heiskala innovaatiollaan Hätäilmoitus kuvin.

Jarno Joensuun kehittämä nestemäisten kemikaalien va-
lutuskouru yksinkertaistaa ja nopeuttaa säiliön tyhjentämistä 
onnettomuustilanteessa hyödyntämällä tyhjennyksessä säi-
liöosaston katolla sijaitsevaa manusluukkua. Hyvin usein vaa-
rallisten aineiden säiliökuljetuksissa ajoneuvo päätyy onnet-
tomuustilanteessa kyljelleen, jolloin se pitää tyhjentää ennen 
nostoa. Kyljellään olevan nestemäisten aineiden kuljetukseen 
käytettävän säiliön tyhjentäminen on hidasta ja haasteellista. 

Valutuskourun avulla voidaan onnettomuustilanteessa 
syntynyt vuoto ottaa hallitusti talteen ja estää aineen pää-
tyminen ympäristöön. Valutuskourun avulla voidaan myös 
vähentää onnettomuudesta aiheutuneita kokonaiskustan-

 
Kuva 7. Selkeä poistumistiekartta kohokarttana. Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) –hankkeen tavoitteena oli edistää liikkumis- ja 
toimimisesteisten henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa  luomalla malli poistumisturvallisuuden kehittämiseksi. Palosuojelurahas-
to myönsi toukokuussa 2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle avustusta ERÄS-hankkeeseen 90 000 euroa. Kuva: Merja Saarela 
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Kuva 8. Suomen Paras Palomies -ohjelman kilpailijat ja juontaja. Palosuojelurahasto myönsi Helsingin Pelastusliitto ry:lle 16.12.2016 avustusta 
Suomen Paras Palomies -ohjelman toteuttamiseen 70 000 euroa. Ohjelman kymmenen jaksoa kuvattiin elo-syyskuussa 2018 Pelastusopistolla ja 
ne esitettiin Sub-kanavalla 29.3.2018 alkaen. Aktiivisia seuraajia sarjalla arvioidaan olleen 400 000-600 000. Hankkeessa tehdyn vaikuttavuustutki-
muksen mukaan monet ohjelman katsojat arvioivat omaa turvallisuusympäristöään ja ryhtyivät toimenpiteisiin ehkäistäkseen ennalta mahdol-
lisia tulipalo- ja onnettomuustilanteita. Kuva: MTV:n kuva-arkisto 

 
Kuva 9. Innovaatiopalkinnon 2018 voittaja Jarno Joensuu. Palkinnon saajat julkistettiin Tampere-talolla Pelastustoimen ajankohtaispäivällä 
22.11.2018. Kuva: Perttu Vepsäläinen 
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nuksia. Ajoneuvon lasti voidaan pelastaa säiliötä rikkomatta 
ja ajoneuvossa oleva vaarallisten aineiden kuorma saadaan 
otettua puhtaana talteen ympäristöä vahingoittamatta. Va-
lutuskourun käyttö parantaa myös työturvallisuutta, koska 
se on helppo asentaa paikoilleen eikä kaatuneen säiliön 
päällä tarvitse työskennellä.

Pertti Väisäsen kehittämä Liekkiloukku ® -palonsuoja-ari-
na on uudenlainen palonsuoja-arina palaville nesteille, joka 
toimii myös kulku- ja huoltotasona. Palonsuojarakenne pääs-
tää palavan nesteen lävitsensä ja tukahduttaa sen alapuolel-
lensa. Liekkiloukku ei tarvitse toimiakseen erillistä kemikaa-
lia tai mekaniikkaa ja sitä voidaan käyttää kaikkien palavien 
nesteiden valuma-altaiden päällä, jolloin valuma-altaiden 
päällistä tilaa on turvallista käyttää kulku-, huolto- ja säilytys-
tilana. Palonsuojarakenne myös varmistaa, että mahdolliset 
vuodoista tai onnettomuuksista johtuvat nestepalot sam-
muvat alle seitsemässä sekunnissa. 

Anne-Mari Heiskala on ideoinut Hätäilmoitus kuvin -sovel-
luksen, joka auttaisi eriasteisista puhe- ja kommunikaatiovai-
keuksista kärsiviä hätäilmoituksen teossa. Nykypäivänä hä-
täilmoitus on mahdollista tehdä soittamalla tai tekstiviestillä. 
Sovelluksen innovaatio on, että hätäilmoituksen tekevän 
henkilön ei tarvitsisi olla kirjoitustaitoinen tai puhekykyinen.

Avustusten vaikuttavuusarvioinnit

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

 
Kuva 10. Valutuskouru käytössä rikkihappokuorman tyhjennyksessä. Kuva: Jarno Joensuu.
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1.3 Toiminnallinen tehokkuus,  
tuottavuus ja laadunhallinta 
 
Palosuojelurahaston toiminnallinen tehokkuus koostuu 
toiminnan volyymistä, toiminnan tuottavuudesta ja talou-
dellisuudesta sekä laadunhallinnasta Rahastossa tehtiin ker-
tomusvuonna aiempaa enemmän avustuspäätöksiä sekä 
tilitysvalmisteluja. Päätösmäärän kasvusta johtuen taloudel-
lisuuden tunnusluvut tehostuivat. 

1.3.1 Toiminnan volyymi  

Toiminnan volyymi kasvoi kertomusvuonna. Sekä sihteeris-
tön käsittelemien tilitysten määrä (328 kpl) että sihteeris-
tössä käsiteltyjen avustuspäätösten määrä (334) nousivat 
aiemmista vuosista. Vuosittain kasvanut toiminnan volyymi 
on lisännyt rahaston sihteeristön hallinnollisen työn määrää. 
Lisäksi pitkät virkavapaudet, useat sijaisuusketjut sekä sih-

teeristön henkilöstön vaihtuvuus ovat kuormittaneet kerto-
musvuonna sihteeristöä. 

Vuoden 2018 aikana hallituksessa tehtiin yhteensä 439 pää-
töstä (vuonna 2017: 432). Näistä avustuspäätöksiä oli 334 
(vuonna 2017: 292 kpl), muutos- ja jatkoaikapäätöksiä 20, 
muita päätöksiä 84 ja oikaisupäätöksiä 1. Myös myönteisten 
päätösten määrä (255 kpl) oli edellisvuotta (243 kpl) suurem-
pi (taulukot 7 ja 8). 

Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 4,12 hen-
kilötyövuoden työpanos. Tämä on suurempi kuin edellis-
vuonna (3,73). Huomioitavaa on, että tuottavuuslaskelmien 
henkilötyövuosiin on laskettu vain rahaston oma henkilöstö. 

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

Taulukko 7. Päätösten ja tilitysten määrä rahastossa vuosina 2014–2018

VUOSI Kaikki päätökset yhteensä Päätöksistä avustuspäätöksiä Tilitysten määrä 

2018 439 334 328

2017 432 292 318

2016 379 276 288

2015 344 298 267

2014 336 279 271

Taulukko 8. Palosuojelurahaston toiminnan volyymi 

Toiminnan volyymi 2018 2017 2016

Hallituksen kokoukset, kpl 6 6 6

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 439 432 379

avustuspäätökset, kpl 334 292 276

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 20 24 19

takaisinperintäpäätökset, kpl 0 26 22

oikaisupäätökset, kpl 1 8 0

*muut päätökset, kpl 84 82 62

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 328 318 288

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 767 750 667

Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 73 72 63

Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 3

Julkaisut ja ulkopuoliset selvitykset 1 0 1

Sihteeristön henkilötyövuodet 4,12 3,73 3,98

* Hallinnolliset ja muut päätökset on yhdistetty vuoden 2018 tilinpäätöksessä (vuodet 2016–2018) 
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Taulukko 9. Avustuspäätökset kokouksittain rahastossa 

Avustuspäätökset ja käsittelykokous 2018 2017 2016

kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu avustus* 334 25 597 783 € 292 20 862 083 € 276 22 513 203 € 

Myönnetyt avustukset, lkm ja myönteisten päätösten 
osuus saapuneista %

255 76,35 % 243 83,2 % 215 77,9 %

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 255 10 833 805 € 243 11 489 763 € 215 10 963 241 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusten keskiarvo 
(euroa)

255 42 486 € 243 47 283 € 215 50 992 €

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

76,35 %   42,3 % 83,2 %    55,1 % 77,9 %  48,7 %

Yleisavustushakemukset (29.11.2018) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 4 3 310 852 € 5 3 085 565 € 5 2 948 765 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 4 3 220 000 € 5 3 030 000 € 5 2 875 000 €

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

100,0 % 97,3 % 100 % 98,2 % 100 % 97,5 %

Tutkimus- ja kehittämishankkeet (27.2.2018 ja 6.9.2018) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 51 4 390 624 € 39 4 119 336 € 49 6 839 384 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 32 2 781 657 € 25 3 369 591 € 27 3 211 384 €

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

62,7 % 63,4 % 64, 1 % 81,8 % 55,1 % 47,0 %

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (18.5.2018) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 95 3 381 930 € 83 3 406 297 € 80 3 116 458 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 54 2 260 662 € 57 2 460 857 € 49 2 202 808 €

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

56,8 % 66,8 % 68,7 % 72,2 % 61,3 % 70,7 %

Rakennushankkeet (5.4.2018) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä** 27 14 056 529 € 21 9 820 212 € 20 9 185 634 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 15 2 175 726 € 17 2 261 306 € 14 2 272 732 €

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

55,6 % 15,5 % 80,1 % 23,0 % 70,0 % 24,7 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki 6 kokousta) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 157 457 848 € 144 430 673 € 122 422 962 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 150 395 760 € 139 368 009 € 120 401 317 €

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

95,5 % 86,4 % 96,5 % 85,4 % 98,4 % 94,9 %

 
* Haettu avustusmäärä (25 597 783 euroa) sisältää tiedot sekä myönteisen että kielteisen päätöksen saaneista hakemuksista.
** Rakennushankkeiden haettu avustusmäärä on laskennallisesti 40 % hakemuksissa ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Vuonna 2018 raken-
nushankkeiden kokonaiskustannukset olivat 35 141 323 euroa, josta 40 % on 14 056 529 euroa. Haettu avustus muilta osin: yleisavustukset  
3 310 852 euroa, tutkimus- ja kehittämishankkeet 4 390 624 euroa, kalustohankkeet 3 381 930 euroa ja pienavustukset 457 848 euroa.   
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Kaikki avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen ko-
kouksissa, joita oli kertomusvuonna yhteensä 6 (lisäksi pidet-
tiin yksi sähköpostikokous). Yleis- ja erityisavustukset haetaan 
määräaikoina ja valmistellaan ennalta sovittuun hallituksen 
kokoukseen. Poikkeuksena ovat sopimuspalokuntien pa-
lovaruste- ja laitehankintoihin suunnatut alle 12 500 euron 
pienavustukset, joita voi hakea rahastosta ilman määräaikaa. 
Näistä hakemuksista päätökset tehdään pääsääntöisesti saa-
pumista seuraavassa hallituksen kokouksessa edellyttäen, 
että hakija on toimittanut kaikki päätöksentekoon tarvittavat 
asiakirjat ja seuraavaan hallituksen kokoukseen on vähintään 
kaksi viikkoa aikaa.

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

Taulukko 10. Rahaston talous ja tunnusluvut 

Rahaston talous 2018 2017 2016

Toiminnan kulut, euroa 310 603 279 383  283 691

Siirtotalouden menot, euroa 10 184 652 10 597 122  10 041 831

Palosuojelumaksukertymä, euroa 11 012 492 11 248 334 11 200 912

Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 10 833 805 11 489 763 10 963 241

Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa* 11 190 000 11 000 000 10 800 000

Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 10 954 408 11 614 146  11 201 932

Tunnusluvut 2018 2017 2016

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/hallituksen päätökset yhteensä, euroa 708 647 749

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/sihteeristön käsittelemät asiat, euroa 405 373 425

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 106,6 115,8 95,2

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 186,2 201,1 167,6

Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 63,9 62,5 55,6

Tehokkuus 1:Avustushakemuksista käsitelty 4 kk:n sisällä saapumisesta, % ** 99,7 % 99,7 % 86,3 %

Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 91,2 % 92,1 % 97,21 %

Pisin hakemuksen tai tilityksen käsittelyaika, työpäivää 126 134 107

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,05 % 2,64 % 2,83 %

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 2,82 % 2,48 % 2,53 %

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 97,9 % 105,6 % 103,7 %
 
* Rahaston varojen käyttösuunnitelma ei sisällä hallintomenoarviota. Toteutunut rahaston varojen käyttö sisältää myös toteutuneet hallintome-
not. 
** Rahasto siirtynyt seuraamaan vuonna 2017 avustushakemusten käsittelyä 4 kk sisällä saapumisesta aiemman 3 kk sijaan.

1.3.2 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus   

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

Taloudellisuusluvuista toiminnan kulut päätöstä kohti sekä 
toiminnan kulut käsiteltävää asiaa kohden nousivat. Tuotta-
vuusluvut päätöstä kohden sekä käsiteltävää asiaa kohden 
laskivat. Toiminnan kulut ovat hieman nousseet mutta py-
syneet alhaisina, noin kolmen prosentin tasolla. Rahaston 
sihteeristössä on kertomusvuonna ollut työvoimaa hieman 
aiempaa enemmän, neljä vakituista viranhaltijaa sekä elo-
kuusta lähtien harjoittelija. 
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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. Rahaston kokousrytmin vuoksi aiempaa kolmen 
kuukauden määräaikaa ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi 
kevään viimeisen ja syksyn ensimmäisen kokouksen välisellä 
ajalla. Rahaston hallitus päättikin marraskuussa 2016 siirtyä 
neljän kuukauden tavoiteaikaan vuodesta 2017 alkaen, jos-

ta syystä tunnusluvut eivät ole verrattavissa vuoteen 2016. 
Tunnusluvut kuvataan taulukossa 11 (Avustusten ja tilitysten 
käsittelyajat rahastossa).

Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälki-
käteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahasto on asettanut 
itselleen tavoitteen käsitellä saapuvat tilityshakemukset kah-
dessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Tilityshakemuksis-
ta 91,2 % (299 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa. 

Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus 
Rahaston päätöksenteon ja avustettavan toiminnan laa-
dun varmistamista tehdään monin keinoin. Määräaikoina 

Taulukko 11. Avustusten ja tilitysten käsittelyajat 

Käsittelyajat rahastossa 2018 2017 2016

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %

0−4 kk 333 99,7 % 291 99,7 % *239 86,6 %

5−6 kk 1 0,3 % 1 0,3 % *37 13,4 %

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

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl %

0−2 kk 299 91,2 % 293 92,1 % 280 97,2 %

3−6 kk 29 8,8 % 25 7,9 % 8 2,8 %

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

* Vuoden 2016 luvut kuvaavat 0-3 kuukauden sisällä tehtyjä avustuspäätöksiä. Vertailujakso on muutettu vuonna 2017 rahaston hallituksen pää-
töksellä neljäksi kuukaudeksi, sillä esimerkiksi kevään viimeisen kokouksen ja syksyn ensimmäisen kokouksen välille jääviä päätöksiä ei kokousryt-
min vuoksi ehditä käsitellä kolmessa kuukaudessa. 

tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laajasti ja avustuk-
sen hakukirjeissä ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityis-
kohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös yleiset avustuk-
senhakuohjeet. Avustus- ja maksatushakemuksia varten 
rahaston internetsivuilla on sähköisesti täytettävät haku- ja 
tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. 

Palosuojelurahasto toteuttaa neljän vuoden välein laajan 
asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille edellisenä vuonna ra-
hastosta avustusta hakeneille tahoille. Mittavassa rahaston 
omassa arviointityössä selvitetään muun muassa avustuk-
sen saajien kokemusta ja mielipidettä avustusten haku-
prosessista, päätöksenteosta ja päätösten perusteluista. 
Asiakastyytyväisyyskyselyn vastauksia on hyödynnetty 
avustustoiminnan ja sisäisten prosessien kehittämisessä. 
Edelliset rahaston asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty vuo-
sina 2011 ja 2015. Seuraava kysely tehdään vuoden 2019 
alussa. Laajaa kyselyä lähetetään noin 250 kappaletta, ja 
se toimitetaan sekä myönteisen että kielteisen päätöksen 
saaneille. Kysely toteutetaan samansisältöisenä, jolloin vas-
tauksia voidaan verrata aiempien vuosien tuloksiin. Kyse-
lyyn vastaaminen tapahtuu webropol-linkin kautta. Vastaa-

minen tapahtuu luotettavasti, eikä vastaajien henkilöllisyys 
tule kyselyssä lainkaan esille. 

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 pelastustoiminnan toimin-
tavalmiuden alueellisesta tarpeesta kuntien ja sopimus-
palokuntien hankkeista. Menettelyllä on haluttu varmistaa 
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 sähköisesti täytettävällä arviointilomakkeella. Tut-
kimus- ja kehittämishankkeisiin haettavien erityisavustusten 
osalta hakija toimittaa hakemuksen liitteenä myös vaikut-
tavuustavoitetaulukon, jolla varmistetaan se, että hakija on 
pohtinut hankkeen vaikuttavuutta jo hakuvaiheessa. 
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Palosuojelurahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. 
Hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja ta-
louden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista 
sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asian-
mukaisesta järjestämisestä.  Hallitus muun muassa päättää 
rahastosta myönnettävistä avustuksista ja muusta rahoituk-
sesta rahaston sihteeristön esittelystä. Hallituksen pöytäkirjat 
ovat nähtävillä Palosuojelurahaston verkkosivuilla.

Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vuonna 2013 
oikaisuvaatimuksia käsiteltiin Palosuojelurahastossa yksi ja 
vuonna 2014 kaksi kappaletta. Vuosina 2015 ja 2016 oikai-
suvaatimuksia ei käsitelty lainkaan, mutta vuonna 2017 yh-
teensä kahdeksan kappaletta. Vuonna 2018 Palosuojelura-
hastossa käsiteltiin yksi oikaisuvaatimus.

Vuonna 2015 alkaneessa rahaston sisäisessä mittavassa val-
vontahankkeessa selvitettiin kyselyllä sitä, missä käytössä 
paloasema on tällä hetkellä ja sisältääkö asema tiloja, jotka 
eivät tällä hetkellä ole tai jotka eivät jossain vaiheessa ole ol-
leet pelastustoimen käytössä. Rahaston myöntämien raken-
nushankeavustusten käyttöaika on 30 vuotta. Vuonna 2016 
tehtiin ensimmäiset takaisinperintäpäätökset. Vuosina 2016 
- 2018 rakennusavustusten takaisinperintäpäätösten kautta 
on peritty takaisin yhteensä 648 825 euroa.  

Taulukko 12. Rahaston sisäisessä valvontahank-
keessa selvitettiin kaikkien vuosina 1988–2013 
avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö.  
Rahastolle palautui takaisinperintäpäätösten  
kautta yhteensä 648 825 euroa. 

Vuosi Rahaston sisäisen valvon-
tahankkeen kautta makse-
tut avustuspalautukset, €

Määrä
kpl

2018 27 644 2

2017 394 257 26

2016 226 924 22

Yhteensä 648 825 50

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

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

Rahaston sähköiseen asiointialustaan liittyvä määrittelytyö 
käynnistettiin tammikuussa 2015 mutta keskeytettiin valta-
kunnallisen pelastustoimen uudistushankkeen vuoksi. Siirty-
minen Vahvaan vaikuttaa myös rahaston sähköisen asioinnin 
toteutukseen. Sähköinen asiointi tullaan todennäköisesti to-
teuttamaan osana Vahva-järjestelmän yhteydessä rakennet-
tavaa sähköistä asiointia.

Viestintä 
Palosuojelurahasto pyrkii viestimään aktiivisesti ja ajantasai-
sesti internetsivujen ja sosiaalisen median kautta. Vuonna 
2018 rahastolle perustettiin oma Twitter-tili, jossa jaetaan 
hallituksen päätöksiä, lyhyitä tiedotteita ja muuta ajankoh-
taista informaatiota. Rahaston internetsivujen verkkolehteä 
on päivitetty aiempaa aktiivisemmin. Lisäksi internetsivujen 
ilmettä ja sisältöä uudistettiin. 

Keväällä rahaston hallitus ehdotti niin sanotun ”Top 10”-lis-
tauksen valmistamista. Listaus koostuisi keskeisimmistä ai-
healueista, joista rahasto erityisesti toivoo tutkimushankkei-
ta. Listauksen tehtävänä olisi helpottaa avustuksen hakijoita 
löytämään keskeisiä tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimen 
edistämiseen liittyviä tutkimusaiheita, ja samalla rahasto var-
mistaisi saavansa sellaisia tutkimushankehakemuksia, jotka 
palvelisivat pelastusalaa parhaiten rahaston lainsäädännön 
puitteissa. Top 10 -listausta työstettiin loppuvuonna kahdes-
sa kokouksessa, joista saatua materiaalia kehitetään edelleen.  

Loppusyksystä julkaistiin rahaston pitkään työstämä koonti 
vuosina 2010−2017 valmistuneista tutkimus- ja kehittämis-
hankkeista, joita rahasto on avustanut. Kyseistä julkaisua on 
toivottu rahastolta ja se palvelee rahaston avustuksensaa-
jia monin tavoin, sekä tiedollisesti että myös suuntaamalla 
uusia hankehakemuksia sellaisiin aiheisiin, joita ei ole tut-
kittu tai jotka tarvitsevat syventävää lisäselvitystä. Julkaisu 
on luettavissa rahaston internetsivuilla, ja se sisältää tiedot 
hankkeista tiivistelmä- tai otsikkotasolla sekä linkit hankkei-
den loppuraportteihin niiltä osin, kuin ne ovat olleet saata-
vissa. Jatkossa julkaisua päivitetään vuosittain. (https://www.
palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Palosuojelura-
haston_2018_net-linkit.pdf )

Rahaston hallituksen loppusyksyisessä kokous- ja kehittä-
mispäivässä hyväksyttiin esitys avustettavien rakennushank-
keiden merkitsemisestä laatalla, joka sijoitetaan rakennuk-
sen ulko-oven viereiselle seinustalle. Kalustossa merkintänä 
on tarra, joka kiinnitetään näkyvälle paikalle auton koriin, 
esimerkiksi oveen tai kylkeen. Laatassa ja tarrassa on PSR:n 
logolla varustettu teksti siitä, että rakennus tai kalusto on 

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Palosuojelurahaston_2018_net-linkit.pdf
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Palosuojelurahaston_2018_net-linkit.pdf
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Palosuojelurahaston_2018_net-linkit.pdf
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saanut avustusta Palosuojelurahastosta. Toimenpiteellä te-
hostetaan rahaston viestintää osana avustuskäytäntöjen vai-
kuttavuutta.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnosta on myös tehty 
vuosittainen videokooste, jossa esitellään Innovaatiopal-
kinnon palkinnonsaajat sekä palkitut työt. Vuoden 2018 
video on nähtävillä rahaston YouTube-tilillä. (https://youtu.
be/-2IYWLVvLyM) 

 
1.4 Henkilöstö ja henkisten voima-
varojen hallinta ja kehittäminen 
Palosuojelurahaston hallitus päättää rahaston toiminnan ja 
talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoisista asiois-
ta sekä huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Rahastolain mukaan Palo-
suojelurahaston hallitukseen kuuluu hallituksen puheen-
johtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on varajäsen. 
Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä jäse-
net ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. 
Nykyisen hallituksen kausi alkoi 1.3.2017 ja päättyy 29.2.2020. 
Valtioneuvoston Palosuojelurahastosta antaman asetuksen 
4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä 
sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjär-
jestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä 

neljä muuta jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaan halli-
tuksessa on ollut kaksi kansanedustajaa, yksi pelastusjohtaja 
ja pelastusalan järjestöjen edustaja.

Hallitus kokoontui 6 kertaa vuoden 2018 aikana. Lisäksi ra-
haston hallitus piti yhden sähköpostikokouksen. Palosuoje-
lurahaston hallituksella on ollut useiden vuosien ajan tapana 
pitää kokousten lisäksi yksi kehittämisseminaari, jossa käsi-
tellään rahaston toimintaan liittyviä kehittämistoimenpitei-
tä, tutustutaan rahaston avustuskohteisiin sekä pidetään 
alustuksia pelastustoimen ajankohtaisista teemoista.  Kerto-
musvuoden kokous- ja kehittämisseminaari pidettiin kaksi-
päiväisenä Kittilässä.

Rahaston sihteeristö on sisäministeriön palveluksessa. Ra-
haston sihteeristön tehtävät ja vastuunjako määritellään 
vuosittain toimenkuvissa sekä seuraavan vuoden työsuunni-
telmassa, joka käsitellään hallituksen kokouksessa. Rahaston 
työntekijät käyvät tulos- ja kehityskeskustelut vuosittain sisä-
ministeriön käytännön mukaisesti.

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

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–31.12.2018 seuraava:

Puheenjohtaja: Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki (30.6.2018 saakka) 

 Anne Holmlund, Satakuntaliiton hallituksen varapuheenjohtaja,  
 sisäministeri 2007–2011 (1.7.2018 alkaen) 

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, Nuohousalan Keskusliitto,  
 Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

https://youtu.be/-2IYWLVvLyM
https://youtu.be/-2IYWLVvLyM
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Kuva 11. Palosuojelurahaston hallitus 1.3.2017 - 30.6.2018. Kuvassa vasemmalta Minna Arve, Mika Kättö, Mika Raatikainen, Petri Mero, Ari Torniainen, 
Jari Hyvärinen, Vesa-Pekka Tervo, Veli-Pekka Ihamäki. 

Kuva 12. Palosuojelurahaston hallitus 1.7.2018 alkaen. Takarivissä Mika Kättö (vas.), Mika Raatikainen ja Ari Torniainen. Eturivissä Vesa-Pekka Tervo 
(vas.), Veli-Pekka Ihamäki, Petri Mero, Jari Hyvärinen sekä Anne Holmlund. 
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1.5 Tilinpäätösanalyysi 

1.5.1 Rahoituksen rakenne 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2018 koostuivat 
lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2018 (11 012 491,69 euroa). 
Vuoden 2017 palosuojelumaksuja siirtyy vuoden 2019 tu-
loksi noin 40 000 euroa. Palosuojelurahastolain (306/2003) 
mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistä-
miseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä 
ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava palo-
suojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suoritta-
maan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. 
Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa Suomessa 
vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa, on oltava Suomessa 
asiamies palosuojelumaksun suorittamista varten. 
 
Palosuojelumaksukertymä oli noin 2,1 % pienempi kuin 
vuonna 2017 (11 248 334,43 euroa). Talouden pitkään jatku-
nut heikko tilanne näkyy nyt viiveellä palosuojelumaksuker-
tymän määrässä. Palosuojelumaksukertymä nousi vuoden 
2016 jälkeen 100 000 euroa odotettua vähemmän ja nyt ker-
tymä oli hieman laskenut viime vuoteen nähden. 

Palosuojelumaksukertymän muutokset johtuvat vuosittai-
sesta palovakuutusten maksutulokertymän suuruudesta, 
mihin vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen tilanne ja toi-
meliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys. 

Rahasto seuraa, kuinka talouden kehitys tulee vaikuttamaan 
maksukertymään tulevina vuosina. Maksukertymän muu-
tokset pystytään huomioimaan nopealla aikataululla talou-
den suunnittelussa. 

1.5.2 Talousarvion toteutuminen 

Vuonna 2018 avustusjaon tavoitteessa onnistuttiin erittäin 
hyvin. Palosuojelumaksukertymä oli 11  012  492 euroa ja 
myönnetyt avustukset (10 833 805 euroa) sekä toteutuneet 
hallintomenot (310 603 euroa) olivat yhteensä 11 144 408 
euroa.  

Palosuojelurahastolle laaditaan vuosittain strategian toteu-
tussuunnitelma sekä taloussuunnitelma, joka pitää sisällään 
talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahaston 
hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.11.2017 talousarvion ja 
varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2018. Tuolloin arvioi-
tiin, että tilitettävät tulot olisivat noin 11,6 miljoonaa euroa, 
ja toteuma 11,01 miljoonaa euroa jäi siitä alle. Tällä ei kui-
tenkaan ole merkitystä rahaston talouteen, sillä tutkimus- ja 
kehittämishankkeille varattua avustusmäärärahaa jäi puoles-
taan käyttämättä 619 000 euroa suunnittelusta. Avustusten 
alitoteuman ja takaisinperintöjen vuoksi rahastoon kertyi 
pääomaa lopulta hieman odotettua enemmän.

