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06
Taloushallinto alusöljyvahingon 
torjunnassa
Tässä manuaalin osassa kerrotaan torjuntakustannusten korvausperiaatteista, torjunta-
toimien kirjaamisesta, hankinnoista, taloushallinnon järjestämisestä sekä näiden edellä 
mainittujen tietojen avulla tehtävästä korvausten hakemisesta. Suuressa öljyvahingossa 
torjuntakustannusten syntymisen ja niiden lopullisen korvaamisen välinen aika voi olla 
useita vuosia. Torjuntatöiden kirjanpidon ja kustannuslaskennan suunnittelu etukäteen 
säästää korvauskäsittelyyn liittyvää työtä sekä lyhentää korvaushakemusten käsittelyai-
kaa. Kun käytössä on toimiva kustannuslaskentasuunnitelma, jää torjuntatyön johdolle 
enemmän aikaa keskittyä varsinaisten torjuntatöiden operatiiviseen johtamiseen. 
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Tiivistelmä
•	 Torjuntaviranomaisten on alusöljyvahingon havaittuaan tai sellaisesta tiedon saatuaan ryhdyttävä 

pikaisesti valmiutensa edellyttämiin torjuntatoimiin. ”Kiireestä” huolimatta alusöljyvahingon torjun-
taviranomaisten on oltava varmoja torjuntatoimien tarkoituksenmukaisuudesta, sillä viranomaiselle 
korvataan kustannukset suoritetuista toimenpiteistä, jos kustannukset ovat kohtuullisia häiriöön tai 
sen uhkaan ja toimenpiteellä saatuun hyötyyn nähden. 

•	 Torjuntatöiden kustannukset rahoittaa ensin torjuntaviranomainen. Likaaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti alusöljyvahingon torjuntatyön kustannukset peritään jälkikäteen vahingon aiheuttajalta tai 
muulta vastuussa olevalta taholta.

•	 Korvausvaatimukset kohdistetaan joko aluksen omistajan vakuuttajalle tai öljysuojarahastolle.
•	 Öljysuojarahasto voi toimia väliaikaisesti torjuntatöiden rahoittajana siinä vaiheessa, kun vakuutusyh-

tiö ei vielä ole aloittanut  korvauskäsittelyjä.
•	 Torjuntaviranomaisen on oltava selvillä, mitkä lähtötilanteen tiedot ja toimenpiteet tulee dokumentoi-

da myöhempää korvausmenettelyä varten. Samalla torjuntatyön johdon on tunnettava käytössään 
olevat resurssit sekä mahdolliset lisärahoituslähteet ja niiden vaatimukset rahoituksen järjestämiselle.

•	 Öljyvahinkoa selvittämään voidaan nimittää katselmuslautakunta, jos torjuntakustannusten tai vahin-
kojen arvioidaan ylittävän 20 000 euroa tai jos vahingon selvittäminen sitä muutoin vaatii.

•	 Suuren alusöljyvahingon torjuntaa varten perustetaan kirjanpitojärjestelmiin oma hanke.
•	 Korvauksien saamiseksi pelastuslaitoksella on oltava esittää todisteet suoritetuista torjuntatöistä 

ja kustannuksista. Kaikki kuitit ostoista ja tilauksista, tilausvahvistuksista, lähetyslistoista ja muihin 
toimituksiin liittyvistä asiakirjoista tulee liittää korvaushakemuksiin. 

•	 Lisäselvityksiä korvaushakemukseen voivat olla mm. PRONTO-onnettomuusseloste, BORIS-tilanne-
raportit, toimintapäiväkirja sekä öljyvahinkoilmoitus. 

•	 Öljyntorjuntatilanteessa öljyntorjuntaorganisaatiolle voi tulla tarve nimittää torjuntakontrolleri tai tor-
juntakoordinaattori, joka hoitaa korvaushakemusten laadintaa.

•	 Kun käytännön torjuntatöitä harjoitellaan, tulisi harjoitukset ulottaa myös torjuntatyön korvaushake-
musten laadintaan sekä torjuntatyön kirjanpitoon.

Tämän vihkon pääasiallisena lähteenä on käytetty opasta Korvausten hakeminen öljysuojarahastosta
- opas torjuntaviranomaisille (2017), E. Särkän pro gradua Vastuu alusöljyvahinkojätteiden käsittelyn
kustannuksista (2014) ja IOPC-rahaston ohjeita Claims Manual (2016) ja Guidelines for Presenting
Claims for Clean up and Preventive Measures (2018). Taustamateriaalina on lisäksi hyödynnetty
Suomen ympäristökeskuksen alusöljyvahingon korvaus- ja kustannusselvitysohjetta (2016), N.
Tossavaisen SÖKÖ II -hankkeelle tekemää opinnäytetyötä Kirjanpito ja kustannussuunnitelma suuren
alusöljyvahingon torjunnassa Suomen-lahden rannikon alueella (2010) ja T. Martikaisen SÖKÖ II -
hankkeelle laatimaa selvitystyötä (2009).
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Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) öljyva-
hingon ja aluskemikaalivahingon torjumisesta 
vastaavalla torjuntaviranomaisella on oikeus saa-
da vahingon torjunnasta aiheutuneista kustannuk-
sista korvaus vahingosta vastuulliselta tai hänen 
vakuutuksenantajaltaan sen mukaisesti kuin ym-
päristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa 
(737/1994), merilaissa (674/1994), liikennevakuu-
tuslaissa (279/1959), raideliikennevastuulaissa 
(113/1999) tai muussa laissa säädetään. 

Viranomaiselle korvataan kustannukset, jotka ovat 
seurausta vahingon vaikutusten torjumiseksi tai pi-
laantuneen ympäristön ennalleen palauttamiseksi 
suoritetuista toimenpiteistä, jos niiden kustannuk-
set ovat kohtuullisia häiriöön tai sen uhkaan ja toi-
menpiteellä saatuun hyötyyn nähden. 

Öljyvahingon torjunnasta vastaava viranomainen, 
pelastuslaitos tai kunta, maksaa torjuntatoimista 
aiheutuvat kustannukset kuitenkin siihen saakka, 
kunnes korvaus on saatu.

Korvausta haetaan vahingon aiheuttajalta. Käy-
tännössä aiheuttajan vakuutusyhtiö korvaa torjun-
tatyöstä koituneet kustannukset tositteita vastaan. 
Laivanomistajan vastuurajan ylittävissä summissa 
sekä tilanteissa, joissa vahingon aiheuttajaa ei saa-
da selville, tukeudutaan öljyvahinkojen korvaamis-
ta varten kehitettyyn kansalliseen korvausjärjestel-
mään, öljysuojarahastoon (ÖSRA). ÖSRA toimii 
myös toissijaisena rahoituslähteenä.

Öljysäiliöaluksista aiheutuvien vahinkojen torjun-
takustannusten kattamista varten on luotu myös 
kansainvälisiä korvausjärjestelmiä. Vaikka Sai-
maalla ei liikennöi säiliöaluksia, eikä asioiminen 
kansainvälisten korvausrahastojen kanssa, kuten 
IOPC Fundsin kanssa, siten tule eteen, pyritään 
tämän manuaalin ohjeistuksessa kuitenkin huo-

mioimaan myös kansainvälisen korvausrahaston 
vaatimukset. SÖKÖSaimaa-hankkeen työryhmän 
arvion mukaan, se helpottaa asioimista laivanva-
rustajan vakuutusyhtiön kanssa. Lisäksi nähdään, 
että kansallisen öljysuojarahaston ohjeistus noudat-
taa hyvin pitkälle kansainvälistä toimintatapaa. Tä-
män manuaalin ohjeiden laadinnassa on huomioitu
IOPC Fundsin ohjeistukset vuodelta 2016 ja 2018.

Lisätietoa kansainvälisestä korvausrahastosta eli 
IOPC Fundsista (International Oil Pollution Com-
pensation Funds) löydät SÖKÖ II -manuaalista. 
Kyseisestä Suomenlahdelle laaditusta manuaalista 
löydät esimerkkejä myös aikaisempien alusöljyva-
hinkojen torjuntatöiden korvauksista ja torjunnan 
rahoituksesta. Esimerkit koskevat pääasiassa öljy-
säiliöaluksista aiheutuneita vahinkoja, joten niiden 
esittelyä ei nähty tarpeelliseksi tässä erityyppistä 
riskiliikennettä ja korvauksia käsittelevässä manu-
aalissa. 

