
Pelastustoimen palvelut -toimialan tehtävä- ja koulutushinnasto 1.1.2023

Ei kiireelliset tehtävät ja kalustonvuokraus

Palkkakustannukset sis. Alv 24 % tarkistetaan vuosittain 70,93

Ajoneuvokalusto
Pelastusauto + henkilöstökustannukset, sis. Alv 24 % 104,69

Vaihtolava-auto + henkilöstökustannukset, sis. Alv 24 % 104,69

Nostolava-auto/puomitikasauto + henkilöstökustannukset

 Perusmaksu, sis. Alv. 24 %. Perusmaksu on lähtöraha, johon sisältyy 

edestakainen matka työkohteeseen kaupunkialueella ja auton 

jälkihuolto.

48,79

Tuntiveloitus, sis. alv 24 %.  Tuntiveloituksen periminen aloitetaan 

silloin, kun auto on perillä työkohteessa. Jos auto on kuitenkin ennen 

sovittua aikaa työkohteessa, aloitetaan periminen silloin, kun työ alkaa, 

kuitenkin viimeistään aina silloin, kun on sovittu työn aloittamisaika tulee 

täyteen. Tuntiveloituksen periminen lopetetaan silloin, kun tilaaja on 

ilmoittanut työn olevan suoritettu, ja kun auto on valmiina lähtemään 

pois ko. työkohteesta. Veloitus peritään jokaiselta alkavalta puolelta 

tunnilta.

104,69

Säiliöauto (sis. kuljettajan) sis. Alv 24 % 73,18

Ajokilometrikorvaus, sis. Alv 24 % 1,88

Venekalusto
Vene, joka vaatii lupakirjallisen veneenkuljettajan, sis. Alv 24 %. Hinta 

sisältää vähintään 2 henkilöä + polttoaineen sekä huollon ja 

puhdistuksen

152,46



Perämoottoriveneet, sis. Alv 24 %. Hinta sisältää vähintään 1 henkilön. 

Lisäksi laskutetaan veneen käyttämä polttoaine.

60,98

Kaluston huolto ja erikoispalvelut
Paloletkun paikkaus €/ paikka, hinta sis. Alv 24 % 7,11

Paloletkun sitominen €/letku. Sis. Alv. 24 % 11,18

Lipputangon narun laitto, sis. Alv. 24 % 48,79

Muu erikoispalvelu, sis. Alv 24 % 60,98

Öljyntorjuntakalusto
Öljypuomi, vuokrahinta  Laskutettava öljypuomi: todellisten 

kustannusten mukaan kpl/vrk. Sis. Alv. 24 %

63,02

Poiju + ankkuri , sis. Alv. 24 % 7,11

Pieni öljyvahingontorjuntatehtävä (kesto alle 1 h) , sis. Alv. 24 % 152,46

Keskisuuri öljyvahingontorjuntatehtävä kesto alle 2 h, sis. Alv 24 % 

(sisältää: yksikön, kaluston ja miehistön sekä max 5 sk. torjunta-ainetta)

304,93

Suuri öljyntorjuntatehtävä laskutetaan todellisten kulujen mukaisesti

Vesisukellustyöt
Helppo, yhden sukeltajan yhden kerran sukellus laiturilta tai rannasta, 

sis. Alv 24 %

103,67

Lisäksi kalustokorvaus kokonaistyöhön / sukelluskerta. Sis. Alv 24 %. 

Lisäksi ajoneuvon kilometrikorvaus virkaehtosopimuksen mukaan ja á 

hinta vuosittain verohallinnon päätöksen mukaan.

41,67

Sukellustyö, jossa useita sukelluksia ja yksi sukeltaja €/h, sis. Alv. 24 % 103,67

Lisäksi kalustokorvaus kokonaistyöhön, sis. Alv. 24 %. Lisäksi 

ajoneuvon kilometrikorvaus virkaehtosopimuksen mukaan ja á hinta 

vuosittain verohallinon päätöksen mukaan

41,67

Sukellustyö, jossa useita sukelluksia ja kaksi sukeltajaa, €/h, sis. Alv 24 

%. 

142,30



Lisäksi kalustokorvaus kokonaistyöhön €, sis. Alv 24 % Lisäksi 

ajoneuvon kilometrikorvaus virkaehtosopimuksen mukaan ja á hinta 

vuosittain verohallinon päätöksen mukaan

41,67

Venekalusto sukellustyössä
perämoottorivene ilman eri miehitystä, sukeltaja ja avustaja käyttävät 

venettä siirtymiseen €/h, sis. Alv 24 %

60,98

vene, joka vaatii lupakirjallisen veneenkuljettajan €/h, sis. Alv 24 % 142,30

Yritysten ja laitosten omatoimisen varautumisen tukemiseen liittyvä koulutus

Paloturvallisuusluento
Paloturvallisuusluento varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä 

hoitolaitosten henkilöstölle 

0,00

Perusmuotoinen paloturvallisuusluento yrityksille ja laitoksille €/h, sis. 

Alv 24 %

99,20

Erikseen kohteelle suunniteltu paloturvallisuusluento €/h, sis. Alv 24 % 136,40

Alkusammutusharjoitus
Alkusammutuskoulutus varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä 

hoitolaitosten henkilöstölle (maksu vain osallistuvien henkilöiden 

mukaan). Koulutus sisältää 1 h teoriaa ja käytännön harjoituksen. €/hlö, 

sis. Alv 24 %

18,60

Alkusammutuskoulutus muille yrityksille ja laitoksille. Koulutus sisältää 1 

h teoriaa ja käytännön harjoituksen. Osallistujamäärä enintään 30 

henkilöä. (perusmaksu + maksu/henkilö). Perusmaksu €/h, sis. Alv 24 

%, lisäveloitus 18,60  €/henkilö, sis. Alv 24 %. 

99,20 + 18,60

Käytännön alkusammutusharjoitus ilman luentoa (maksu vain 

osallistuvien henkilöiden mukaan), €/hlö, sis. Alv 24 %

18,60

Poistumisharjoitus 
Poistumisharjoituksen järjestäminen kokonaisuudessaan, e/tunti, sis. 

Alv 24 %

93,00



Kurssit
Talon turvakurssi, €/h, sis. Alv 24 % 99,20

Väestönsuojan hoitajan kurssi, €/hlö, sis. Alv. 24 % 99,20

Edellisiin kuulumattomista tilaisuuksista annetaan erillinen tarjous. Tallaisia ovat 

esim. pitkäkestoiset, paljon henkilöstöä vaativat tai laajempaa 

etukäteisvalmistautumista vaativat koulutustapahtumat.