Vuoden 2018 talousarviossa arvioitiin aiempina vuosina an-
nettuja päätöksiä maksettavan vuoden aikana n. 7,57 mil-
joonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 11,19 miljoonalla 

Kaavio 3. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2018
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järjestöjen yleisavustuksiin 3,03 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehityshankkeisiin 3,4 
miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,4 miljoonaa euroa. 

Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 85 726 euroa enemmän ja 
kalustohankkeisiin 9 338 euroa vähemmän kuin suunniteltiin. Vuoden 2018 varojen 
käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin ylittyi yhteensä 76 388 eurolla.  
Kertomusvuonna oli useita tärkeitä rakennushankkeita, joita rahasto päätti tukea. 
Sopimuspalokuntien pienkalustohankintoihin myönnettiin avustusta lähes suunnitellusti, 
vain 4 240 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa oli varattu rahoitusta. 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia tuli kertomusvuonna runsaasti, 
kappalemääräisesti enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 
yhteensä 410 000 euroa. Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 310 603 euroa (vuonna 
2017: 279 383 euroa) ja olivat alle budjetoidun. Rahaston sähköistä asiointialustaa ei 
aloitettu kehittelemään kertomusvuonna. Sähköisen asiointialustan kehitystyö toteutetaan, 
kun se on pelastustoimen uudistuksen, Palosuojelurahastolain uudistuksen sekä 
valtionhallinnon yhteisen sähköisen järjestelmän kehittämisen kannalta mahdollista. 
Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin, vaikka palosuojelumaksukertymä oli 
odotettua matalampi.   

Taloussuunnitelmassa vuosille 2019–2021 esitetty myönnettävän avustuksen määrä on 
arvioitu maltillisesti, sillä palosuojelumaksukertymä on arvio tulevilta vuosilta, ja arviota on 
mahdollista päivittää tarpeen mukaan. Rahaston tavoitteena on jakaa vuosittain avustuksia 
palosuojelumaksukertymän verran hallintomenovähennyksen jälkeen.   

Myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti myöntämisvuonna tai sitä seuraavina 
kahtena vuotena. Kaikista myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa maksamatta oleva 
osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa rahaston lyhytaikaisissa veloissa. Taseessa oleva 
siirtovelat pitää sisällään kaikki vuoden 2018 lopussa maksamatta olevat sitoumukset. 

Kaavio 3. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2018 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Suunnitelma

Toteutunut

Rakennush
ankkeet

Kalusto
hankkeet

Tutkim
us- 

ja kehitt
ämish

ankkeet

Sopim
usp

alokuntie
n pienkalusto

Hallin
to

menot

Jä
rje

stö
jen yleisa

vustu
kse

t



Tilinpäätös 2018 29

eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksistä 
päätettiin kohdistaa rakennushankkeisiin 2,09 miljoonaa 
euroa, kalustohankkeisiin 2,27 miljoonaa euroa, järjestöjen 
yleisavustuksiin 3,03 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehitys-
hankkeisiin 3,4 miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien pien- 
avustuksiin 0,4 miljoonaa euroa.

Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomus-
vuonna 85 726 euroa enemmän ja kalustohankkeisiin 9 338 
euroa vähemmän kuin suunniteltiin. Vuoden 2018 varojen 
käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin ylittyi yh-
teensä 76 388 eurolla.  Kertomusvuonna oli useita tärkeitä 
rakennushankkeita, joita rahasto päätti tukea. Sopimuspa-
lokuntien pienkalustohankintoihin myönnettiin avustusta 
lähes suunnitellusti, vain 4 240 euroa vähemmän kuin mitä 
talousarviossa oli varattu rahoitusta. Sopimuspalokuntien 
pienavustushakemuksia tuli kertomusvuonna runsaasti, 
kappalemääräisesti enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja talous-
suunnitelmassa vuodelle 2018 yhteensä 410 000 euroa. 
Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 310 603 euroa 
(vuonna 2017: 279 383 euroa) ja olivat alle budjetoidun. Ra-
haston sähköistä asiointialustaa ei aloitettu kehittelemään 
kertomusvuonna. Sähköisen asiointialustan kehitystyö to-
teutetaan, kun se on pelastustoimen uudistuksen, Palosuo-
jelurahastolain uudistuksen sekä valtionhallinnon yhteisen 
sähköisen järjestelmän kehittämisen kannalta mahdollista. 

Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin, vaik-
ka palosuojelumaksukertymä oli odotettua matalampi.  

Taloussuunnitelmassa vuosille 2019–2021 esitetty myönnet-
tävän avustuksen määrä on arvioitu maltillisesti, sillä palo-
suojelumaksukertymä on arvio tulevilta vuosilta, ja arviota 
on mahdollista päivittää tarpeen mukaan. Rahaston tavoit-
teena on jakaa vuosittain avustuksia palosuojelumaksuker-
tymän verran hallintomenovähennyksen jälkeen.  

Myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti myön-
tämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista 
myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa maksamatta ole-
va osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa rahaston ly-
hytaikaisissa veloissa. Taseessa oleva siirtovelat pitää sisällään 
kaikki vuoden 2018 lopussa maksamatta olevat sitoumukset. 

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

Taloussuunnitelmassa palosuojelumaksukertymästä vähen-
netään arvioidut hallintomenot, jonka jälkeen loput on tarkoi-
tus myöntää avustuksina palonehkäisyä ja pelastustoimintaa 
edistäviin hankkeisiin taloussuunnitelman mukaisesti. Tavoit-
teen toteutumiseen on merkitystä arvioidun palosuojelumak-
sukertymän lisäksi avustusten alitoteumalla, avustuspalautuk-
silla sekä takaisinperinnöillä. 

Kaavio 4. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2001–2021*
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Palosuojelumaksukertymä on viimeisten noin kahdenkymmen vuoden aikana noussut 
suotuisasti (kaavio 4), jolloin myös avustusta on voitu myöntää entistä useammalle taholle.

Taloussuunnitelmassa palosuojelumaksukertymästä vähennetään arvioidut hallintomenot,
jonka jälkeen loput on tarkoitus myöntää avustuksina palonehkäisyä ja pelastustoimintaa 
edistäviin hankkeisiin taloussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteen toteutumiseen on 
merkitystä arvioidun palosuojelumaksukertymän lisäksi avustusten alitoteumalla, 
avustuspalautuksilla sekä takaisinperinnöillä. 
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Alitoteutuneita hankkeita on yleensä sekä tutkimus- että 
kehittämishankkeissa sekä kalusto- ja rakennushankkeissa. 
Alitoteutuneet hankkeet johtuvat pääosin siitä, että hank-
keeseen ei ole syntynyt kuluja odotettua määrää. Koska ra-
haston avustus maksetaan jälkikäteen vain toteutuneiden, 
todennettujen ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella, 
on myös maksettu avustus tällöin suunniteltua vähemmän.  
Toisinaan alitoteuma johtuu siitä, että hankkeen kaikki ku-
lut eivät tilityksen tarkastuksen yhteydessä ole hyväksyttyjä 
kustannuksia. Tätä pyritään estämään sillä, että hankkeen 
hyväksytyistä kustannuksista tiedotetaan laajasti sekä avus-
tuksenhakukirjeissä sekä ohjeistuksissa. Joskus myös hank-
keet jäävät kokonaan toteutumatta, jolloin avustus palau-
tuu rahastoon.  Tätä ehkäistään sillä, että rahasto tukee vain 
kohteita, jotka selvitystyön pohjalta arvioidaan toteutuvan. 
Esimerkiksi rakennushankkeissa edellytyksenä on kunnan 
sitoutuminen rakennushankkeen aloittamiseen avustuksen 
myöntövuonna. Hanke tulee myös olla hyväksyttynä kunnan 
talousarviossa. 

Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä ali-
toteutuneista hankkeista oli yhteensä 491 509 euroa. Alito-
teutuneita hankkeita oli yhteensä 30, keskimääräinen alito-
teuma oli 16 384 euroa.  Suurin alitoteuma 185 732 euroa 
johtui Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle myönnetystä 
Varanto-toteutushankkeesta, jonka hankekestoaika oli odo-
tettua lyhyempi. Näiden lisäksi kertomusvuonna tehtiin  
154 915 euron sitoumussumman korjaus Kontionlahden pa-
loasemahankkeeseen, joka oli kirjattu 220 000 euron suurui-
sena päätöksenmukaisen 65 085 euron sijaan.

Kaavio 5. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2001–2021*
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Lähes kaikki alitoteutuneet hankkeet olivat kertomusvuonna 
tutkimus- ja kehittämishankkeita, joista osa hankkeen arvi-
oiduista kustannuksista oli jäänyt toteutumatta. Lisäksi viisi 
kalustohanketta tilitettiin avustuspäätökseen nähden mata-
lammalla summalla. 

Alitoteuma pyritään ottaa huomioon uusia hankepäätöksiä 
tehtäessä. Koska suurin osa avustuspäätöksistä tehdään al-
kuvuodesta, ei vapautuneiden sitoumusten määrää pystytä 
täysin arvioimaan avustustenjaon yhteydessä. Alitoteuma 
pyritään arvioimaan kuitenkin entistä tarkemmin, jotta avus-
tuksia voidaan jakaa vuosittain entistä useammalle 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 paremmin.  
 

Taulukko 13. Alitoteutuneet hankkeet rahastossa 
(vapautuneet sitoumukset) vuosina 2013–2018

Vuosi Euroa

2018 491 509

2017 336 574

2016 561 786

2015 682 924

2014 316 132

2013 406 749



Tilinpäätös 2018 31

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2018 lu-
vut ja vuoden 2017 vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2018 koostuivat lähes 
yksinomaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelu-
maksuista vuodelta 2017 (11 012 492 euroa). Vuoden 2017 
palosuojelumaksuja siirtyy vuoden 2019 tuloksi noin 40 000 
euroa, sillä kyseiset maksusuoritukset tuloutetaan rahastoon 
vasta vuoden 2019 puolella. Rahasto sai ilmoituksen tammi-
kuun lopussa 2019, että Suomen Vahinkovakuutuksen kir-
janpitäjä oli huomannut, että heiltä on jäänyt maksamatta 
vuoden 2017 palosuojelumaksu (31  369,07  euroa). Lisäksi 
joitain pienempiä maksusuorituksia tuloutui rahastoon vasta 
vuoden 2019 puolella, eikä niitä tästä syystä voitu huomioi-
da vuoden 2018 kirjanpidossa.

Mahdollisesti tilittämättä jääneille maksusuorituksille määrä-
tään viivästyskorkoa (1.1.2009 alkaen 9,5 %). Rahastolle kertyi 
avustusten takaisinperinnöistä yhteensä 27 644 euroa, jotka 
muodostuivat Ilmajoen kunnan maksamasta palautuksesta 
24 092 euroa summasta sekä Pyhäjärven kunnan palautuk-
sesta 3 552 euroa. Ilmajoen kunnan avustuspalautuksesta  
1 750 euroa on korkojen osuutta. Tätä summaa ei ole tilinpää-

töksessä erikseen merkitty rahoitustuottoihin, sillä korkojen 
osuus varmistui tilinpäätöslukujen valmistumisen jälkeen. 
 
Toteutuneet hallintokulut olivat yhteensä 310 603 euroa 
(279  383 euroa). Palosuojelumaksukertymään verrattuna 
hallintokulujen osuus on hyvin alhainen, 2,82 % maksuker-
tymästä (vuonna 2017: 2,48 %). Tuotto- ja kululaskelman 
henkilöstökulut (22 515,92 euroa) sisältävät ainoastaan hal-
lituksen palkkiot (sis. eläkekulut ja muut henkilösivukulut). 
Sihteeristön palkkakulut sisältyvät palveluiden ostoihin.

Palveluiden ostot (sis. kaikki 43-alkuiset tilit) olivat vuonna 
2018 yhteensä 270 755,28 euroa. Vuonna 2017 palveluiden 
ostot olivat yhteensä 249  527,02 euroa. Palveluiden ostot 
(kaikki 43-alkuiset tilit) sisältävät painatuspalvelut, posti-, 
puhelin- ja tietoliikennepalvelut, atk:n käyttöpalvelut, kou-
lutuspalvelut, ravitsemuspalvelut, asiantuntija- ja tutkimus-
palvelut, palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta 
sekä muut ulkopuoliset palvelut. Suurin kustannuserä ovat 
sihteeristön palkkakustannukset, jotka sisältyvät valtion vi-
rastoilta ja laitoksilta ostettuihin palveluihin. Sihteeristön 
palkkakuluissa on huomioitu vuodesta lähtien 2017 loma-
rahaleikkaus. Sihteeristön henkilömäärä on nyt vakiintunut 
neljään viranhaltijaan, joka tulee lisäämään palkkakulujen 
määrää. Rahastossa toimii myös harjoittelija osan vuotta.   
 

 
Kuva 13. Rahaston sihteeristö vuonna 2018. Pääsihteeri Johanna Herrala (vas.), harjoittelija Solja Kumpulainen (aloittanut 15.8.2018), suunnittelija 
Sanna Virtaniemi ja erityisasiantuntija Ira Nikoskinen. Kuvasta puuttuu hallinnollinen avustaja Satu Björke. 
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Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta -tili 
(43950000) sisältää sihteeristön palkkakustannukset sekä 
valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
(Palkeet) sopimuslaskutukset. Tilin (43950000) kustannuk-
set olivat kertomusvuonna 247 031,66 euroa (vuonna 2017: 
227  505,67 ja vuonna 2016: 232  315,45 euroa). Palkeiden 

palvelumaksun laskutukseen on lisätty vuonna 2018 alv-ve-
ro. Koska rahasto kuuluu budjettitalouden ulkopuolelle ja 
sillä on oma kirjanpitoyksikkö, tulee alv-maksu Palkeiden 
maksussa maksaa. Alv-verovelvollisuutta selvitettiin vuonna 
2017.

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

Vuosi Yhteensä
Euroa

Palkeiden palvelumaksut
Euroa

Sihteeristön palkka- 
kustannukset Euroa

Sihteeristön htv

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 11 045,76 192 970,74 3,51
2014 243 394,78 12 393,26 229 026,78 3,98
2013 *281 947,40 **49 178,25 232 769,15 3,96

* Rahastossa on vuodesta 2012 lähtien työskennellyt neljä työntekijää. Vuodesta 2013 kevääseen 2014 rahastossa toimi neljä vakituista viranhal-
tijaa. Tämän jälkeen rahastossa on toiminut kolme vakituista työntekijää sekä harjoittelija. Vuosina 2015 - 2017 osa työntekijöistä on ollut virkava-
paalla. Vuonna 2018 rahastossa työskenteli neljä viranhaltijaa sekä osan aikaa vuodesta harjoittelija. 
** Palkeiden vuoden 2013 korkeasta palvelumaksusta normaaleja kuluja oli 21 629,25 euroa. Tämän lisäksi järjestelmäkustannuksista (R8 käyt-
töönotto) veloitettiin 27 549 euroa.