1.1 Korvauslähteet pelastustoimen 
näkökulmasta
Suuren alusöljyvahingon jälkeen rahoitusta tarvi-
taan öljyvahingon torjuntaan ja onnettomuudesta 
vahinkoa kärsineiden kustannusten kattamiseen. 
Tavoitteena on, että suuren alusöljyvahingon jäl-
keen pelastustoimen alueille saataisiin kanavoitua 
rahoitusta kansallisen öljysuojarahaston (ÖSRA) 
kautta vajaan kahden viikon kuluttua onnettomuu-
desta. Tällöin pelastustoimialueiden tarve omaan 
lisärahoituksen järjestämiseen jäisi mahdollisim-
man pieneksi.

Samanaikaisesti torjuntatöiden käynnistymisen 
kanssa käynnistyy kaikkien torjuntaviranomaisten 
osalta myös kustannusten kertyminen. Jotta kus-
tannukset pystyttäisiin jälkikäteen korvaamaan, 
on rinnakkain kustannusten kertymisen kanssa 
käynnistettävä myös asianmukainen kustannus-

1 Korvausorganisaatiot ja tukijärjestelmät
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seuranta ja valmistautuminen kustannusten selvit-
tämiseen. 

Pelastustoimen alueille on kanavoitava suuren alus-
öljyvahingon torjuntatöiden käynnistämisen jäl-
keen nopeasti lisärahoitusta. Pelastustoimen alueille 
aiheutuvat torjuntakustannukset katetaan torjun-
nan alkuvaiheessa ennakkokorvauksina öljysuoja-
rahastosta. Torjunnan jatkuessa rahoitus voitaisiin 
periaatteessa kanavoida pelastustoimen alueille 
joko valtion öljyntorjuntaviranomaisen käytössä 
olevan arviomäärärahan kautta tai ennakkokorva-
uksina ÖSRAsta. Ympäristöministeriö, ÖSRA ja 
valtion öljyntorjuntaviranomainen sopivat tarkem-
min pelastustoimen alueiden rahoitusjärjestelyis-
tä. Pelastustoimen alueiden torjuntakustannusten 
maksaminen ja edelleen laskuttaminen vahingon 
aiheuttajalta tai öljysuojarahastosta edellyttävät 
asianmukaisia lisäresursseja sille toimijalle, jon-
ka vastuulle tämä tehtävä annetaan. Olennaista on 
myös, että pelastustoimen alueet toimittavat haet-
tavista korvauksista asianmukaiset kustannuserit-
telyt ja -selvitykset maksavalle taholle. 

Vahingonkärsijöiden rahoitustarpeet vaihtelevat. 
Vahingonkärsijät voivat olla esimerkiksi yksityisiä 
kansalaisia, elinkeinonharjoittajia, yrityksiä, muita 
tahoja tai julkisyhteisöjä. Kunnille aiheutuu kus-
tannuksia jälkitorjunnasta ja öljyvahinkojätehuol-
losta.

1.2 Vahingon aiheuttajan ja P&I-vakuut-
tajien korvausvelvollisuus
Protection and Indemnity eli P&I-nimeä käytetään 
laivanvarustajien ja -rahtaajien vastuuvakuutukses-
ta. P&I-vakuutus korvaa laivanomistajan puolesta 
kolmansille osapuolille aluksen omistamisesta ja 
operoinnista aiheutuneita kustannuksia. Korvat-
taviin vahinkoihin kuuluvat käytännössä kaikki 
ne vahingot, jotka laiva ja sen toiminta aiheuttavat 
ulkopuolisille, muun muassa haverista aiheutuneet 
kustannukset sekä aluksesta johtuvasta saastumi-

sesta aiheutuneet kulut. Suomessa liikennöivien 
alusten P&I-vakuuttajina toimivat muun muassa 
Alandia vakuutus, Gard ja Skuld. Yhteistyön su-
juvoittamiseksi on suositeltavaa kutsua vahingon 
aiheuttajan edustaja mukaan torjunnan johtoryh-
mään.

Alusöljyvahinkojen vahingonkorvausvastuu mää-
räytyy CLC-yleissopimuksen tai bunkkeriyleisopi-
muksen mukaan. CLC-yleissopimus, eli Conventi-
on on Civil Liability for Oil Pollution Damage, on 
pantu Suomessa täytäntöön merilain10. luvun sää-
döksin. CLC-sopimusta sovelletaan öljysäiliöaluk-
siin ja niistä aiheutuviin öljyvahinkoihin. 

Alusten polttoaineen, eli bunkkerin, aiheuttamien 
pilaantumisvahinkojen korvaamiseen sovelletaan 
bunkkeriyleissopimusta (SopS 3/2009). Bunkkeri-
yleisopimusta sovelletaan kaikkiin alustyyppeihin 
ja sen määräykset on saatettu voimaan merilain 
10 a luvun säännöksin. Polttoaineena pidetään so-
pimuksessa mitä tahansa aluksen voimanlähteenä 
käytettävää hiilivetymineraaliöljyä voiteluöljy mu-
kaan lukien, sekä tällaisen öljyn jäämiä. Sopimuk-
sen nojalla korvataan näin ollen myös kevyempien 
öljyjakeiden aiheuttamat pilaantumisvahingot olet-
taen, että kyse on aluksen voimanlähteenä käyte-
tystä öljystä.

Sekä bunkkeriyleissopimus että CLC-yleissopimus 
perustuvat aluksen omistajan ankaraan vastuuseen 
aluksen aiheuttamasta öljyvahingosta. Korvausvel-
vollisuus ei siis edellytä aluksen omistajan tahallista 
tai tuottamuksellista menettelyä. Vastuuperusteen 
kannalta on siten riittävää, että vahingon voidaan 
osoittaa olevan seurausta aluksesta peräisin olevan 
öljyn aiheuttamasta pilaantumisesta. Korvauksen 
saamisen edellytyksenä on toisin sanoen selvitys 
siitä, että vahingon ja öljyn aiheuttaman pilaantu-
misen välillä on syy-yhteys ja että vahinko muuten 
on lajiltaan korvauskelpoinen. Aluksen omistajan 
määritelmä on bunkkeriyleissopimuksessa kuiten-
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kin laajempi kuin CLC-yleissopimuksessa, sillä se 
kattaa rekisteröidyn omistajan ohella myös muita 
aluksen toimintaan vaikuttavia tahoja, nimittäin 
ilman miehistöä rahdatun aluksen rahdinantajan, 
aluksen laivanisännän ja henkilön, joka laivanisän-
nän sijasta on vastuussa aluksen käytöstä.

CLC-sopimuksessa omistajan vastuu ei ole rajoit-
tamatonta, vaan sille on sopimuksessa määritelty 
enimmäisrajat ja tätä ylimenevää osuutta täydenne-
tään IOPC-rahastosta. Bunkkerivahinkojen yhtey-
dessä aluksen omistajan vastuuta täydentämään ei 
ole luotu IOPC Fundin kaltaista korvausrahastoa. 

1.3 Öljysuojarahasto ÖSRA
Öljysuojarahasto (ÖSRA) on ympäristöministeri-
ön hoidossa oleva valtion talousarvion ulkopuoli-
nen rahasto, josta on säädetty öljysuojarahastosta 
annetussa laissa (1406/2004). Öljysuojarahaston 
varoista korvataan maa- ja vesialueilla tapahtuvien 
öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset 
silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai ai-
heuttaja ei kykene niitä korvaamaan. Öljysuojara-
haston maksamat korvaukset täydentävät näin ol-
len aluksen omistajan ensisijaista korvausvastuuta 
ja parantavat viranomaisten ja haitankärsijöiden 
asemaa myös niin sanottujen isännättömien vahin-
kojen osalta. Samoin edellytyksin korvauksia mak-
setaan myös muille vahingonkärsijöille.

Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahin-
kojen ja niiden torjuntakustannusten korvaaja. Ra-
hastosta maksetut korvaukset peritään takaisin va-
hingon aiheuttajalta, hänen vakuutusyhtiöltään tai 
muulta vahingosta ensisijaisesti vastuussa olevalta. 
Varat öljysuojarahastoon kerätään perimällä maa-
han tuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öl-
jystä öljysuojamaksua ja siirroista valtion talousar-
viosta.

ÖSRAsta maksettavista korvauksista päättää ra-
haston hallitus. Käytännössä korvausten maksa-

minen on mahdollista käynnistää vajaan kahden 
viikon kuluttua onnettomuuden tapahtumisesta. 
Öljysuojarahastosta voidaan myöntää myös en-
nakkokorvausta torjunta- ja ennallistamiskustan-
nuksista, mikäli korvausten saaminen korvausvel-
volliselta ei olisi kohtuullisessa ajassa mahdollista. 
(Laki öljysuojarahastosta 1406/2004, 11. §.)

Mahdollisen onnettomuuden tapahtuma-ajankoh-
dasta riippuu, paljonko ÖSRAlla on varoja käy-
tettävissään ennakkokorvausten maksamiseen. 
Rahaston pääsihteerin keväällä 2018 antaman ar-
vion mukaan rahastossa on kuitenkin varoja ajan-
kohdasta riippumatta aina vähintään 2 miljoonaa 
euroa. Jos ÖSRAn varat eivät riitä sellaisten ra-
hastosta maksettavien korvausten suorittamiseen, 
joihin korvauksen saajalla on oikeus, voidaan öl-
jysuojarahastolain 25. §:n mukaan tarvittavat varat 
siirtää valtion talousarviosta. Siirto talousarviosta 
öljysuojarahastoon edellyttää talousarvio- tai lisä-
talousarviomenettelyä. 

1.4 Katselmuslautakunnan merkitys
Öljyvahinkoa selvittämään saatetaan asettaa kat-
selmuslautakunta. Sen asettaa joko alueellinen ym-
päristöviranomainen tai öljysuojarahaston hallitus. 
Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka on ym-
päristöviranomaisen määräämä, ja vähintään kaksi 
henkilöä, joista toisella on luonnontieteellinen tai 
taloudellinen asiantuntemus ja toinen on perehty-
nyt vahinkojen arviointiin. 

Yleensä katselmuslautakuntaa käytetään, jos tor-
juntakustannusten tai vahinkojen arvioidaan ylit-
tävän 20 000 euroa tai jos vahingon selvittäminen 
sitä muutoin vaatii. Esimerkiksi SÖKÖSaimaan 
työryhmä esittää, että oman oikeusturvan vuoksi 
katselmuslautakunta kannattaa kutsua koolle, jos 
on tiedossa, ettei vahingon aiheuttajalla ole resurs-
seja vahingon korvausten maksamiseen. Lautakun-
nan tulisi olla mukana mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa vahingon torjuntaa, jotta se voisi doku-
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mentoida asiat tavoilla, jotka pätevät myös mahdol-
lisessa oikeudenkäynnissä. 

Katselmuslautakunta on asetettava myös, jos öl-
jysuojarahaston hallitus sitä pyytää. Katselmus-
lautakunnan kustannukset suoritetaan öljysuoja-
rahastosta. Katselmuslautakunnan tehtävistä ja 
kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella öljysuojarahastosta (1409/2004). 

Katselmuslautakunnan tehtävänä on selvittää va-
hinko ja sen aiheuttaja sekä arvioida vahingon 
johdosta suoritettavat korvaukset. Katselmuksessa 
vahingonkärsijöille tulee antaa mahdollisuus tulla 
kuulluksi. Heidät kutsutaan kuulemistilaisuuteen, 
jossa katselmuslautakunta kirjaa asianosaisten vaa-
timukset. Katselmuslautakunnan toiminta ei lopu, 
ennen kuin vahinko on torjuttu, sillä vasta sen jäl-
keen tiedetään lopulliset vahingot. 

Katselmuksen jälkeen lautakunta toimittaa lausun-
tonsa öljysuojarahaston hallitukselle. Hallitus voi 
hylätä tai hyväksyä katselmuslautakunnan lausun-
non tai pyytää lisäselvitystä tilanteesta riippuen.

Valtion valvontaviranomaisella (nykyisin ELY-kes-
kus, vuoden 2020 jälkeen valtion lupa-ja valvonta-
virasto) tulisi olla nimettynä katselmusinsinööri, 
joka on joko luonnontieteen tai talouden asiantun-
tija. Vahinkojen arviointiin käytetään ”uskottuja 
miehiä”. Katselmusinsinööri toimii katselmuslau-
takunnan puheenjohtajana, järjestää kuulemistilai-
suudet, tekee niiden perusteella lausunnon kuun-
neltuaan asiantuntijoita ja toimittaa lausunnon 
öljysuojarahastolle. Katselmusinsinöörin ei välttä-
mättä tarvitse olla alueelta, jossa vahinko tapahtuu, 
mutta valvovalla ympäristöviranomaisella tulee 
olla määräysvalta valittuun henkilöön.

Katselmuksen tekeminen on pitkä prosessi, joka 
voi kestää kuukausia tai vuosia, koska kokousten 
pitämiseen, aineiston keräämiseen ja selvitysten 

tekemiseen ennen lausunnon kirjoittamista menee 
aikaa. 

Vahinkojen ja korvausten hoitamisen jälkeen selvi-
tystyöt ja seuranta jatkuvat vielä vuosia, mutta ne 
eivät ole enää katselmuslautakunnan vaan valvovan 
ympäristöviranomaisen vastuulla. Katselmuslau-
takunnan tehtävänä on vain vahingon aiheuttajan 
vaikutusten ja vahinkojen selvittäminen. Torjun-
takustannukset selvittävät ja niistä korvauksia ha-
kevat suoraan ne tahot, jotka ovat niitä tuottaneet, 
esimerkiksi pelastuslaitokset.

Katselmuslautakuntaa on hyödynnetty harvoin, sil-
lä sattuneet vahingot ovat olleet pieniä. Niissä va-
hingoissa, joissa tilanne on selkeä, eli kustannukset 
ovat helposti selvitettävissä ja vahingon kärsijöitä 
ei ole, katselmuslautakunnan asettaminen ei ole 
tarpeellista. Katselmuslautakuntaa on käytetty esi-
merkiksi Raahen öljyvahingossa toukokuussa 2014 
sekä Harjavallassa 2017-2018. 

1.5 ITOPF:n asiantuntemuksen hyödyn-
täminen
ITOPF (International Tanker Owners Pollution 
Federation Ltd) on alusperäisten öljy- ja kemi-
kaalivahinkojen torjuntaan erikoistunut voittoa 
tavoittelematon asiantuntijajärjestö, jonka henki-
lökunnalla on neuvoa-antava rooli muun muassa 
korvaushakemusten asianmukaisuuden ja teknisten 
yksityiskohtien varmistamisessa. Järjestö tarjoaa 
maksutta teknistä asiantuntija-apua kaikkiin alus-
peräisiin öljy- ja kemikaalivahinkoihin, nimestään 
huolimatta siis myös muihinkin kuin säiliöaluksis-
ta aiheutuneisiin vahinkoihin. 
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Öljysuojarahastosta maksetaan korvaus öljyvahin-
gosta kärsimään joutuneelle sekä korvataan öljy-
vahinkojen torjuntaviranomaisille ja muille torjun-
taan ja ympäristön ennallistamiseen osallistuneille 
torjunnasta ja öljyn pilaaman ympäristön ennallis-
tamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka ovat seu-
rausta merilain 10. luvun mukaisista öljyvahingois-
ta. Merilain soveltamisala koskee öljyä ja pysyviä 
öljyjä: merilaissa öljyllä tarkoitetaan raakaöljyä ja 
kaikkia siitä saatuja öljytuotteita, sekä pysyvällä 
öljyllä pysyvää mineraaliöljyä, kuten raakaöljyä, 
raskasta poltto- ja dieselöljyä, voiteluöljyä ja muita 
pysyvyydeltään näihin verrattavia öljyjä (merilaki 
674/1994, 10. luvun 1.§). 

Korvausten piiriin ei siten kuulu nopeasti hajoavien 
ja haihtuvien öljyjen, kuten bensiinin, kevyen die-
selöljyn ja kerosiinin, tai biopohjaisten polttoainei-
den ja -nesteiden aiheuttamat vahingot. 

Korvauksia maksetaan torjunnasta sekä ympäris-
tön ennallistamisesta aiheutuneista kustannuk-
sista kuten laissa öljysuojarahastosta (1406/2004) 
säädetään. Torjuntaviranomaisille aiheutuneilla 
torjuntakustannuksilla tarkoitetaan öljyvahinkojen 
torjuntalain mukaisesti suoritetuista öljyntorjunta-
toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia ja vahin-
koja, joita ovat 
• torjuntahenkilöstön palkat, 
• torjuntavälineiden hankinta-, käyttö- ja kulje-

tuskustannukset ja
• muut vastaavat torjunnasta aiheutuvat ylimää-

räiset kustannukset sekä
• torjuntatyössä kulutettujen tai turmeltuneiden 

tarvikkeiden, laitteiden, varusteiden ja muiden 
vastaavien käyttöesineiden arvo tai arvon vä-
hentyminen.