Ulkopuolisten palkat ja palkkiot sisältäen eläkekulut ja muut 
henkilösivukulut olivat 21 544,68 euroa (22  515,92 eu-
roa) sekä matkustuspalvelut 6 930,23 euroa (vuonna 2017: 
3  287,50 euroa). Matkustuspalveluihin tulevat mukaan sih-
teeristön vuonna 2017 aloittamat avustuskohteiden tarkas-
tuskäynnit. 

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

Ulkopuolisten palkkiot,  
tili 41030300

Matkustuspalvelut,  
tili 45020001

Vuosi Euroa Euroa

2017 22 515,92 3 287,50

2016 23 383,81 8 006,57

2015 24 200,50 7 826,37

2014 24 248,18 2 919,15

2013 24 179,96 4 409,40

 
Siirtotalouden kulut vuonna 2018 olivat 10 184 652 euroa. 
Vuonna 2017 siirtotalouden kulut olivat 10 597 122 euroa. 
Siirtotalouden kulut koostuvat vuonna 2018 myönnetyistä 
avustuksista sekä niiden palautuksista. Osa siirtotalouden 

kuluista maksetaan pois kertomusvuoden aikana. Avustuk-
set joita ei ole maksettu kuluvana vuonna, ovat mukana 
siirtoveloissa eli taselaskelmassa. Rahaston varojen käyttö-
suunnitelmassa avustuksesta maksetaan myöntövuotena  
40 %, toisena vuotena 40 % ja kolmantena vuotena 20 %. 
Siirtotalouden kulut koostuvat tulonsiirroista paikallishallin-
nolle, elinkeinoelämälle, voittoa tavoittelemattomille yhtei-
söille, kotitalouksille sekä valtionhallinnolle. 

Kulut paikallishallinnolle olivat kertomusvuonna 3 986 648 
euroa, ja määrä oli 46  564 euroa vähemmän kuin edellis-
vuonna (4  033  212 euroa). Kulut elinkeinoelämälle olivat 
259  174 euroa, kun vuonna 2017 ne olivat 37  436 euroa. 
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulut olivat 5 345 389 
euroa. Vuonna 2017 voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 
kulut olivat 5 292 850,87 euroa. Kulut kotitalouksille olivat  
87 790 euroa ja vuonna 2017 kulutilin oikaisun johdosta mii-
nuksella 13 939 euroa. Kulut valtionhallinnolle olivat 505 651 
euroa. puolestaan euroa. Vuonna 2017 vastaavat kulut olivat 
1 247 562 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 
takaisinperintäpäätösten kautta voi rahastoon tuloutua 
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avustuseuroja. Kertomusvuonna takaisinperintäpäätösten 
kautta tehtyjä kulutilin oikaisuja tehtiin paikallishallinnon 
sektorille muutama, rakennushankkeiden sisäisen valvonta-
hankkeen johdosta. 

Vuonna 2018 rakennushankkeiden takaisinperintäpäätös-
ten kautta palautui 27 644 avustuseuroa rahastoon (seuran-
takohde 93300001). Omaehtoisten palautusten määrä oli 
puolestaan 1 924 euroa (seurantakohde 93300002). Vuonna 
2017 takaisinperintöjen kautta palautui yhteensä 394 257 
avustuseuroa ja omaehtoisista takaisinperinnöistä yhteensä 
4 245,13 euroa. 

Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 506 783,20 
euroa. Tuottojäämä oli 121 024,47 euroa suurempi kuin 
edellisvuonna; 385 758,73 euroa. Tuottojäämä pysyi maltil-
lisena avustuspalautuksista huolimatta (491 509 euroa). Il-
man avustuspalautuksia olisi tilikauden tulos ollut 15 274,20 
euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos pysyi tasapainoisena, 
vaikka palosuojelumaksukertymä oli odotettua matalampi. 
Rahaston taloutta on mahdollista seurata pitkin vuotta. Ker-
tomusvuonna tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnet-
tiin loppuvuodesta suunniteltua vähemmän avustusta, mikä 
myös tasapainotti taloutta. Tilikauden tuottojäämä on kirjat-
tu taseeseen oman pääoman lisäykseksi.  

1.5.4 Tase 

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) 
olivat tilikauden alussa yhteensä 20 767 224,32 euroa ja lo-
pussa 21 472 770,65 euroa. Tilikauden lopun summa sisältää 
siirtosaamisia 3 715,25 euroa. Rahaston saataville valtiolta ei 
makseta korkoa. 

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopus-
sa 11  443 733,06 euroa, joista lyhytaikaisia ostovelkoja oli  
383 854,49 euroa (edellisen vuoden lopussa 248 325,34 eu-
roa) ja Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia 
maksamattomia sitoumuksia 11 058 963 euroa (edellisen 
vuoden lopussa 10 994 990 euroa). Nämä sitoumukset näky-
vät rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa. 

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta 
maksuvelvollisilta vuodelta 2019 arvioidaan olevan noin 11,6 
miljoonaa euroa. Vakuutusyhtiöiden perimiin palovakuutus-
maksuihin sisältyvä kolmen prosentin palosuojelumaksuosuus 
esiintyy yhtiöiden taseissa 31.12.2018 velkana valtiolle, ja se on 
vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta. Kyseiset palosuo-
jelumaksut tulee palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulout-
taa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2019. Nämä eivät 
esiinny saamisina Palosuojelurahaston kirjanpidossa.

Vuoden 2019 yleisavustuspäätökset (3 220 000 euroa) teh-
tiin hallituksen kokouksessa 29.11.2018. Yleisavustukset 

tullaan maksamaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen to-
sitteellista tilitystä vastaan kolmessa jaksossa vuoden 2019 
aikana. Kullekin jaksolle voidaan myöntää hakemuksesta 
ennakkoa. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 
2018 taseen lyhytaikaisissa siirtoveloissa, vaan ne katsotaan 
vuoden 2019 sitoumuksiksi ja ne on lisätty 1.1.2019 uusina 
päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin ja lyhytaikaisiin 
siirtovelkoihin.  

Tilikaudelta jäi 506 783,20 euron tuottojäämä. Tuottojäämän 
siirron jälkeen oma pääoma on 10 029 037,59 euroa. Edellä 
olevien syiden johdosta rahaston tosiasiallinen maksuval-
mius ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina. 

Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäl-
jempänä tästä tilinpäätösasiakirjasta. 

1.5.5 Rahoituslaskelma 

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman 
toiminnan rahavirta, siirtotalouden rahavirta sekä rahoituk-
sen rahavirta kolmen vuoden (2016–2018) ajalta. Oman toi-
minnan rahavirta 10,69 miljoonaa euroa oli noin 2,64 % pie-
nempi kuin vuonna 2017 (10,98 miljoonaa euroa). Vuonna 
2016 oman toiminnan rahavirta oli 10,91 miljoonaa euroa. 
Oman toiminnan rahavirran lisääntyminen johtuu palosuo-
jelumaksujen noususta ja sen vähentyminen johtuu maksu-
kertymän laskusta. 

Siirtotalouden kulut vuonna 2018 (10,18 miljoonaa euroa) 
olivat 3,96 % edellisvuotta pienemmät (10,6 miljoonaa eu-
roa). Vuonna 2016 siirtotalouden kulut olivat 10,04 miljoo-
naa euroa. Rahaston rahavirta oli 0,2 miljoonaa euroa, kun 
se edellisvuonna oli 0,09 miljoonaa euroa ja sitä edellise-
nä vuonna 1,16 miljoonaa euroa. Rahaston likvidit varat 
(21 472 770,65 euroa) kasvoivat edellisvuoteen (20 767 224,32 
euroa) verrattuna, ja yhteensä kasvua edellisvuodesta oli 
705 546,33 euroa (3,4  %). Rahaston likvidit varat kasvoivat 
vuonna 2017 aiempaan vuoteen 2016 verrattuna 479 659,53 
euroa (2,4 %). Likvidien varojen kasvu johtuu pääosin aikai-
sempien vuosien tuottoylijäämästä. 
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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 valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa tode-
taan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus 
ja riittävyys sekä sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat 
kehittämistarpeet. 

Rahaston hallitus sai vuonna 2015 tehtäväksi systemaattisen 
arviointikehikon käyttöön ottamisen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tilan arvioinnissa. Tämän tehtäväksiannon 
rahasto on toteuttanut vuosina 2016−2017. Rahaston halli-
tus on myös systemaattisesti selvittänyt sisäisen valvonnan ja 
siihen liittyvää riskienhallinnan ajanmukaisuutta ja riittävyyttä 
sekä sisäisen valvonnan tilaa ja olennaisia kehittämistarpeita. 

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

Rahaston uusi hallitus tarkasteli sisäisen valvonnan ja riski-
en hallinnan tilannetta loppuvuonna 2017 kokouksessaan ja 
päätti jatkaa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan kehit-
tämistä. Asiaa päätettiin käsitellä vuosittain esimerkiksi tilin-
päätöstyöskentelyn yhteydessä. 

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

Toisessa kyselyssä tunnistettuja ja mahdollisia riskejä arvioi-
tiin riskien vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden 
pohjalta. Riskin toteutumisen todennäköisyydelle laskettiin 
keskiarvot vaikutusten sekä toteutumisen todennäköisyy-

den osalta. Mikäli keskiarvot ylittivät 2,5 arvioitiin että ris-
keillä on keskimääräistä suurempi mahdollisuus toteutua ja 
vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat. Vain kolme ris-
kikuvausta sai keskiarvon, joka oli korkeampi kuin 3. Korkein 
riskikierroin oli 3,18 ja se liittyi palosuojelumaksuihin. Mikäli 
palosuojelumaksuja maksettaisiin vähemmän, olisi tällä vai-
kutuksia rahaston toimintaan. Toiseksi korkein keskiarvo oli 
3,13 ja tämä liittyi siihen, että tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan ei saada riittävästi laadukkaita hakemuksia tai hyviä tut-
kimushankkeita ei pystytä ideoimaan. 

Riskikartan käsittely vuonna 2018 
Rahaston hallitus käsitteli ja arvioi riskikarttaa kokouksessaan 
29.11.2018 (pöytäkirja 6/2018). Keskustelussa pohdittiin sitä, 
mitä mahdollisia muutoksia riskikarttaan oli tullut edellisen 
mittauksen jälkeen. Riskitasoja arvioitiin seuraavasti: olem-
meko samalla tasolla / mitkä alueet ovat parantuneet / mitkä 
ovat heikentyneet. 

Keskustelussa hallituksen jäsenet esittivät riskitason laskua 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan avustuksen saajien, avus-
tustoiminnan, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen, toiminta-
kulttuurin, toiminnan kehittämisen sekä toiminnan ja talou-
den suunnittelun osalta. Edellä mainitut osa-alueet olivat 
kartassa aikaisemmin olleet joko keltaisella tai punaisella 
(tutkimus- ja kehittämistoiminnan avustuksen saajat, toimin-
nan ja talouden suunnittelu ja tietojärjestelmät ja ohjelmis-
tot) värillä, ja sisälsivät siten enemmän riskipotentiaalia. 

Pelastustoimi muutettiin riskikartassa vihreästä keltaisek-
si, sillä maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia rahaston 
avustustoimintaan, eikä kaikkia muutoksia pystytä vielä ar-
vioimaan. Riskikarttaan lisättiin keltaiseksi alueeksi myös ha-
kemustoiminnan arviointi ja digitalisointi, sillä tämän toimin-
non nähtiin nousseen uudeksi riskiksi. Esimerkiksi rahaston 
sähköisen asiointialustan kehittäminen tulee ajankohtaiseksi 
lähiaikoina. Lisäksi keltaiseksi muutettiin toiminnan kehittä-
minen sekä tuottavuus, jotka olivat aiemmin riskikartassa 
harmaalla värillä. 

Riskien luokittelua ja riskiarviota voidaan muuttaa ja tarken-
taa rahaston hallituksen kokouksissa yhteisen keskustelun 
sekä arvioinnin pohjalta. Sisäisen valvonnan ja riskien hal-
linnan tilanteesta raportoidaan vuosittain rahaston tilin-
päätöksessä. Rahasto tulee toteuttamaan kerran rahaston 
hallituksen kolmivuotiskauden aikana sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan arviointikyselyn. Arviointikysely perus-
tuu valtiovarainministeriön julkaisemaan sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan arviointimalliin ja sen kehikkoon. Kysely 
toteutetaan vuonna 2019. Välivuosina sisäisen valvonnan ja 
riskien hallinnan tilanteesta raportoidaan muilla tavoin, joko 
syventämällä aiempaa materiaalia tai käyttämällä muita me-
netelmiä arvioinnin pohjana. 
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Kaavio 6. Palosuojelurahaston vuonna 2018 päivittämä riskikartta. Toiminnot eivät itsessään ole riskejä. 
Ne voivat sisältää erilaisia haasteita, esimerkiksi viestinnästä, kehittämisestä, muutoksesta tai sopeutumisesta, 
joita kuvataan jäljempänä.   

Vihreällä värillä merkittyjen riskien toteutumisen todennäköisyys on hyvin pieni. Keltaisella värillä olevia 
toimintoja seurataan. Punaisella värillä olevia toimintoja tulisi hallinnoida. Riskikartan toiminnoista 35 kpl (69 
%) on sellaisia, joilla ei ole riskiä rahaston toiminnalle tai joiden riskien todennäköisyys on pieni. Edelleen 
toiminnoista 16 kpl (31 %) oli sellaisia, joita seurataan.  

Loppuvuodesta 2018 tehdyn riskiarvion perusteella toimintoja, joita tulisi hallinnoida ei 
ollut (vuonna 2017 oli 3 kpl). Toimintoja, joita tulee seurata, oli nyt puolestaan 16 (vuonna 
2017 yhteensä 11 kpl). Vihreällä värillä olevia toimintoja oli nyt 12 (aiemmin 11), harmaita
toimintoja, jotka eivät muodosta riskiä rahaston toiminnalle oli 23 (aiemmin 25). Rahaston 
hallitus lisäsi lisäksi riskikarttaan yhden uuden toiminnon (Hakemusten arviointi ja 
digitalisointi), joka merkittiin seurattavaksi kohteeksi (keltainen).