Korvausta on mahdollista saada myös edellä mai-
nittujen toimenpiteiden suorittamiseksi välttä-

mättömien selvitysten kustannuksista. Jätteiden 
käsittelystä aiheutuvat kustannukset ovat luon-
teeltaan muita torjunnasta aiheutuvia ylimääräisiä 
kustannuksia. Kustannusten korvattavuuden arvi-
oinnissa voidaan hyödyntää Suomen ympäristö-
keskuksen laatimaa alusöljyvahingon korvaus- ja 
kustannusselvitysohjetta (2016), josta on poimittu 
kustannusten laskentaperusteita liitteenä olevaan 
toimintaohjekorttiin (TOK 6A). Ohje on ensisijai-
sesti tarkoitettu alusöljyvahinkojen torjuntakustan-
nusten takaisinperinnän varmistamiseksi silloin, 
kun torjunnasta vastaavana viranomaisena toimii 
Suomen ympäristökeskus (SYKE), mutta sen pe-
rustuessa korvausrahaston ja vastuuvakuuttajan 
vaatimuksiin korvaushakemuksen laadinnasta, 
ovat perusteet yhteneviä ja myös pelastuslaitoksille 
sovellettavissa. 

Korvausta on mahdollista saada vahingosta aiheu-
tuneisiin ylimääräisiin, kohtuullisiin kustannuk-
siin, jotka ovat tarkoituksenmukaisia. Torjunta-, 
puhdistus- ja ennallistamistoimenpiteistä korvataan 
ne, jotka ovat järkeviä, kohtuullisia ja perusteltuja. 
Se, että torjuntaviranomainen on päättänyt toteut-
taa tietyn toimenpiteen, ei automaattisesti tarkoita, 
että toimenpide olisi korvauskelvollinen. Torjunta-
toimen ja käytetyn kaluston tulee olla sellaisia, että 
niillä on todennäköistä saavuttaa tavoiteltu tulos.

Yksittäisen torjuntatoimen tai kalustovalinnan 
epäonnistuminen ei sinällään voi olla syy korva-
usten epäämiseen, mutta torjuntatöitä ei korvata, 
jos toimenpiteet alun alkaenkin ovat näyttäneet 
tarkoituksettomilta. Tällä ehdolla estetään esimer-
kiksi pelkästään näön vuoksi tai PR-syistä tehtävät 
torjuntatyöt. IOPC Fundsin mukaan esimerkiksi 
eläinten puhdistaminen kuuluu korvattaviin toi-
menpiteisiin vain, mikäli se on perusteltavissa - 
korvauksia ei makseta toimista, joiden tehottomuus 
olisi ollut havaittavissa etukäteen.

2 Millaiset vahingot ja kustannukset korvataan?
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Toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus arvioidaan 
niiden tietojen pohjalta, jotka olivat torjuntatyön 
johdon käyttävissä päätöksentekohetkellä. Valittu-
ja torjunta- ja puhdistustoimenpiteitä voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisina, kun ne ovat päätöstä tehtä-
essä perustuneet tilanteesta ja 
olosuhteista parhaaseen käytet-
tävissä olevaan tietoon, vaikka 
tiedot jälkikäteen osoittautuisi-
vatkin puutteellisiksi. Vastuu-
viranomaisen tulee arvioida 
päätöksiään kokonaisedun kan-
nalta ja kuulla mahdollisuuksi-
en mukaan muita asiantuntijoi-
ta. Torjuntaan luotuja ohjeita, 
suunnitelmia ja kalustovalinto-
ja tulee päivittää teknisen kehi-
tyksen mukana.

Lähtökohtana voitaneen pitää sitä, että lainsää-
däntöön perustuvista alusöljyvahingon torjuntaan 
liittyvistä toimista, joiden varalle viranomaisen on 
laadittava torjuntasuunnitelma, aiheutuneet kus-
tannukset ovat yleensä tarpeellisia ja siksi korva-
ukseen oikeuttavia. 

Toimenpiteiden kustannusten kohtuullisuutta ar-
vioidaan suhteessa niillä saavutettaviin hyötyihin. 
Käytännössä oikeasuhtaisuuden arvioiminen voi 
olla vaikeaa, jolloin vaarana on torjuntatoimien 
ylimitoittaminen. Toisaalta, puutteellisesti puh-
distetut kohteet voidaan määrätä puhdistettavaksi 
uudestaan. Kustannusten kohtuullisuusharkintaan 
kuuluu myös ympäristöarvojen huomioon ottami-
nen. Suuretkin torjuntakustannukset voivat olla 
hyväksyttäviä, jos uhattuna on merkittäviä tai kor-
vaamattomia ympäristöarvoja tai kulttuurihistori-
allisesti merkittäviä kohteita.

Kustannusten kohtuullisuuteen pyritään puite-
sopimuksin sekä vahinkotilanteen aikaisella kil-
pailuttamisella. Yksi öljyvahingon suurimmista 

kustannuksista muodostuu todennäköisesti vahin-
kojätteen jätehuollon ja kuljetusten järjestämisestä. 
Kohtuulliset jätteenkäsittelykustannukset on tar-
peen selvittää tapauskohtaisesti eri käsittelymene-
telmien kilpailuttamisella. Kuljetuskustannukset 

muodostavat jäte-
huollon kustannuk-
sista vain pienen 
osan, kuten luvussa 
4 arvioidaan, joten 
käsittelyvaihtoeh-
toja kannattaa kil-
pailuttaa laajem-
maltakin alueelta. 
Toisaalta pidem-
mät kuljetusmatkat 
saattavat edellyttää 
suurempia kerta-
kuljetuseriä, mikä 

saattaa johtaa välivarastointitarpeen kasvamiseen. 

Alusöljyvahinkoihin liittyen korvataan perustellut 
torjunta- ja puhdistustoimet ja ehkäisevät toimen-
piteet, omaisuuden puhdistamisesta, korjaamisesta 
tai uusimisesta koituvat kustannukset, öljyn likaa-
man omaisuuden omistajien kärsimät välilliset me-
netykset, puhtaasti taloudelliset menetykset, ympä-
ristövauriot sekä perusteltu asiantuntijoiden käyttö 
korvausvaatimuksen esittämisessä. 

Vahingon laajuutta minimoivista toimista aiheu-
tuneet kustannukset ovat korvauskelvollisia. Näitä 
ovat esimerkiksi keräys- ja torjuntakaluston liike-
kannallepanon kustannukset. Ennaltaehkäisevät 
toimet ovat korvauskelvollisia, vaikkei likaantu-
mista lopulta tapahtuisikaan, jos on todistettavissa, 
että vahingon vaara oli todellinen ja toimenpiteet 
olivat oikein mitoitettuja lähestyvään uhkaan näh-
den. 

Torjuntatöistä johtuvat haitat ja vauriot, kuten tei-
den, laitureiden, aallonmurtajien tai pengerrysten 

Korvauksia maksetaan torjuntakustan-
nuksista, jotka ovat seurausta mm.:
•	 tiedustelusta
•	 vahingon laajuutta minimoivista 

toimista
•	 torjuntatoimista vesistöissä ja ran-

nalla
•	 rantaviivan sekä herkkien alueiden ja 

erityiskohteiden suojaamisesta
•	 öljyn keräämisestä ja rannan puhdis-

tamisesta. 
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rikkoutuminen ja niiden korjausku-
lut ovat korvauskelvollisia. Korva-
usvaatimuksia työstä, joka katso-
taan ennemminkin parannukseksi 
kuin vauriokorjaukseksi, ei hyväk-
sytä.

Torjuntatyöstä aiheutuneen lisäli-
kaantumisen puhdistamiseen ei saa 
korvauksia – torjuntatyössä syn-
tyneeseen uuteen öljyvahinkoon 
sovelletaan myös ”likaaja maksaa” 
-periaatetta. Laki öljysuojarahas-
tosta määrittelee, ettei korvausta ei 
suoriteta korvausvelvolliselle eikä sille, jonka hal-
lussa vahingon tai sen vaaran aiheuttanut öljy on 
vahinkohetkellä ollut taikka jonka toimeksiannosta 
öljyä on vahingon sattuessa kuljetettu (1406/2004, 
14. §). Tämä korostaa huolellisuuden ja suojaustoi-
menpiteiden merkitystä. Suojausmateriaalit ovat 
korvauskelvollisia.

Korvausvaatimus kelpaa korvauksen saamiseen 
ainoastaan siinä tapauksessa, että menetyksen tai 
vaurion määrä on todella osoitettavissa ja havain-
nollistettavissa. Vain rahassa mitattavat menetyk-

set korvataan, nekin korvauksen hakijan esittämien 
tositteiden pohjalta. 

Hyvä kirjanpito ja dokumentointi ovat avain kor-
vausten saamiseen. Korvausvaatimuksesta tulee 
selkeästi käydä ilmi, mitä tehtiin ja miksi, missä ja 
milloin toimenpide tehtiin, kuka teki, mitä resurs-
seja käytettiin ja kuinka paljon. Laskujen, kuittien, 
työlistojen ja palkkakirjanpidon lisäksi tehtyjä toi-
menpiteitä kuvaileva lyhyt raportti helpottaa kor-
vausvaatimusten arviointia. Seuraavassa luvussa 3 
on koottu ohjeita torjuntatoimien kirjaamiseen ja 
dokumentointiin. 

Öljyvahingon torjuntakustannusten korvaamista koskevas-
sa hakemuksessa on esitettävä 

1) kuvaus öljyvahingosta;
2) tehdyt torjuntatoimenpiteet;
3) torjuntatyöstä aiheutuneet kustannukset;
4) vahingosta vastuussa oleva, jos tämä on tiedossa;
5) selvitys siitä, miten torjuntakustannuksia on yritetty periä 
vahingosta vastuussa olevalta;
6) muut öljysuojarahaston hallituksen edellyttämät tiedot ja 
selvitykset. 

Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta 1409/2004, 2.§

Lopullisen korvausvelvollisen tai korvausrahaston 
vaatimukset taloushallinnon raportoinnin sisällös-
tä tulee aina toiminnan alussa selvittää. Torjunta-
toimien dokumentointi on korvausten saamisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vahingon aiheut-
tajan edustajan kuuleminen ja kutsuminen osaksi 
torjunnan johtoryhmää takaa, että asioiminen va-
hingonaiheuttajan vastuuvakuutusyhtiön kanssa 
olisi mahdollisimman kitkatonta.

Vakuutusyhtiöt vaativat korvausvaatimusten yhte-

ydessä tarkkaa dokumentaatiota torjuntatoimista. 
Korvaushakemuksesta tulee selvästi ilmetä, mitä 
on tehty, missä, kuka on tehnyt ja miksi. On selvi-
tettävä, mitä resursseja (raha, kalusto jne.) toimen-
piteet ovat kuluttaneet ja kuinka paljon. Erilaiset 
tositteet ja kuitit muun muassa ostopalveluista ja 
tarvikehankinnoista ovat ensiarvoisen tärkeitä do-
kumentteja, samoin palkkakuitit, työlistat ja muu 
vastaava aineisto. Jokaisesta rahan, palvelun tai 
tavaran vaihtotapahtumasta tulee löytyä tosite. 
Yhtä tärkeää on perustella toimenpide.

3 Torjuntatoimien kirjaaminen ja dokumentoiminen
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Hakemukseen on hyvä liittää myös lyhyehkö ra-
portti, jossa kuvaillaan öljyntorjuntatoimia ja yh-
distetään ne ymmärrettävällä tavalla kuluihin, 
joihin korvausta haetaan. Tämä edesauttaa kor-
vaushakemuksen sujuvaa käsittelyä ja myönteisen 
päätöksen syntymistä. Valokuvat tai videot voivat 
olla erityisen hyödyllisiä selvitettäessä saastumi-
sen laajuutta, luonnetta ja kohdattuja ongelmia. Pe-
lastuslaitos käyttää torjuntatoimien kirjaamiseen 
PRONTOa, johon voidaan laatia tarkennettu ohje 
vaadittavien tietojen kirjaamiseksi suuren alusöl-
jyvahingon varalta. PRONTO, eli pelastustoimen 
resurssi- ja onnettomuustilasto, on järjestelmä pe-
lastustoimen seurantaa ja kehittämistä sekä onnet-
tomuuden selvittämistä varten.  Myös ajan tasalla 
pidetty dokumentaatio BORIS 2.0 -tilannekuva-
järjestelmässä on suureksi avuksi tilanteen kehit-
tymistä ja päätöksenteon perusteluja esiteltäessä. 
PRONTOn täyttämisen pikaohje on luettavissa toi-
mintaohjekortista 6C. Öljyvahinkoilmoituspohja 
laskun liitteeksi muille, kuin PRONTOa käyttäville 
löytyy toimintaohjekortista 6D.

Öljysuojarahaston ja P&I-klubien vaatimukset tor-
juntatoimien kirjaamisesta ja tositteista ovat pää-
osin samat. Torjuntatöiden kirjaaminen on ensi-
arvoisen tärkeää jo heti toiminnan alkuvaiheessa, 
jotta vältyttäisiin tietojen etsimiseltä jälkikäteen ja 
mahdollisilta korvausten hylkäämisiltä. Kirjaami-
sen seurantaan voidaan laajassa vahingossa nimetä 
oma vastuuhenkilönsä, öljyntorjunta-assistentti, 
tai vastaava. 

Jokaisen torjuntaan osallistuvan organisaation 
tulee omalta osaltaan pitää lokia torjuntatapahtu-
mista ja suoritetuista töistä, tehdyistä ostoista, so-
pimuksista jne. On muistettava ohjeistaa lisäksi se, 
miten ulkopuoliset toimijat dokumentoivat omaa 
toimintaansa. Torjuntaoperaatioon liittyvien pää-
tösten ja käytännön toimien kirjaaminen on sisäl-
lytettävä mahdollisimman tarkasti työ- ja urakka-
sopimuksiin.

Kaikista töistä, ostoista ja tilauksista on taltioita-
va kuitit, tilausvahvistukset, lähetyslistat ja muut 
toimituksiin liittyvät asiakirjat. Asioiden kirjaa-
misessa voidaan käyttää torjunta-alueen lohko- ja 
kaistalejakoa. Osa kirjattavista yksityiskohdista 
voi olla samoja useammalla lohkolla, mikä helpot-
taa torjuntakirjanpitäjän työtä. Kirjattavia asioita 
ovat mm. torjuntaan osallistuneen henkilökunnan 
määrä, työtunnit, työnkuvat, käytettyjen materiaa-
lien ja laitteiden määrä ja tyyppi sekä puhdistetun 
alueen laajuus ja tyyppi.

Osassa korvaushakemusohjeita edellytetään tor-
juntaorganisaation viestinnän dokumentointia. 
Rahastot ja vakuutusyhtiöt eivät kuitenkaan ole an-
taneet tarkkoja määritelmiä siitä, miten viestintää 
tulisi dokumentoida. Kaikkea viestiliikennettä ei 
ole käytännöllistä tallentaa, vain tärkeimpiä pää-
töksiä sisältävät viestinnän tilanteet. Näiden osalta 
dokumentointi tapahtuu johtoryhmän tai vastaa-
vien pöytäkirjojen sekä torjunnan johtokeskuksen 
toimintapäiväkirjan avulla. 

3.1 Kirjattavat toimenpiteet
Seuraaviin taulukoihin on koottu kirjattavat toi-
menpiteet torjuntakustannusten, ennallistamisen 
sekä omaisuusvahinkojen korvaamiseksi. Kirjat-
tavien toimenpiteiden kohdalla osoitetaan myös 
toimenpiteen tiliöinti, tarkempi tilikartta löytyy 
toimintaohjeesta TOK 6B. 

Omaisuusvahinkojen korvauksista kertovaa tietoa 
pelastuslaitos voi hyödyntää esimerkiksi vahinko-
alueen asukkaiden opastamisessa.