Taulukko 16. Palosuojelurahaston riskikartan riskitasojen kuvaukset ja määrät vuosina 2018 ja 2017. 
Hallinnoitavien toimintojen osuus on hävinnyt ja seurattavien toimintojen osuus on noussut. 

Vuosi Punainen 
Riskejä 
hallinnoidaan 

kpl 

Keltainen 
Riskejä 
seurataan 

kpl 

Vihreä 
Riskin toden-
näköisyys pieni 

kpl 

Harmaa 
Ei riskiä rahaston 
toiminnalle 

kpl 

Yhteensä 

2018 0 16 12 23 51 
2017 3 11 11 25 50 

Kaavio 6. Palosuojelurahaston vuonna 2018 päivittämä riskikartta.  

Toiminnot arvioitiin numeroin 0 - 5. Minkään toiminnon osalta ei syntynyt uuden arvioinnin pohjalta korkeita riskikertoimia. Harmal-
la värillä olevat termikuvaukset eivät muodostaneet riskiä rahaston toiminnalle. Vihreällä värillä merkittyjen riskien toteutumisen to-
dennäköisyys on hyvin pieni. Keltaisella värillä olevia toimintoja seurataan. Punaisella värillä olevia toimintoja tulisi hallinnoida. Riskikar-
tan toiminnoista 35 kpl (69 %) on sellaisia, joilla ei ole riskiä rahaston toiminnalle tai joiden riskien todennäköisyys on pieni. Edelleen 
toiminnoista 16 kpl (31 %) oli sellaisia, joita seurataan. Toiminnot eivät itsessään ole riskejä. Ne voivat sisältää erilaisia haasteita, esimerkiksi  
viestinnästä, kehittämisestä, muutoksesta tai sopeutumisesta, joita kuvataan jäljempänä. 
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Loppuvuodesta 2018 tehdyn riskiarvion perusteella toimin-
toja, joita tulisi hallinnoida ei ollut (vuonna 2017 oli 3 kpl). 
Toimintoja, joita tulee seurata, oli nyt puolestaan 16 (vuonna 
2017 yhteensä 11 kpl). Vihreällä värillä olevia toimintoja oli 
nyt 12 (aiemmin 11), harmaita toimintoja, jotka eivät muo-
dosta riskiä rahaston toiminnalle oli 23 (aiemmin 25). Rahas-
ton hallitus lisäsi lisäksi riskikarttaan yhden uuden toiminnon 
(Hakemusten arviointi ja digitalisointi), joka merkittiin seu-
rattavaksi kohteeksi (keltainen). 

Riskienhallintasuunnitelma 2018
Rahasto asetti vuonna 2017 tehtäväksi määritellä todennä-
köisille ja vaikutuksiltaan laajoille riskeille hallintakeinot sekä 
riskien hallintasuunnitelman, jossa kuvataan riskien todennä-
köisyys sekä määritellään tarvittavat toimenpiteet, aikataulu 
ja vastuut asian jatkokäsittelyn osalta. Riskien hallintasuun-
nitelmaa, riskien todennäköisyyksiä, vaikutuksia ja toimenpi-
teitä tarkastellaan vuosittain kehittämispäivän tai hallituksen 
kokouksen yhteydessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan 
myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannetta. 

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

nitelmassa keskittyä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, sillä 
vuonna 2017 toteutetussa kyselyssä tämä osio sai toiseksi 
korkeimman riskitasoa kuvaavan keskiarvon (3,13). Huoli liit-
tyi siihen, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan ei saada riit-
tävästi laadukkaita hakemuksia tai hyviä tutkimushankkeita 
ei pystytä ideoimaan. Riskienhallintasuunnitelma on kuvattu 
taulukossa 17. Korkeimman riskiarvion saaneen palosuoje-
lumaksukertymän osalta rahaston hallitus totesi, että vaikka 
palosuojelumaksuja kertyisi vähemmän, rahaston taloutta 
sekä avustustoimintaa pystytään hoitamaan suunnitelmalli-
sesti kulloisenkin avustusmäärärahan puitteissa. 

Vuosi Punainen
Riskejä 
hallinnoidaan
kpl

Keltainen
Riskejä 
seurataan
kpl

Vihreä
Riskin toden- 
näköisyys pieni
kpl

Harmaa
Ei riskiä rahaston 
toiminnalle
kpl

Yhteensä

2018 0 16 12 23 51

2017 3 11 11 25 50

Taulukko 16. Palosuojelurahaston riskikartan riskitasojen kuvaukset ja määrät vuosina 2018 ja 2017



Tilinpäätös 2018 37

Taulukko 17. Riskienhallintasuunnitelma 

Palosuojelurahaston riskienhallintasuunnitelma

Toiminto Tutkimus- ja kehittämishankkeet 

Riskin kuvaus Ei saada riittävän laadukkaita tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia tai hyviä tutkimushankkeita ei 
pystytä ideoiman 

Toden- 
näköisyys
3,13 / 5

Riskin todennäköisyys on kyselytutkimuksen mukaan keskimääräistä korkeampi. Riskikerroin oli 3,13. 
Riskin toteutumisen todennäköisyydelle laskettiin kyselyn perusteella keskiarvo. Mikäli keskiarvo ylitti 
raja-arvon 2,5 arvioitiin että riskillä on keskimääräistä suurempi todennäköisyys toteutua. 

Vaikutus
2,83 / 5

Riskin vaikutus on kyselytutkimuksen mukaan keskimääräistä korkeampi. Riskikerroin oli 2,83.  
Riskin vaikutuksen todennäköisyydelle laskettiin kyselyn perusteella keskiarvo. Mikäli keskiarvo ylitti 
raja-arvon 2,5 arvioitiin että riskillä on keskimääräistä suurempi vaikutus toimintoon. 

Riskiarvo
8,86

Toiminnon riskiarvo muodostuu todennäköisyyden ja vaikutuksen kertoimena 
(3,13*2,83). Tämä oli kyselyn tuottama korkein riskiarvoluku. 

Toimenpiteet 
ja aikataulu 
sekä vastuut

1. Valmistetaan julkaisu rahaston avustuksella valmistuneista tutkimushankkeista Valmistunut 
sihteeristön toimesta 13.11.2018, tiedotettu laajasti, mm. Twitterissä 13.11.2018, sähköpostitie-
dotteena 13.11.2018 ja sisäministeriön intrassa 16.11.2018. Julkaisussa kuvataan kaikki rahaston 
avustuksella valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet vuosilta 2010–2018. 

2. Valmistetaan vuoden 2019 aikana Kysymykset-Vastaukset -palsta, johon kerätään keskeisiä  
kysymyksiä myös tutkimus- ja kehittämishankkeista   
Vastuu: sihteeristö 

3. Twitter-tilin perustaminen viestinnän tehostamisen keinona  
Tili perustettu huhtikuussa 2018, ensimmäinen twiitti 18.5.2018. Twiitataan rahaston avustustoi-
minnasta. Tutkimus- ja kehittämishankkeista on twiitattu 4 kertaa.  
Vastuu: sihteeristö 

4. Top 10 -listauksen luominen, eli suunnitellaan yhdessä pelastustoimen asiantuntijoiden kanssa 
erityinen listaus keskeisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, joihin rahasto toivoo hankehake-
muksia. Ensimmäinen palaveri pidettiin 26.9.2018, työskentely jatkuu vuoden 2019  
Vastuu: sihteeristö yhdessä pelastustoimen asiantuntijoiden kanssa 

5. Valmistetaan juttuja rahaston verkkolehteen tutkimus- ja kehittämishankkeista  
Vastuu ja aikataulu: juttuja satunnaisesti, sihteeristö 

6. Lisätään tiedotusta tutkimus- ja kehittämishankkeista. Tutkimus- ja kehittämishankehausta lähe-
tetään tieto suoraan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. 
Vastuu: sihteeristö

7. Informoidaan hakijoita hankkeen etukäteissuunnitteluun panostamisesta, muun muuassa  
yhteistyöverkostojen kokoamisesta ennen hankehakemuksen jättämistä.  
Vastuu: sihteeristö 

8. Hakuohjeiden ja muun ohjeistuksen täsmentäminen. Työskentelyssä huomioidaan erityisesti 
mittavan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (kysely kaikille vuonna 2018 avustuspäätöksen 
saaneille tahoille toteutetaan alkuvuonna 2019). Kysely lähetetään noin 250 taholle ja kyselyssä 
arvioidaan kattavasti muun muassa rahaston avustusprosessien toimivuutta, avustusten ohjeis-
tusta, saatua päätöstä ja viestintää kokonaisuudessaan. Kysely lähetetään sekä myönteisen että 
kielteisen päätöksen saaneille.  
Vastuu: sihteeristö
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1.6.1 Palosuojelurahastoon tehdyt tarkastukset 
ja keskeiset havainnot 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on antanut Palosuoje-
lurahaston vuoden 2017 tilintarkastuksesta 7.3.2018 päivä-
tyn tilintarkastajan väliraportin sekä 19.3.2018 päivätyn tilin-
tarkastajan vuosiyhteenvedon.

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilintar-
kastus on kohdistunut Palosuojelurahaston toimintaker-
tomukseen ja tilinpäätöslaskelmiin liitteineen sekä niissä 
esitettyjen tietojen perustana olevaan kirjanpitoon ja tu-
loksellisuuden laskentatoimeen, sisäiseen valvontaan sekä 
Palosuojelurahastosta annetun lain ja asetuksen ja valtion 
talousarviota koskevien keskeisten säännösten noudattami-
seen. 

Vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilinpäätös on johdet-
tu oikein kirjanpidosta. Taseeseen liittyy asianmukaiset ta-
se-erittelyt. Tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osal-
ta ei ole huomautettavaa.

Tuloksellisuuden kuvauksen osalta tilintarkastus on kohdis-
tunut vain toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyihin tie-
toihin. Hallituksen kokouksissa käsiteltyjen päätösasioiden 
määrä oli varainhoitovuonna selvästi edellisvuotta suurem-
pi. Myös sihteeristön käsittelemien tilitysten määrä oli edel-
lisvuotta suurempi. Esitettyjä tietoja voidaan pitää Palosuoje-
lurahaston toimintaan nähden riittävinä.

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

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma on laadittu 
jatkokyselynä edellisenä vuonna toteutetun arviointikyselyn 
pohjalta, joka perustui VM:n arviointimalliin ja sen suppeaan 
kehikkoon. Toteutettu kaksiosainen kysely koski riskien 
tunnistamista ja arviointia ja se on tehty COSOERM-mallin 
riskikarttaa soveltaen Palosuojelurahaston hallitukselle ja 
sihteeristölle suunnattuna kyselynä. Sisäisen valvonnan ar-
viointi- ja vahvistuslausuman tiedot eivät ole ristiriidassa tar-
kastushavaintojen kanssa.

Tarkastukseen liittyen selvitettiin kolme vuoden 2017 aika-
na loppuun maksettua ja tilitettyä erityisavustusta, joissa oli 
myönnetty avustusta palosuojelua edistäviin hankkeisiin ja 
kampanjoihin. Kunkin kolmen avustuksen osalta käytiin läpi 
hakuprosessi avustushakemuksesta tilitykseen saakka. Suo-
ritetun tarkastuksen perusteella ei tarkastettujen, avustusta 
saaneiden hankkeiden ja kampanjoiden osalta tullut esiin 
muuta olennaista huomautettavaa, kuin yhdelle tuensaajalle 

myönnettyyn erityisavustukseen liittyneet puutteet toteutu-
neiden matkakustannusten erittelyissä ja kohdentamisessa.

Tilinpäätöksen mukaan Palosuojelurahastossa ei kertomus-
vuonna ole tullut esiin 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 2018 annetut lausunnot ja kannanotot 
Palosuojelurahasto on antanut vuoden 2018 aikana kolme 
lausuntoa. Eduskunnan ympäristövaliokunnalle 12.4.2018 ja 
eduskunnan hallintovaliokunnalle 13.11.2018 annettiin lau-
sunnot Palosuojelurahastolain muutoksista. Näiden lisäksi 
4.5.2018 annettiin lausunto Mikkelin kaupungille koskien 
Palosuojelurahaston avustuksella hankittujen pelastuslaitok-
sen ajoneuvojen myymistä leasing-rahoitusyhtiölle. 

Palosuojelurahasto antoi myös 11.12.2018 kommenttinsa 
pelastusosaston lausuntoon opetus- ja kulttuuriministeriölle 
koskien luonnosta valtionavustustoiminnan sanastoksi.

Sisäministeriön 18.6.2018 (SMDno-2017–339) antamassa 
kannanotossa tilinpäätöksestä 2017 todetaan, että Palosuo-
jelurahasto on huomioinut aiempina vuosina annetut pa-
lautteet ja käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

Ministeriön kannanoton mukaan Palosuojelurahaston toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat oikeita ja 
riittäviä. Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvässä toi-
mintakertomuksessa kuvataan erittäin kattavasti rahaston ja 
sen tuensaajien toimintaa varainhoitovuoden aikana. Palo-
suojelurahasto on aiempien vuosien palautteiden johdosta 
kehittänyt tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden analysointia.

Kannanotossaan ministeriö toteaa, että edellisvuoteen ver-
rattuna Palosuojelurahaston toiminnan kulut pysyivät vuon-
na 2017 aiempien vuosien tapaan alhaisella tasolla ja olivat 
alle kolme prosenttia varojen käytöstä. Rahaston maksuval-
mius säilyi hyvänä. 

Kannanotossa todetaan, että Palosuojelurahaston tulee jat-
kaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa seuratessaan 
pelastustoimen uudistuksen ja pelastustoimen säädösten 
uudistamisen vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin ja 
valmistautuessaan niihin. Palosuojelurahaston tulee myös 
huomioida nuohouspalveluja koskevan pelastuslainsää-
dännön uudistamisen sekä ammatillisen koulutuksen järjes-
tämistä koskevien säädösmuutosten vaikutukset rahaston 
avustuskäytäntöihin. Lisäksi Palosuojelurahaston tulee val-
mistautua valtion uuden tilaamisen ja laskujenkäsittelypal-
velun (Handi) käyttöönottoon vuonna 2019.
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Sisäministeriö on antanut 14.11.2017 lausunnon Palosuoje-
lurahaston strategian toteutussuunnitelmasta 2018. Lausun-
to on valmisteltu sisäministeriön pelastusosaston ja hallinto- 
ja kehittämisosaston yhteistyönä.

Sisäministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto 
huomioi toiminnassaan sopimuspalokuntakoulutuksen ke-
hittämistyön siirtymisen Pelastusopiston vastuulle ja että 
sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten tur-
vaaminen pysyy rahaston erityisen tuen kohteena. Kanna-
tettavaa on myös se, että pelastuslain nuohoussääntelyn 
uudistamisen mahdolliset vaikutukset huomioidaan nuo-
houspalveluiden osalta avustustarvetta arvioidessa. 

Myönteistä on, että tutkimus- ja kehittämishankkeiden arvi-
oinnissa huomioidaan niiden osuvuus pelastustoimen tutki-
mus- ja kehittämislinjojen mukaisiin teemoihin ja että Palo-
suojelurahaston toimintaa edistävää tutkimusta pyritään 
lisäämään kehittämällä korkeakouluille suunnattua viestin-
tää. Myönteisenä nähtiin myös se, että rahaston hallitus on 
ottanut käyttöön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ar-
viointiin kehitetyn arviointikehikon ja jatkaa siihen liittyvää 
kehitystyötä myös jatkossa.

Lausunnossa todetaan, että Rondo (R8) -järjestelmä tullaan 
korvaamaan kaikissa kirjanpitoyksiköissä uudella järjestel-
mällä. Uuden järjestelmän käyttöönotot alkavat vuonna 
2019. Palosuojelurahaston tulee varautua järjestelmän käyt-
töönotosta aiheutuvaan työhön.

Sisäministeriön tavoitteena on uudistaa Palosuojelurahas-
tosta annettua lakia siten, että sisäministeriön ohjausvaltaa 
suhteessa rahastoon lisättäisiin. Muutoksen myötä Palosuo-
jelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluisi-
vat sisäministeriölle, joka hyväksyisi myös rahaston tulosta-
voitteet. 

Sisäministeriön suorittama sisäinen tarkastus 
Sisäministeriön sisäinen tarkastus teki tarkastuksen Palo-
suojelurahastoon vuonna 2015 sekä seurantatarkastuksen 
rahastoon vuoden 2016 lopussa. Tarkastusten pohjalta to-
dettiin, että Palosuojelurahasto on toteuttanut kaikki toi-
mintaympäristön puitteissa mahdolliset kehittämistoimen-
piteet, jotka oli nostettu Palasuojelurahaston 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. Kertomusvuonna rahastossa päivitettiin val-
mistuneet prosessikuvaukset sekä tehtiin suunnitelmallisia 

valvontatarkastuksia avustuskohteisiin. Rahaston mittava 
rakennushankkeiden sisäinen valvontaprosessi saatiin lopul-
lisesti päätökseen vuoden 2018 aikana, jolloin viimeiset ta-
kaisinperinnät 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 suoritti vuonna 2018 tarkastuksia raken-
nus- ja kalustohankkeisiin. Rakennushankkeita tarkastettiin 
vuonna 2018 yhteensä kolme (Hämeenlinnassa sekä Kittiläs-
sä Kittilän ja Levin paloasemilla). Tarkastettaville rakennuksil-
le oli myönnetty avustusta aikavälillä 2005−2011. Tarkastet-
tavista paloasemista kaksi oli pelastuslaitoksen käytössä ja 
yksi pääosin sopimuspalokunnan käytössä. 

Vuonna 2018 tarkastettiin myös kuusi kalustohanketta (Es-
poon VPK:ssa, Idänpään ja Ympäristön VPK:ssa, Kittilän VPK:ssa, 
Kylmäkosken VPK:ssa sekä kaksi hanketta Kanta-Hämeen 
pelastuslaitoksella). Tarkastettavalle kalustolle oli myönnet-
ty avustukset vuosien 2014 ja 2018 välillä. Tarkastettavana oli 
kaksi säiliöautoa ja kaksi miehistöautoa, pelastussukellusau-
to sekä yksi pienavustus.
 
Tarkastettavissa kohteissa yhtä lukuun ottamatta avustusta 
oli käytetty päätöksen ehtojen mukaisesti eikä niissä ollut ai-
hetta jatkotoimenpiteille. Yhden tarkastetun hankkeen osal-
ta prosessi on vielä kesken ja tarkastusaineistoa selvitetään 
saatujen lisäselvitysten pohjalta. 

Rahasto valmisteli kertomusvuonna myös kahta laajempaa 
tarkastusraporttia. Rahasto teki lokakuussa 2017 tarkas-
tuksen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön.  Tarkastus 
rajattiin koskemaan SPEK ry:n vuodelle 2016 myönnettyä 
yleisavustusta (SPEK Pasila) sekä yhtä erityisavustusta (Palo-
kunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat 
syyt - miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?). Lisäksi ra-
hasto teki tarkastuksen joulukuussa 2017 Suomen Palopääl-
lystöliittoon. Tarkastus rajattiin koskemaan SPPL ry:n vuodel-
le 2016 myönnettyä yleisavustusta sekä yhtä erityisavustusta 
(hanke Pelastustoimen väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset).  
Raportit ovat vielä kesken sihteeristön lisääntyneen työmää-
rän vuoksi ja valmistuvat keväällä 2019. Yleisavustuksiin koh-
distuneita tarkastuksia ei ole aiemmin rahastossa tehty ja työ 
vaatii aikaa sekä perehtymistä tarkastuksen suorittamiseen.  
Vastaavien tarkastusten toteuttamista mahdollisen ulkopuo-
lisen tahon toimesta tullaan harkitsemaan. 
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1.6.3 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot 

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

1.6.4 Takaisinperintää koskevat tiedot 

Kertomusvuonna ei tehty yhtään takaisinperintäpäätöstä. 
Kertomusvuonna tehtiin kuitenkin kaksi päätöstä oikaisu-
vaatimuksiin, jotka koskivat vuonna 2016 ja 2017 päätettyjä 
takaisinperintöjä. Oikaisuvaatimukset liittyivät Palosuojelu-
rahaston toteuttamaan mittavaan rakennusavustusten si-
säiseen valvontahankkeen, jossa tarkastettiin vuosina 1988–
2013 avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö. 

Oikaisuvaatimuspäätösten jälkeen rahastoon palautuneiden 
takaisinperintöjen yhteissumma vuonna 2018 oli 27 644 eu-
roa. Lisäksi yksi taho teki rahastoon omaehtoisen avustuspa-
lautuksen.

Palosuojelurahasto mittavassa rakennusavustusten sisäi-
sen valvontahankkeessa tarkastettiin kaikkien vuosina 
1988–2013 avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö. 
Selvityspyyntöjä lähetettiin yhteensä 548 kappaletta kun-
tiin, sopimuspalokuntiin sekä pelastuslaitoksiin. Sisäisestä 
valvontahankkeen seurauksena tehtiin vuosina 2016 - 2017 
yhteensä 48 takaisinperintäpäätöstä (takaisinperintäpäätös 
tehtiin 9 %:iin selvitetyistä kohteista). Takaisinperintäpäätös-
ten suurta määrää selittää se, että rakennushankkeissa omai-
suuden käyttöaika on 30 vuotta. Tutkittuna ajanjaksona oli 
tapahtunut monia kuntaliitoksia ja kaikkia rahaston antamia 

päätöksiä ei ollut huomioitu uusien kuntaliitosten, pitkän 
käyttöajan sekä henkilöstön vaihtumisen johdosta. Päätök-
set annettiin kyseisenä ajanjaksona paperiversiona postitse. 
Nykyään rahaston päätökset lähetetään sähköisesti avustuk-
sen saajille. Vain yhdestä Palosuojelurahaston vuonna 2016 
tekemästä takaisinperintäpäätöksestä valitettiin Turun hal-
linto-oikeuteen. 

Rahaston hallitus antoi hallinto-oikeudelle asiaan lausunnon 
syksyllä 2017, jonka mukaan Palosuojelurahasto katsoi, et-
tei valituksessa ole esitetty sellaista perustetta, jonka nojalla 
annettu päätös tulisi kumota. Valituksen tehnyt kunta antoi 
edelleen vastaselityksen lausunnolle ja vaati, että hallinto-oi-
keus tutkii asiaa esitettyjen perustelujen pohjalta. Turun hal-
linto-oikeus hylkäsi 3.8.2018 kunnan valituksen. Hallinto-oi-
keuden päätöksen mukaan Palosuojelurahaston hallituksen 
valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen eikä päätöstä 
näin ollen ole syytä muuttaa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei 
asiassa ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden vuoksi Palosuo-
jelurahaston antamaa päätöstä voitaisiin pitää perusteiltaan 
virheellisenä.

1.7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsit-
telemisestä  

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 
tuottojäämä 506 783,20 euroa kirjataan rahaston omaan 
pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 
10 029 037,59 euroa. 
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Avustuksen saaja Päätöspäivämäärä Summa (euroa)

Ilmajoen kunta (SMDno-2017-1842) 12.03.2018 24 092

Avustuksen saaja  Summa (euroa)

Palotutkimusraati ry (SMDno-2016-1489)  1 924

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 25.4.2006 päätöksen paloaseman rakentamiseen (SM-2006-720/Tu-3944). Rahaston hallitus on 
myöntänyt 200 000 euron avustuksen Ilmajoen kunnalle. Palosuojelurahaston hallitus päätti 29.11.2017 pitämässään kokouksessa periä Il-
majoen kunnalta vuonna 2006 paloaseman uudisrakennukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 24 092 euroa. Korkojen 
osuus takaisinperittävästä summasta on 1 750 euroa. (Päätös SMDno-2017-1842). Ilmajoen kunta haki muutosta 28.12.2017 päivätyllä oikai-
suvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1842. Ilmajoen kunta piti valtionavustuksen takaisinperintää aiheettoma-
na ja vaati Palosuojelurahastoa kumoamaan takaisinperintäpäätöksensä. Ilmajoen kunnan käsityksen mukaan avustuksen myöntämishetkel-
lä sairaankuljetustoiminta on tuolloin voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti määritelty pelastustoiminnaksi. Palosuojelurahaston hallitus 
päätti 27.2.2018 pitämässään kokouksessa olla oikaisematta päätöstä SMDno-2017-1842. Ilmajoen kunnalta perittiin takaisin vuonna 2006 
myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 24 092 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Palotutkimusraati ry on saanut 30.11.2016 Palosuojelurahaston päätöksen yleisavustuksesta vuodelle 2017. (SMDno-2016-1489) Rahaston 
hallitus on myöntänyt Palotutkimusraadille 17 000 euron avustuksen. Myönnettyä yleisavustusta jäi käyttämättä 8 924 euroa. Loppumaksa-
tuksessa jätettiin Palotutkimusraadille maksamatta käyttämätöntä avustusta 7 000 euroa. Lisäksi Palotutkimusraati teki omaehtoisen takaisin-
maksatuksen erotukselle 1 924 euroa.

Pyhärannan kunta (SMDno-2016-1134) 17.05.2017 3 552

Palosuojelurahaston hallitus on antanut 26.5.1988 ennakkopäätöksen ja 9.11.1990 päätöksen Pyhärannan kunnalle paloaseman peruskorjauk-
sen kustannuksiin (Dnro1646/761/88). Rahaston hallitus on myöntänyt 9 686 euron (57 590 mk) avustuksen Pyhärannan kunnalle. Palosuojelura-
haston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pyhärannan kunnalle vuonna 1990 paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä 
valtionavustuksesta takaisin yhteensä     6 837 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta oli 1 978 euroa. (Päätös SMDno-2016-1134). 
Pyhärannan kunta haki päätökseen muutosta 10.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan SMDno-2016-1134. Pyhäjärven kunta piti valtiona-
vustuksen takaisinperintää aiheettomana ja esitti, että Palosuojelurahasto kumoaisi päätöksen ja luopuisi takaisinperinnästä. Pyhärannan kun-
nan oikaisuvaatimuksen mukaan avustusta saanut tila on aikanaan korjattu nimenomaan palotoimintaa varten ja on palvellut siinä tarkoitukses-
sa lähes 20 vuotta, kunnes aluepelastuslaitos on uudistuksen jälkeen katsonut että kyseinen tila on tarpeeton. Nykyisellään tila on nuorisotoimen 
käytössä. Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1134 ehtoja siten, että kunnalta takaisinpe-
rittävää summaa kohtuullistetaan ja avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella 
hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei 
lisätä korkoa. Pyhäjärven kunnalta päätettiin periä takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 552 euroa valtionavus-
tuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. Pyhärannan kunta valitti asiasta Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus hylkäsi 3.8.2018 kunnan 
valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Palosuojelurahaston hallituksen valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen eikä päätöstä 
näin ollen ole syytä muuttaa.

TAKAISINPERINNÄT YHTEENSÄ: 27 644

JOISTA KORKOJA YHTEENSÄ: 1 750

OMAEHTOISET PALAUTUKSET YHTEENSÄ: 1 924

Taulukko 18. Takaisinperintöjä koskevat suoritukset, yhteensä 2 kpl  

Taulukko 19. Omaehtoiset palautukset, yhteensä 1 kpl 
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Toimintakertomuksen liite: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2018

Yleisavustus  
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2019 (29.11.2018 kokous) 

Hakija Avustuksen tarkoitus Haettu avus-
tus, euroa

Myönnetty 
avustus, 
euroa

Nuohousalan Keskusliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen

322 752 287 000

Suomen Palopäällystöliitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen

386 000 386 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen

2 432 100 2 377 000

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen

170 000 170 000

Yleisavustukset yhteensä   3 310 852 3 220 000

 
Erityisavustus 
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2018  
(27.2.2018, 5.4.2018 ja 6.9.2018 kokoukset) 

Hakija Hanke Päätös- 
päivämäärä

Hankkeen 
kokonais- 
kustannukset

Myönnetty 
avustus, 
euroa

Brita Somerkoski Paloturvallisuuskirjan kääntä-
minen

27.2.2018 21 510 21 510

Heidi Wirilander Väitöstutkimus ”Cultural heri-
tage’s preservation in disaster 
planning, disaster response 
and disaster recovery  
processes”

27.2.2018 6 600 6 600

Mikko Puolitaival Turvallisuuskasvatusta ilmiö-
lähtöisesti. Opetussuunnitel-
ma muuttui, miten muuttuu 
turvallisuuskasvatus?