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle   1716

Kirjattavat toimenpiteet torjuntakustannusten  
korvaamiseksi

Tiliöinti (alatilit TOK 6B 
tilikartta)

1. Vahinkoalue. Kuvaus likaantuneesta alueesta ja sen sijainnista
•	 Öljyyntyneisyysaste lohkoilla ja kaistaleilla
•	 Pahimmin likaantuneet alueet
•	 Karttojen lisäksi todisteina voidaan käyttää valokuvia ja videomateriaalia

2. Tiedustelutoimenpiteet

2. Todisteet öljyn alkuperästä eli likaajasta
•	 Öljynäytteiden laboratorioanalyysit
•	 Tuuli-, aalto- ja virtaustiedot
•	 Muut todisteet öljyn ajautumisesta, esim. ilmakuvat

2. Tiedustelutoimenpiteet

3. Yhteenveto suoritetuista torjuntatoimista sekä perustelut valituille 
menettelyille
•	 Kuvaus siitä, millaisia toimenpiteitä lohkolla tai kaistaleella on tehty
•	 Päivämäärät, milloin kukin työ suoritettiin kullakin alueella 
•	 Miten on päädytty suoritettuihin toimenpiteisiin ja valittuihin menettelyta-

poihin (mahdolliset asiantuntijalausunnot)

1. Torjunta vesialueella
3. Torjuntatoimenpiteet ranta-
alueilla

4. Työvoimakustannukset työalueittain
•	 Työntekijöiden määrä ja tyyppi
•	 Työnantajan nimi, jonka palveluksessa torjuntahenkilöstö työskentelee
•	 Tehdyt työtunnit (normaalit ja ylityötunnit eroteltuina)
•	 Tuntipalkkojen, ylityötuntipalkkojen ja muiden palkkakustannusten yksik-

köhinnat
•	 Tuntipalkkojen määräytymisperusteet

1. Torjunta vesialueella
2. Tiedustelutoimenpiteet
3. Torjuntatoimet ranta-alueilla
5. Hallinnolliset kustannukset

5. Työvoiman matkustus-, majoitus- ja elinkustannukset
•	 Matkustustavat ja majoituspaikat
•	 Tiedot muonituksen järjestämisestä
•	 Mahdolliset päivärahat

2. Tiedustelutoimenpiteet
3. Torjuntatoimenpiteet ranta-
alueilla 
5. Hallinnolliset kustannukset

6. Kalusto- ja laitteistokustannukset työalueittain
•	 Käytetyt kalusto- ja laitteistotyypit 
•	 Kaluston ja laitteiden toimittajat tai tilaajat
•	 Vuokra- tai ostohinnat
•	 Vuokrahintojen määräytymisperusteet
•	 Kaluston ja laitteiden määrät ja käyttöajat

1. Toiminta vesialueilla 
2. Tiedustelutoimenpiteet
3. Torjuntatoimet ranta-alueilla
5. Hallinnolliset kustannukset

Taulukko 1. Kirjattavat toimenpiteet torjuntakustannusten korvaamiseksi sekä toimenpiteiden tiliöinti.
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Kirjattavat toimenpiteet torjuntakustannusten  
korvaamiseksi

Tiliöinti (alatilit TOK 6B 
tilikartta)

7. Korjauskelvottomaksi vaurioituneen laitteiston tai välineistön vaihtokustan-
nukset 
•	 Selvitys, miksi rikkoutunutta ei korjattu
•	 Korvauskelvottomaksi vaurioituneen materiaalin tyyppi ja ikä
•	 Alkuperäinen hankintahinta ja toimittaja
•	 Vaurioitumisen olosuhteet valokuvien, videomateriaalin tai muun tallenne-

materiaalin kera

5. Hallinnolliset kustannukset 
6 Muut mahdolliset kustannukset 

8. Kuluvat materiaalit, tarvikkeet ja aineet
•	 Käytetyt materiaali-, tarvike- ja ainetyypit
•	 Toimittajat tai tilaajat
•	 Käytetyt määrät
•	 Yksikköhinnat
•	 Missä ja mihin tarkoitukseen käytetty

1 Toiminta vesialueella 
2 Tiedustelutoimenpiteet
3 Torjuntatoimenpiteet ranta-
alueilla

9. Kaluston, laitteiston ja materiaalien jäännösarvot operaation päättyessä, jos 
nämä on hankittu juuri kyseessä olevaa vahinkoa varten

5 Hallinnolliset kustannukset
6 Muut mahdolliset kustannukset 

10. Operaatiossa käytetyn, mutta ei sitä varten hankitun, kaluston, laitteiston ja 
materiaalien iät

5 Hallinnolliset kustannukset 
6 Muut mahdolliset kustannukset

11. Kuljetuskustannukset
•	 Käytettyjen kumipyöräajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten määrät, tyypit 

ja rekisteritunnukset
•	 Käyttöaika päivinä tai ajotunteina
•	 Vuokra- ja käyttökustannukset
•	 Vuokrien määräytymisperusteet

2 Tiedustelukustannukset
3 Torjuntatoimenpiteet ranta-
alueilla
4 Jätehuoltokustannukset

12. Jätteen varastointi ja käsittely
•	 Välivarastointikustannukset
•	 Käsittelykustannukset (yksikköhinnat ja hintojen laskentaperusteet)
•	 Käsitellyn jätteen määrä

4 Jätehuoltokustannukset 

13. Öljylle altistuneet eläimet
•	 Öljyyntyneiden eläinten hoitokustannukset ja kustannusten laskentaperus-

teet
•	 Hoidettujen eläinten määrä
•	 Luontoon jälleen vapautettujen eläinten määrä 

 
6 Muut mahdolliset kustannukset

14. Muut huomiot
•	 Mikäli torjuntatyöhön on kerätty rahaa erityisillä kampanjoilla tms, tulee 

tämä mainita ja ilmoittaa mm. kyseisellä tavalla kerätyn rahan määrä sekä 
kampanjakustannukset 

5 Hallinnolliset kustannukset 
6 Muut mahdolliset kustannukset
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3.2 Tietojen keruu kustannuslähteiden 
tueksi

Taloushallinnolle toimitetaan torjuntatoimenpitei-
den kustannuksista laskutusta varten tärkeimmät 
tiedot:
• palkkakustannukset (ylityöstä) 
• käytetyn materiaalin kustannukset
• käytettyjen yksikköjen kilometrit/käyttötunti-

määrä
• käytettyjen koneiden ja laitteiden käyttökulut/

tunnit/polttoaine
• torjuntahenkilöstön huolto-/muonituskulut

Kirjattavat toimenpiteet omaisuusvahinkojen korvaamiseksi

Omaisuuden likaantumisen laajuus ja selitys, miten vahingot ovat syntyneet

Kuvaukset, valokuvat ja sijainnit esineistä, jotka tuhoutuivat, vaurioituivat, tarvitsevat puhdistamista, korjaamista tai 
korvaamista uusilla

Esineiden korjaamistyön, puhdistamisen, tai korvaamisen kustannukset

Korvattujen vaurioituneiden esineiden iät

Ennalleen palauttamisen kustannukset puhdistamisen jälkeen, esim. öljyvahingon puhdistamistoimenpiteiden seu-
rauksena vaurioituneiden teiden, laitureiden ja pengerrysten korjaukset

Kirjattavat toimenpiteet ennallistamisen ja siihen liittyvien arviointien  
korvaamiseksi

Likaantuneen alueen kuvaus, jossa kuvaillaan saastumisen laajuutta, leviämistä, tasoa ja luonnonvaroja, jotka ovat 
öljyn likaamia

Analyyttinen ja/tai muu todistusaineisto, joka yhdistää öljyvahingon laivaan, joka on osallisena onnettomuudessa

Suoritettujen tutkimusten yksityiskohdat ja tiedot, joiden tarkoituksena on arvioida ympäristövahinkoja ja tarkkailla 
ehdotettujen ennallistamistoimenpiteiden tehokkuutta

Suoritettujen tai suoritettavien ennallistamistoimenpiteiden yksityiskohtaiset selostukset ja kustannusten erittely

Taulukko 2. Kirjattavat toimenpiteet ennallistamisen ja siihen liittyvien arviointien korvaamiseksi

Taulukko 3. Kirjattavat toimenpiteet omaisuusvahinkojen korvaamiseksi

• virka-apuviranomaisten laskut selvityksineen
• pesusta, huollosta ja korjauksista aiheutuneet 

materiaalikulut sekä kuljetuskulut.

Käyttökelvottomaksi rikkoutuneiden yksiköiden, 
koneiden ja laitteiden välittömistä uudelleen han-
kinnoista on neuvoteltava valtion valvontaviran-
omaisen ja öljysuojarahaston kanssa.
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Suuren alusöljyvahingon torjuntakustannuksiin 
vaikuttavat muun muassa vahingon tyyppi, öljyn 
laatu, sää, vuodenaika, vuorokaudenaika, torjun-
tastrategia, torjunta-aika ja vahingosta kärsivien 
määrä. Siksi alusöljyvahingon torjunnan kustan-
nuksia on vaikea arvioida etukäteen. 

Esimerkiksi Suomenlahdella sattuvan 30 000 ton-
nin öljyvahingon kustannuksiksi arvioitiin SÖKÖ 
II -työryhmässä pelastustoimen osalta noin 1,5 
miljardia euroa. Ympäristöministeriö arvioi saman 
kokoluokan vahingon kokonaiskustannuksiksi 323 
000 000 euroa eli noin 10 800 euroa/tonni. Öljy-
säiliöalusten Erikan ja Prestigen onnettomuuksissa 
kustannusten arvioitiin nousseen noin 10 600–28 
300 euroon/vuotanut öljytonni. Golden Traderin 
vuonna 2011 sattuneessa 500 kuution öljyvahin-
gossa kokonaiskustannusten laskettiin olevan 36 
740 euroa/vuotanut öljykuutio, josta jälkitorjunnan 
osuus oli 24 640 euroa/vuotanut öljykuutio.