27.2.2018 35 682 29 840

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Paloriski-ilmoitukset ja viran-
omaisyhteistyön kehittäminen

27.2.2018 250 250 106 250

Pelastusopisto Kohti tuloksellisempaa turval-
lisuusviestintää: mobiilipelien 
soveltuvuus alakouluikäisten 
turvallisuustietoisuuden lisää-
miseen

27.2.2018 169 794 127 345

Pelastusopisto TOKEVA2020 27.2.2018 203 318 152 489
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos Kokonaisturvallisuusmessut 
2018

27.2.2018 38 400 35 400

Sami Kerman Osaamisen johtaminen pelas-
tuslaitoksissa

27.2.2018 43 920 29 840

Suomen Palopäällystöliitto ry Sprinklatun terveyskeskuksen 
polttokokeiden valmistelu 

27.2.2018 38 247 28 685

Suomen Palopäällystöliitto ry Henkinen työsuojelu ja jälki-
purkutoiminta pelastustoi- 
messa

27.2.2018 120 320 120 320

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 24365 Palokuntamme  
parhaaksi

27.2.2018 260 515 130 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Paloturvallisuusviikko 2018 27.2.2018 495 000 495 000

Tapaturva Oy Ajoneuvojen työturvallinen 
sijoittaminen tehtäväpaikalla 
sekä hälytysajo- ja pelastustie-
kurssien tekninen päivittä- 
minen

27.2.2018 97 451 46 465

Turun ammattikorkeakoulu Tulevaisuuden interaktiiviset 
teknologiat - virtuaalitodel-
lisuus turvallisuusviestinnän 
välineenä paloturvallisuudessa

27.2.2018 96 048 72 036

Työterveyslaitos Ergo - Firefighter 27.2.2018 19 997 9 998

Työterveyslaitos, Arja Uusitalo Työterveysyhteistyön opas 
pelastuslaitoksille ja heidän 
työterveyshuolloilleen, e-kirja

27.2.2018 71 144 35 572

Suomen Palopäällystöliitto ry SuomiAreena 2018 - Pelas-
tustoimen yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen edistäminen

5.4.2018 35 429 12 578

Aalto-yliopisto Lämpöeristeyiden termo- 
mekaanisen käyttäytymisen 
simulointi

6.9.2018 68 458 34 229

CTIF Suomen kansallinen komitea / 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

CTIF Suomen kansallinen  
komitea

6.9.2018 125 000 125 000

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos  
-liikelaitos

Palokuntien Suomenmesta-
ruuskilpailut 2018 (Jehumalja- 
kilpailu)

6.9.2018 103 060 51 350

Hämeen ammattikorkeakoulu Numerical analysis techniques 
for structural fire safety design 
of steel structures

6.9.2018 128 300 64 150

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Pelastusviranomaisten varautu-
minen massatapahtumiin - tut-
kittu tieto käytännön työkaluksi

6.9.2018 245 550 147 330

Pelastusopisto Stipendit pelastustoimen 
AMK-tutkinnon suorittaneille

6.9.2018 2 000 2 000
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Pelastusopisto Mittarit pelastuslaitosten pro-
sessien toimivuuden arviointiin

6.9.2018 141 378 103 650

Pelastusopisto Pelastuslaitosten ilmoitusme-
nettelyjen ja yhteistyöryhmien 
kehittäminen

6.9.2018 162 625 107 713

Pirkanmaan pelastuslaitos Palomuseon kehittäminen 
ilmiölähtöiseksi oppimisympä-
ristöksi

6.9.2018 80 000 40 000

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

6.9.2018 28 000 25 200

Suomen Palopäällystöliitto ry FEU-juhlaseminaari ja -kokous 
2020

6.9.2018 102 791 51 395

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Nou Hätä! 2019 6.9.2018 306 000 306 000

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sprinklatun terveyskeskuksen 
polttokokeet

6.9.2018 285 290 208 290

Työterveyslaitos, Oulun toimipiste Fyysisen kuormituksen hal-
linta pelastajan työssä - uusi 
lähestymistapa palautumisen 
edistämiseksi

6.9.2018 87 845 43 922

Uudenmaan pelastusliitto Sopimuspalokuntalaisen 
altistumisen vähentäminen 
pelastustyössä

6.9.2018 11 500 11 500

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 
yhteensä

    3 881 422 2 781 657
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Erityisavustus  
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2018 (18.5.2018 kokous) 
 

Hakija Avustuksen tarkoitus Haetut koko-
nais-kustannuk-
set (euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
avustus  
(euroa)

Ahlaisten VPK Vene (sis. traileri ja lisävarusteet) 43 027 43 027 17 210

Degerö FBK rf Säiliöauto 310 000 140 000 56 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Sammutusauto, Simpele 540 000 160 000 64 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Päivystysauto, Ruokolahti 50 000 40 000 16 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Väestöhälytin, Ruokolahti ja  
Lappeenranta

60 000 60 000 24 000

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Väestöhälytin, Töysä 54 312 54 312 21 724

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Sammutusauto 310 000 160 000 64 000

Etelä-Savon pelastuslaitos Sammutusauto, Pieksämäki 378 200 160 000 64 000

Etelä-Savon pelastuslaitos Säiliöauton korirakenne 127 720 127 720 51 088

Helsingin pelastuslaitos Nostolava-auto, Erottajan pelastusasema 806 000 180 000 72 000

Helsingin pelastuslaitos Huoltoauto 1/2018 49 600 40 000 16 000

Herralan VPK Miehistönkuljetusauto 17 360 17 360 6 944

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Säiliöauto, Porvoo 434 000 140 000 56 000

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Johtoauto, Porvoo 173 600 80 000 32 000

Jäkärlän VPK Cold cut cobra -sammutinleikkuri 55 000 55 000 22 000

Kaarinan VPK Miehistönkuljetusauto 59 200 40 000 16 000

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto, sopimuspalokunnan käyttöön 
Hattulan asemalle

328 600 140 000 56 000

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

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto, Hämeenlinna 488 560 160 000 64 000

Kauvatsan WPK Vene (sis. moottori ja varusteet) 47 368 47 368 18 947

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
alueen pelastuslaitos

Väestöhälytin, Lohtaja, Veteli ja Kannus 48 360 48 360 19 344

Keski-Suomen pelastuslaitos Säiliöauto 465 000 140 000 56 000

Keski-Suomen pelastuslaitos Peke-järjestelmät (16 kpl) 111 898 111 898 44 759

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Säiliöauto, Vantaan pelastuskeskus 432 000 140 000 56 000

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Johtokeskusauto 68 200 68 200 19 280

Kymenlaakson pelastuslaitos Pelastusauto, Kotka 410 000 160 000 64 000

Kymenlaakson pelastuslaitos Säiliöauto, sopimuspalokunnan käyttöön 
Pyhtäälle

291 400 140 000 56 000

Lahden VPK Miehistönkuljetusauto 72 379 40 000 16 000

Lapin pelastuslaitos Sammutusauto, Kemi 360 000 160 000 64 000

Lapin pelastuslaitos Säiliöauto, Enontekiö 290 000 140 000 56 000

Lapin pelastuslaitos Suurtehohälyttimet (3 kpl) 87 000 87 000 34 800

Laukkosken VPK Miehistöauto 50 691 40 000 16 000

Lempäälän Nurmen VPK Moottoriruisku 20 416 20 416 8 166

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Puomitikasauto, keskuspelastusasema 732 000 180 000 72 000

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto, Karjaa 521 000 160 000 64 000
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Nokian VPK Miehistöauto 60 000 40 000 16 000

Pirkanmaan pelastuslaitos Sammutusauto 288 920 160 000 64 000

Pirkanmaan pelastuslaitos Säiliöauto 272 800 140 000 56 000

Pitäjänmäen VPK Vahingontorjunta-auto 40 000 40 000 16 000

Pohjanmaan pelastuslaitos Sammutusauto 322 400 160 000 64 000

Pohjanmaan pelastuslaitos Säiliöauto 272 518 140 000 56 000

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Nostolava-auto 877 000 180 000 72 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto, Kiuruvesi 347 200 160 000 64 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto, Suonenjoki 347 200 160 000 64 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto, Heinola 425 468 160 000 64 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto, Sysmä 280 877 140 000 56 000

Renkomäen VPK Nosturiperävaunu 65 720 40 000 16 000

Riihimäen VPK Miehistönkuljetusauto 61 478 40 000 16 000

Satakunnan pelastuslaitos Sammutusauto, Kanta-Pori 330 000 160 000 64 000

Satakunnan pelastuslaitos Sammutusauto, Kankaanpää 320 000 160 000 64 000

Sibbo Skärgårds FBK rf Palovene (sis. moottori ja navigointilait-
teisto)

40 000 40 000 16 000

Tuusulan VPK Miehistöauto 70 000 40 000 16 000

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Sammutusauto, Raisio 360 000 160 000 64 000

Vehkalahden vapaaehtoinen keskus-
palokunta

Henkilönostin 53 320 40 000 16 000

Kalustohankkeet yhteensä   13 158 792 5 671 661 2 260 662

Erityisavustus 
RAKENNUSHANKKEET 2018 (5.4.2018 ja 18.5.2018 kokoukset)

Hakija Avustuksen tarkoitus
Haetut koko-
nais-kustannukset 
(euroa)

Hyväksyt-tävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
avustus (euroa)

Dragnäsbäck FBK rf Uusi paloasema 1 121 084 1 121 084 220 000

Hämeenlinnan kaupunki Paloaseman peruskorjaus 10 788 000 7 227 846 220 000

Kontiolahden kunta Sopimuspalokunnan paloaseman vesika-
ton uusinta, yläpohjan vuotovaurioiden 
korjaus ja sadevesienpoistojärjestelmän 
rakentaminen 

401 760 216 950 65 085

Luumäen kunta Uusi paloasema 2 792 000 2 311 186 220 000

Mänttä-Vilppulan kaupunki Vesikaton peruskorjaus ja kattovesien 
johtaminen

135 408 124 000 49 000

Pirkanmaan pelastuslaitos Kangasalan paloaseman harjoitusalueen 
palotalo

265 000 265 000 106 000

Polvijärven kunta Paloaseman peruskorjaus ja laajennus 1 101 120 1 041 120 220 000

Puolangan kunta Uusi paloasema 1 395 850 972 325 220 000

Rekolan VPK ry Autotallin peruskorjaus ja korottaminen 104 170 36 000 14 400

Risten VPK ry Kiinteistön osto uudeksi paloasemaksi ja 
sen vaatimat muutostyöt

349 300 336 306 134 522

Sulkavan kunta Uusi paloasema 2 847 188 2 424 992 220 000
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Tornion kaupunki Paloaseman laajennus 547 590 128 976 51 590

Turun kaupunki Kakskerran uusi paloasema 2 323 760 2 311 360 220 000

Vårdö kommun Uusi autotalli 47 740 47 740 19 096

Äänekosken kaupunki Uusi paloasema 6 076 000 5 566 000 196 033

Rakennushankkeet yhteensä   30 295 970 24 130 886 2 175 726

Erityisavustus
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET (kaikki kokoukset)

Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty pvm Haetut koko-
nais-kustan-
nukset (euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
(euroa)

Asolan VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 752 752 300

Asolan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 3 033 3 033 1 213

Asolan VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 5 610 5 610 2 244

Bobäck FBK rf Varusteet ja kalusto 5.4.2018 9 060 9 060 3 624

Dragnäsbäck FBK rf Varusteet ja kalusto 27.2.2018 10 679 10 679 4 271

Espoon VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 13 589 13 589 5 435

Eurajoen VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 5 905 5 905 2 361

Euran VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 17 117 15 260 6 104

Evitskog FBK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 2 485 2 484 993

Forssan VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 11 657 11 005 4 402

Friherrsin VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 5 549 3 501 1 400

Grankulla FBK Kalusto 6.9.2018 3 100 3 100 1 240

Gumbo FBK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 6 277 6 277 2 510

Haagan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 667 520 208

Haagan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 3 707 3 338 1 335

Hamarin VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 9 675 9 675 3 870

Harjavallan VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 9 950 9 950 3 980

Harjavallan VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 5 249 3 676 1 470

Harjunalustan VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 6 913 6 913 2 765

Hauhon Kk:n VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 9 241 9 241 3 696

Heinäjoen VPK ry Rakentaminen, varusteet 
ja kalusto

18.5.2018 8 255 8 255 3 301

Heinäjoen VPK ry Rakentaminen 18.5.2018 7 314 7 314 2 925

Helsingin Vapaaehtoinen  
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 18.5.2018 3 704 2 580 1 032

Hinnerjoen VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 2 075 2 010 804

Hinthaara-Boen VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 4 779 4 779 1 911

Honkilahden VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 6 232 4 555 1 822

Huhtamon Vapaaehtoinen  
Palokunta ry

Varusteet ja kalusto 18.5.2018 2 064 1 426 570

Humppilan VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 4 666 4 666 1 866

Hämeenlinnan VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 4 839 4 839 1 935

Idänpään ja ympäristön VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 6 329 5 961 2 384

Idänpään ja ympäristön VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 7 500 7 221 2 888
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Iitin VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 3 051 3 051 1 220

Imatran VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 5 815 3 995 1 597

Jakobstads FBK rf Varusteet ja kalusto 27.2.2018 10 441 10 441 4 176

Jokelan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 10 253 6 270 2 508

Jokelan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 4 177 3 884 1 553

Jokioisten VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 3 772 3 772 1 508

Jämijärven VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 5 197 1 997 697

Jämsän VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 953 953 381

Kankaanpään VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 4 352 4 352 1 740

Karvian VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 10 425 10 425 4 169

Kauvatsan WPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 16 653 14 252 5 701

Keikyän VPK ry Kalusto 5.4.2018 5 008 5 008 2 003

Kellokosken VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 22 080 22 080 8 832

Kiikoisten VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 11 231 11 231 4 492

Kittilän VPK ry Kalusto 5.4.2018 198 198 79

Kittilän VPK ry Kalusto 5.4.2018 1 228 1 227 491

Klaukkalan Metsäkylän VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 10 512 10 512 4 204

Kodisjoen VPK ry Kalusto 5.4.2018 1 605 1 605 641

Kokemäen VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 14 415 14 266 5 706