Saimaalla todennäköisen öljyvahingon vuotomäärä 
on huomattavasti edellä esitettyjä esimerkkejä pie-
nempi; aluksesta noin 20–30 kuutiota ja maalla ole-
vasta säiliöstä maksimissaan 300 kuutiota. Vaikka 
päästömäärät ovat pienempiä, rannat ovat lähellä, 
jolloin rantakeräystyön suhteellinen osuus voi olla 
vedestä keräämistä suurempi. Rantakeräyksen kus-
tannukset ovat huomattavasti vedestä keräämästä 
korkeammat.

Älykö-hankkeessa (Halonen, Malk & Kauppinen 
2017) laadittiin esimerkkilaskelma Vekaransalmes-
sa sattuvan 25 tonnin kevytpolttoöljyn torjunta-
kustannuksista. Vekaransalmen case-tarkastelussa 
torjuntaan arvioitiin käytettävän yhdeksän venettä, 
(Sulkavalta 2, Puumalasta 2, Lohikoskelta 1, Sa-
vonlinnasta 2 ja Järvipelastajilta 1). Kerääviä aluk-
sia olisi käytössä Varkaudesta yksi ja Rantasalmel-
ta yksi. Ilmatiedustelussa käytetään Rajavartiostoa, 

Lentopelastusseuraa tai RPAS-tiedustelua. Vedestä 
tapahtuvan torjunta- ja keräystyön arvioida kestä-
vän noin kaksi vuorokautta ja torjuntaan osallis-
tuisi pelastuslaitosten henkilökuntaa arviolta 50 
henkilöä. Rantapuhdistuksessa hyödynnettäisiin 
WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja. Työ-
hön arvioidaan osallistuvan yhteensä 150 henkilöä 
noin viikon ajan.

Torjuntahenkilöstön tuntikustannukseksi on arvi-
oitu 60 euroa/tunti. Vapaaehtoiset on oletettu pal-
kattavan ja heille on arvioitu laskelmissa sama tun-
tikustannus. Vapaaehtoisten osalta ei ole olemassa 
valtakunnallista päätöstä siitä palkataanko heidät, 
vai maksetaanko heille päiväkorvausta ja mikä 
mahdollisen päiväkorvauksen suuruus olisi. Pelas-
tuslaitoksen veneen päivän käyttökustannukseksi 
on arvioitu 1 800 euroa/vene/vrk. Rajavartiolaitok-
sen ilma-alusten lentotuntihinnat vaihtelevat 7 000 
euron ja 11 000 euroa välillä kalustosta riippuen. 

Jätteen kuljetuskustannukset ovat noin kaksi eu-
roa/kilometri + alv. Tätä arviota käyttäen Veka-
ransalmen case-tarkastelussa öljyvahinkojätteen 
kuljetuskustannusten arvioidaan olevan noin 
1600–9100 euroa (sis. alv) riippuen siitä, voidaanko 
öljy-vesiseokset ja pilaantuneet maat vastaanottaa 
lähimpiin loppukäsittelypaikkoihin vai joudutaan-
ko ne kuljettamaan kauemmas. 

Öljy-vesiseosten vastaanottohinnat yrityksiltä saa-
tujen tietojen tai julkisten hinnastojen mukaan vaih-
televat Itä-Suomessa ja lähialueilla välillä 110–228 
euroa/tonni (alv 0 %). Lietteiden vastaanottohinnat 
ovat 60–270 euroa/tonni (alv 0 %). Pilaantuneiden 
maiden vastaanottohinnat ovat 1 %:lle öljyisille 
maa-aineksille Itä-Suomen alueella keskimäärin 
noin 70 euroa /tonni ja 10 %:lle öljyisille maa-ai-
neksille noin 140 euroa/tonni (alv 0 %). Öljyvahin-
kojätteen polttamisen arvioidaan maksavan karke-

4 Mitä torjunta maksaa – kustannuslaskenta
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asti 340 euroa/tonni (alv 0 %). Näillä hintatiedoilla 
arvioiden jätteenkäsittelykustannukset Vekaransal-
men case-tarkastelussa olisivat noin 26 000–57 000 
euroa (sis. alv) jätteenkäsittelypaikasta riippuen. Jä-
tettä arvioitiin syntyvän noin 190 tonnia.

Näiden kustannustietojen pohjalta laskettiin kus-
tannusarvio Vekaransalmen case-tarkasteluun (tau-
lukko 4). Kokonaiskustannuksiksi saadaan yli 900 
000 euroa eli noin 37 900 euroa/vuotanut öljytonni, 
mikä on samalla tasolla kuin Golden Traderin on-

nettomuuden kustannukset. Kustannuksiin vaikut-
tavat lisäksi mm. työkoneiden vuokrat ja jätteiden 
välivarastointipaikkojen perustamiskustannukset, 
ostopalveluina yksityisiltä toiminnanharjoittajil-
ta toteutettava puhdistus sekä tiedustelutoiminta. 
Myöskään torjunnassa käytettävien imeytyspuomi-
en ja varusteiden kustannuksia tai ympäristökon-
sultin kustannuksia ei ole huomioitu.

Case-tarkastelun kustannusarviossa vahinkojät-
teen käsittelykustannukset ovat keskimäärin alle 

Taulukko 4. Kustannusarvio 25 tonnin öljyvahingon kustannuksista Vekaransalmen case-tarkastelussa 
(Malk 2017).

Arvioperusteet Kustannukset 
yhteensä

Torjunta vedessä:
Pelastuslaitoksen henkilöstö

50 hlö
12 h/vrk 2 vrk ajan
60 €/hlö/tunti

72 000 €

Rantatorjunta ja -keräys: vapaaeh-
toiset ja pelastuslaitoksen henki-
löstö

150 hlö
12 h/vrk 7 vrk ajan
60 €/hlö/tunti

756 000 €

Pelastustoimen venekalusto 2 vrk ajan
1800 €/vene/vrk

32 400 €

Ilmatiedustelu (rajavartioston 
helikopteri)

3 tuntia
7000 €/tunti

21 000 €

Öljyvahinkojätteen kuljetuskustan-
nukset

Arvioitu eri jätejakeille ja -kuljetusyksiköille (IBC-kon-
tit, vaihtolavat, loka-autot), kuljetusmatkat käsittely-
laitoksille vaihtelevat 10 kilometristä 300 kilometriin.

n. 1 600–9100 €

Öljyvahinkojätteen käsittelykustan-
nukset

Öljy-vesiseos/ nestemäinen jäte (31 t): 60–228 €/t
Pilaantuneet maat, öljypitoisuus 1 % (100 t): 70 €/t
Pilaantuneet maat, öljypitoisuus 10 % (57 t): 
140–340 €/t
Öljyinen sekajäte (2,5 t): 340 €/t

n. 26 000–57 000 €

YHTEENSÄ 909 000–948 000 €
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5 % koko torjuntatyön kustannuksista. Käsittely-
kustannuksissa on huomattavaa eroa eri vastaan-
ottopaikkojen välillä, mutta öljyvahinkojätteen 
käsittely lähialueella osoittautui yleisesti kokonais-
taloudellisemmaksi kuin muualle kuljettaminen. 
Kuljetuskustannukset jäävät kauemmaksikin vie-
tynä alle 1 %:iin koko vahingon torjuntakustan-
nuksista. 

Kustannuksista suurin osa, yli 80 %, muodostuu 
rantakeräystyön kustannuksista. Laskelmassa käy-
tetty keräyshenkilöstön määrä on arvioitu aiempien 
vahinkojen perusteella. Määrä voi tuntua suurelta, 
mutta vahingon levittäytyessä 50 kilometrille, on 
jokaisella rantatorjuntaan osallistuvalla henkilöllä 
kuitenkin yli 300 metriä tarkastettavaa tai puhdis-
tettavaa rantaa. Torjunta vedessä muodostaa hen-
kilökustannukset ja venekaluston kustannukset 
yhteenlaskettuna toiseksi suurimman kuluerän, 
joka on noin 11 % kokonaiskustannuksista. Tämän 
kustannuslaskelman perusteella yksi rantakeräys-
vuorokausi maksaa noin 108 000 euroa ja vastaa-
vasti yksi vuorokausi vedestä keräämistä noin 52 
200 euroa.