Koljalan VPK Kalusto 29.11.2018 1 259 1 259 503

Koljalan VPK Rakentaminen 29.11.2018 8 985 8 985 3 593

Koljalan VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 1 890 1 890 756

Koljalan VPK ry Rakentaminen 5.4.2018 12 439 12 439 4 975

Koljalan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 12 447 12 447 4 978

Kotkan VPK ry Rakentaminen, varusteet 
ja kalusto

5.4.2018 11 395 11 394 4 557

Kuhmalahden VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 9 986 9 986 3 994

Kustavin VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 2 964 2 964 1 185

Kuusiston VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 7 538 7 538 3 015

Kuusjoen VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 3 445 3 445 1 378

Kylmälä FBK rf Varusteet ja kalusto 27.2.2018 11 532 11 532 4 612

Kyröskosken VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 5 193 5 193 2 077

Kårböle FBK rf Varusteet ja kalusto 5.4.2018 3 852 1 933 773

Kälviän VPK Rakentaminen 24.10.2018 1 791 1 790 716

Köyliön Läntinen VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 9 404 3 893 1 557

Köyliön VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 7 442 5 966 2 386

Laajasalon VPK Kalusto 6.9.2018 9 260 9 103 3 641

Lappeenrannan VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 4 570 4 570 1 827

Lappfjärds FBK rf Varusteet ja kalusto 27.2.2018 12 206 10 142 4 057

Larsmo Brandmannaklubb rf Varusteet ja kalusto 18.5.2018 4 549 3 085 1 234

Lauritsalan VPK Kalusto 6.9.2018 12 741 12 741 5 096

Lauttasaaren VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 1 736 1 736 694

Lavian VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 7 046 7 046 2 818

Lempäälän VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 1 875 1 875 749
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Lemun VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 3 466 1 959 783

Leppävaaran VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 9 773 8 250 3 300

Malax brandmannaförening rf Varusteet ja kalusto 18.5.2018 3 426 3 426 1 370

Malmin VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 5 838 2 064 825

Marjaniemen VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 12 233 4 232 1 693

Meltauksen VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 3 810 3 810 1 524

Naantalin VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 1 488 1 488 595

Nakkilan VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 13 335 13 335 5 333

Noormarkun VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 23 622 23 622 9 448

Nurmijärven Keskus VPK ry Varusteet ja kalusto 29.11.2018 7 389 7 248 2 899

Nurmon VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 9 783 9 783 3 913

Ohkolan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 14 427 14 427 5 770

Oulunkylän VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 1 743 1 743 697

Oulunkylän VPK ry Rakentaminen 27.2.2018 11 034 11 034 4 413

Paimion VPK ry Kalusto 5.4.2018 8 849 8 849 3 539

Panelian VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 11 390 11 390 4 556

Parkanon VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 15 547 15 547 6 218

Perttulan VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 16 413 16 413 6 565

Pihlavan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 13 924 13 014 5 205

Piikkiön VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 7 676 6 660 2 664

Pirkkalan VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 21 411 21 411 8 564

Pitkäjärven VPK Rakennus, varusteet ja 
kalusto

24.10.2018 12 201 7 161 2 864

Pitkäjärven VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 1 071 1 071 428

Pomarkun VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 5 926 2 329 931

Porin VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 13 027 12 405 4 962

Pornaisten VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 2 261 1 124 449

Puistolan VPK ry Kalusto 5.4.2018 1 378 1 378 551

Raippaluodon VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 2 771 2 770 1 108

Rantakulman VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 2 070 2 070 827

Rautpohjan VPK Kalusto 24.10.2018 10 759 10 759 4 303

Rautpohjan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 4 189 4 189 1 675

Rekolan VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 3 310 3 310 1 323

Risten VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 3 528 3 528 1 411

Rovaniemen VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 4 012 4 012 1 604

Saarenkylän VPK Kalusto 6.9.2018 4 732 4 252 1 700

Salmentaan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 5 744 5 744 2 297

Sammatin VPK Kalusto 6.9.2018 7 440 7 440 2 976

Savion VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 19 639 19 639 7 855

Siltakylän VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 1 234 1 234 493

Solf FBK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 2 317 2 317 926

Somerniemen VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 12 395 12 395 4 958

Sottungsby FBK rf Varusteet ja kalusto 29.11.2018 9 683 8 347 3 338

Suomusjärven VPK Kalusto 24.10.2018 7 567 7 567 3 026
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Suttilan VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 2 357 2 357 942

Suttilan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 2 102 902 360

Säkylän VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 7 935 7 935 3 174

Sälinkään VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 2 235 2 235 893

Särkisalmen VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 12 448 11 247 4 499

Sääksjärven VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 18 763 18 763 7 505

Tammisalon VPK Kalusto 24.10.2018 6 225 6 225 2 490

Tammisalon VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 2 208 1 458 583

Tampereen VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 4 950 4 950 1 980

Tervolan VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 6 212 6 212 2 484

Teuron-Kuuslammin VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 3 099 3 099 1 239

Tirilän VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 1 689 1 689 675

Tornion VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 6 505 6 382 2 552

Tuiskulan VPK Varusteet ja kalusto 6.9.2018 4 193 4 193 1 677

Tuorilan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 1 075 1 075 430

Tuusulan VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 22 419 20 382 8 152

Tuusulan VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 8 561 5 464 2 185

Ulvilan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 5 770 5 770 2 307

Ulvilan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 12 107 12 107 4 842

Uuraisten VPK Kalusto 6.9.2018 9 900 9 900 3 960

Vaaralan VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 5 961 5 849 2 339

Vaasan VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 1 989 1 989 795

Valkealan-Jokelan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 2 649 2 649 1 059

Vampulan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 11 625 11 625 4 585

Vampulan VPK ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 2 666 2 666 1 066

Vanhan Käpylän VPK ry Varusteet ja kalusto 5.4.2018 5 278 5 020 2 008

Vanhankylän seudun VPK Varusteet ja kalusto 24.10.2018 11 850 11 850 4 740

Vesikansan VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 4 412 2 150 860

Vähikkälän ja Sauvalan VPK Varusteet ja kalusto 29.11.2018 10 352 10 352 4 140

Ylikiimingin Palomiehet ry Varusteet ja kalusto 27.2.2018 2 305 2 305 922

Ylöjärven VPK Kalusto 6.9.2018 1 798 1 798 719

Ylöjärven VPK ry Varusteet ja kalusto 18.5.2018 2 472 2 472 988

Österby FBK rf Varusteet ja kalusto 27.2.2018 2 510 2 510 1 003

Sopimuspalokunnat yhteensä     1 065 327 989 965 395 760
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2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma 

1.1.2018 - 31.12.2018                  1.1.2017 - 31.12.2017          

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 8 479,08 1 879,01

Henkilöstökulut 21 544,68 22 515,92

Vuokrat 145,00 0,00

Palvelujen ostot 270 755,28 249 527,02

Muut kulut 9 679,07 -310 603,11 5 461,41 -279 383,36

JÄÄMÄ I -310 603,11 -279 383,36

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 0,00 0,00 19 190,00 19 190,00

JÄÄMÄ II -310 603,11 -260 193,36

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Kulut

Paikallishallinnolle 3 986 648,00 4 033 212,00

Elinkeinoelämälle 259 174,00 37 436,00

Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 5 345 389,00 5 292 850,87

Kotitalouksille 87 790,00 -13 939,00

Valtionhallinnolle 505 651,00 -10 184 652,00 1 247 562,00 -10 597 121,87

JÄÄMÄ III -10 495 255,11 -10 857 315,23

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Veronluonteiset maksut 11 012 491,69 11 248 334,43

Suoritetut arvonlisäverot -10 453,38 11 002 038,31 -5 260,47 11 243 073,96

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 506 783,20 385 758,73 
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3. Palosuojelurahaston tase 

VASTAAVAA 31.12.2018                                                                                                   31.12.2017

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Siirtosaamiset 3 715,25 3 715,25 83 327,59 83 327,59

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Yhdystilisaatava valtiolta 21 469 055,40 21 469 055,40 20 683 896,73 20 683 896,73

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 21 472 770,65 20 767 224,32

VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 472 770,65 20 767 224,32

 VASTATTAVAA                31.12.2018                                                            31.12.2017 

OMA PÄÄOMA

Rahaston pääoma 6 575 274,74 6 575 274,74

Edellisten tilikausien pääoman muutos 2 946 979,65 2 561 220,92

Tilikauden tuotto-/kulujäämä 506 783,20 10 029 037,59 385 758,73 9 522 254,39

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Ostovelat 383 854,49 248 325,34

Edelleen tilitettävät erät 915,57 1 654,59

Siirtovelat 11 058 963,00 11 443 733,06 10 994 990,00 11 244 969,93

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 443 733,06 11 244 969,93

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 21 472 770,65 20 767 224,32
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2018 
 

OMA TOIMINTA 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016

Palosuojelumaksut 11 012 491,69 11 248 334,43 11 200 911,75

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

Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -279 234,36 -251 406,03 -246 527,17

Henkilöstömenot -21 544,68 -22 515,92 -23 283,81

Muut menot -20 277,45 -10 721,88 -17 526,18

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 10 691 435,20 10 982 880,60 10 913 574,59

SIIRTOTALOUS 

Tulonsiirrot paikallishallinnolle -3 986 648,00 -4 033 212,00 -4 458 800,00

Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -259 174,00 -37 436,00 2 170,00

Tulonsiirrot kotitalouksille -87 790,00 13 939,00 -63 143,00

Muut tulonsiirrot kotimaahan -5 851 040,00 -6 540 412,87 -5 522 057,64

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -10 184 652,00 -10 597 121,87 -10 041 830,64

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

RAHOITUS

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00

Velan muutos 198 763,13 93 900,80 1 155 219,13

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 198 763,13 93 900,80 1 155 219,13

 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 705 546,33 479 659,53 2 026 963,08

LIKVIDIT VARAT 1.1. 20 767 224,32 20 287 564,79 18 260 601,71

LIKVIDIT VARAT 31.12. 21 472 770,65 20 767 224,32 20 287 564,79
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5. Tilinpäätöksen liitetiedot 

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 1:  
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus  
 
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset    

Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen valtiovarainministeriön ja  
valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.  

Rahaston sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin lkp-tilille 43950000 Palveluiden ostot  
valtion virastoilta ja laitoksilta. Sihteeristön henkilöstökulut sivukuluineen olivat kertomusvuonna  
234 644,42 euroa ja vuonna 2017 yhteensä 214 057,59 euroa.      

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin  

Vuoden 2018 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2017 tilinpäätöksen kanssa. 

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat 

Vuoden 2017 palosuojelumaksuja siirtyy vuoden 2019 tuloksi n 40.000,00 euroa.   

 

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 2:  
Rahaston varojen käyttösuunnitelma

  2018 2017 2016 

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

1. Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 3 000 000 3 030 000 2 870 000 2 875 000 2 830 000 2 830 000

2. Erityisavustukset rakennushankkeisiin 2 090 000 2 175 726 1 900 000 2 261 306 2 020 000 2 272 732

3. Erityisavustukset kalustohankintoihin 2 300 000 2 260 662 2 430 000 2 460 857 2 400 000 2 202 808

4. Muut erityisavustukset 3 400 000 2 781 657 3 400 000 3 369 591 3 200 000 3 211 384

4.1. Oppimateriaali   57 082   166 570   391 272

4.2. Tietojenkäsittely   0   586 000   1 095 760

4.3. Tutkimus ja kehitys   1 480 485   1 543 121   558 281

4.4. Valistus ja neuvonta   999 415   891 400   877 220

4.5. Muut hankkeet   176 395   177 500   245 291

4.6. Standardisointi   0   0   0

4.7. Apurahat ja stipendit   68 280   5000   43560

5. Sopimuspalokuntien  
pienkalustohankinnat

400 000 395 760 400 000 368 009 350 000 401 317

6. Pelastustoimen kenttäjohtamis- 
järjestelmän päätelaitteet

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

7. Hallintomenot 410 000 310 603 330 000 279 383 305 000 283 691

Yhteensä 11 600 000 10 954 408 11 330 000 11 614 146 11 105 000 11 201 932
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Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 3: Henkilöstökulujen erittely 

  2018 2017

     

Henkilöstökulut 18 414,00 19 266,00

     Palkat ja palkkiot 18 414,00 19 266,00

Henkilösivukulut 3 130,68 3 249,92

     Eläkekulut 2 920,68 2 968,60

    Muut henkilösivukulut 210,00 281,32

Yhteensä 21 544,68 22 515,92

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

 

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen liite 9: Taseen rahoituserät ja velat 
 

31.12.2018    Vaihtuvakorkoiset  Kiinteäkorkoiset                                                                               Yhteensä

  Alle 1 vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Alle 1 vuosi  1-5 vuotta Yli 5 vuotta  

Vastaavien rahoituserät

Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0,00 21 469 055,40 0,00 0,00 21 469 055,40

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 21 469 055,40 0,00 0,00 21 469 055,40

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2018 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
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6. Allekirjoitukset
6. Allekirjoitukset

Tilinpaatosasiak.irja on hyvaksytty Helsingissa 27. helmikuuta 2019 

Palosuojelurahaston hallitus 

#hte� 
�-

Veli-Pekka Ihamaki, jasen 

Petri Mero, jasen Mika Raatikainen, jasen 

Vesa-Pekka Tervo, jasen Ari Torniainen, jasen 

Tilintarkastajan tilinpaatosmerkinta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut taman tilinpaatoksen, joka on 
laadittu hyvan �anpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
15. maaliskuuta annettu kertomus.

Helsingissa 21 paivana maaliskuuta 2019. 

Tarkastaja Reijo Luomala 
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6. Allekirjoitukset
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Tilinpii.ii.tosasiakirja on hyvii.ksytty Helsingissii. 27. helmikuuta 2019 

Palosuojelurahaston hallitus 

�--
Veli-Pekka Ihamii.ki, jii.sen 

Petri Mero, jii.sen Mika Raatikainen, jii.sen 

Vesa-Pekka Tervo, jii.sen Ari Torniainen, jii.sen 

Tilintarkastajan tilinpaatosmerkinta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tii.mii.n tilinpii.ii.toksen, joka on 
laadittu hyvii.n kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
18. maaliskuuta annettu kertomus.

Helsingissii. 21 pii.ivii.nii. maaliskuuta 2019. 

Tarkastaja 4£ 
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