Esimerkkilaskelman perusteella öljyvahingon tor-
juntakustannukset voivat nousta suuriksi. Lajitte-
lulla, käsittelypaikan valinnalla ja lastierien koon 
optimoinnilla voidaan vaikuttaa kustannusten syn-
tyyn, mutta ratkaisevampaa on maksimoida vedes-
sä tapahtuva keräystyö ja estää rantamateriaalin 
likaantuminen.

4.1 Kustannusten kirjaaminen ja kus-
tannuslaskenta  
Kustannuslaskenta on johdon tuki päätöksenteossa ja 
organisaation ohjausjärjestelmä, joka on osa operatii-
vista laskentatointa. Kustannuslaskennan avulla sel-
vitetään, mitä öljyntorjunnan ”tuottaminen” maksaa 
– sen tavoitteena on suorite- ja tuotekohtaisten kus-
tannusten selvittäminen. Usein on myös tarve selvit-
tää esimerkiksi toimintokohtaiset kustannukset.

Toimintokohtaisten kustannusten kirjaaminen on 
tärkeää korvaushakemuksen laadintaa varten. Öl-
jyntorjunnassa suoritekohtaisia kustannuksia arvi-
oidaan esimerkiksi sen mukaan, mitä yksi kerätty 
öljylitra on tullut maksamaan.

Öljysuojarahaston korvaushakemuksessa on vaa-
timuksena esittää raportti, jossa kuvaillaan tor-
juntatoimenpiteet ja yhdistetään ne kululajeihin ja 
syntyneisiin kustannuksiin. Tätä raporttia varten 
on tarpeen tehdä kustannuspaikkaseuranta. Kus-
tannuspaikka on toimintayksikkö tai vastuualue, 
jonka aiheuttamat kustannukset selvitetään erik-
seen. Vastuualueella saa olla useita kustannuspaik-
koja, mutta kustannuspaikalla ei saa olla monta eri 
vastuualuetta. 

Kustannuslaskennan ketju lähtee kustannuslajilas-
kennasta, etenee sieltä edelleen vastuualuelasken-
taan ja päätyy toimintolaskentaan. 

Kustannuslaskenta käsittää kolme vaihetta:
1. kustannuslajilaskenta käsittelee kokonaiskus-

tannukset lajeittain laskentakaudella, esim. 
palkat ja vuokrat

2. kustannuspaikka- eli vastuualuelaskenta käsit-
telee kustannusten kohdistamisen kustannus-
paikoille esim. hallinto-osastolle 

3. suoritekohtainen laskenta käsittelee kustan-
nusten kohdistamisen suoritteille (tuotteille).

Työnjohto tekee kustannuspaikkoja koskevat mer-
kinnät. Merkinnät tehdään tositteisiin (ostolas-
kuihin, varastomääräyksiin, tuntilippuihin jne.). 
Jokaiselle merkintöjen tekijälle jaetaan kustannus-
paikkaluettelo, jossa on liitteenä selvitys kustakin 
kustannuspaikasta.

Torjuntatyön johdon on jaettava kunkin kustan-
nuspaikan työnjohdolle kustannuspaikkaluette-
lot.
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Kustannusnumeroiden ja organisaatiokoodien 
avulla kohdistetaan kustannukset oikeille vastuu-
alueille eli kustannuspaikoille. Kustannukset kir-
jataan kustannuspaikalle aiheuttamisperiaatteen 
mukaan.

Kustannuspaikkalaskentaa varten tarvitaan tiedot 
esim. 
• palkkakirjanpidon tositteista kuukausipalkat, 

korjaustyökustannukset ja ylityölisät 
• varastonkirjanpidon tositteista korjaus- ja 

huoltotarvikkeiden kustannukset
• liikekirjanpidon tositteista vieraiden suorit-

tamien palvelujen kustannukset, vuokrat jne. 
Poistoja ja korkoja koskevia tositteita on laa-
dittava vain kustannuslaskentaa varten.

Tämän vihkon lopusta löytyy esimerkki tilikartas-
ta (Toimintaohje TOK 6B).

4.2 Kalustokustannuksien kirjaaminen 
öljyvahingolle
Öljyntorjuntakalusto on yleensä pelastuslaitoksen 
omaisuusluettelossa, vaikka se olisikin toisen vi-
ranomaisen käytössä. Nykyisen laskentajärjestel-
män mukaan tulee suuren öljyvahingon sattuessa 
perustaa hanke, jonka tilinumeroa tulee käyttää 
kustannuksia kirjattaessa. Haasteena on, miten ka-
lustokustannukset kirjataan hankkeelle. 

Öljyntorjuntakalustoa huolletaan, ylläpidetään ja 
uusitaan koko ajan. Näiden toimenpiteiden kus-
tannukset ovat osa laitteiden kokonaiskustannuk-
sia. Haasteena on osoittaa kirjanpidossa, miten 
nämä välilliset kustannukset osoitetaan kuuluvaksi 
mahdollisen öljyvahingon torjuntakustannuksiksi 
korvausrahastojen edellyttämällä tavalla. Samoin 
tulee voida perustella, miksi pelastustoimessa on 
päädytty käyttämään juuri tiettyä kalustoa, jos 
käyttökustannuksiltaan edullisempaakin kalustoa 
olisi ollut käytettävissä. 

4.3 Öljyntorjuntaorganisaation tulos-
budjetti
Öljyntorjuntaorganisaation budjetin avulla tuetaan 
torjuntatöiden toimintasuunnitelmaa. Budjetti on 
torjuntaorganisaation (tulos- tai kustannusyksikön 
taikka vastuualueen) toimintaa varten laadittu, 
mahdollisimman edullisen taloudellisen tuloksen 
sisältävä, määrättynä ajanjaksona toteuttavaksi 
tarkoitettu euromääräinen (tai joskus vain määräl-
linen) toimintasuunnitelma.

Budjetin sisältö ja muoto ovat organisaatiokohtai-
sia. Budjetin perustana on torjuntaorganisaation 
toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisäl-
tää muun muassa suunniteltujen toimenpiteiden 
kuvaukset, vastuuhenkilöt, suoritusmittarit ja ta-
voitetasot.

Tulosbudjetti on torjuntaorganisaation pääbud-
jetti, ja se kootaan osabudjeteista. Toimintojen 
tai vastuualueiden mukaan saadaan osabudjetit. 
Torjuntaorganisaatiolla osabudjetit muodostuvat 
toimintojen osabudjeteista. Tulosbudjetti käsittää 
organisaation eri osabudjettien tuotot ja kustan-
nukset. Tulosbudjetin muoto on tuloslaskelman 
muodossa. Torjuntaorganisaatiolle tulosbudjetin 
seurantakausi on kuukausi. SÖKÖ II -hankejul-
kaisussa ja manuaalin sähköisissä aineistoissa on 
esitetty esimerkki öljyntorjuntaorganisaation tu-
losbudjetista 12 kuukaudelle.

Suuressa alusöljyvahingossa, kun öljy on liannut 
useita rantaviivakilometrejä, torjuntaorganisaa-
tiolle voidaan tehdä lohkokohtainen torjuntatyö-
budjetti. Kunkin lohkon budjetti on osabudjetti. 
Manuaalin sähköisissä aineistoissa on esitetty kus-
tannuspaikkaseurantalomake, mutta sitä voidaan 
käyttää myös budjetoinnissa. 

Öljyntorjuntaorganisaation tuotoiksi kirjataan eri-
laiset rahoitukset, joita ovat esimerkiksi 
• lainat
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• kuntien rahoitus
• valtion rahoitus
• öljysuojarahaston ennakot

• öljysuojarahaston korvaukset
• P&I-vakuuttajan korvaukset.

Taulukko 5. Esimerkkibudjetin sisältö.

Öljyntorjuntabudjetin sisältö
Rahoitus •	 lainat

•	 kuntien rahoitus
•	 valtion rahoitus
•	 öljysuojarahaston ennakot
•	 öljysuojarahaston korvaukset
•	 korvaukset P&I-vakuuttajalta
•	 muu rahoitus

Henkilöstökulut: •	 kuukausipalkat
•	 ylityö
•	 lomarahat
•	 muut palkat ja palkkiot
•	 eläkevakuutusmaksut
•	 vakuutusmaksut
•	 henkivakuutusmaksut
•	 työnantajan sosiaaliturvamaksut
•	 työnantajan työttömyysvakuutusmaksut
•	 työnantajan tapaturmavakuutusmaksut

Torjuntaorganisaation palvelujen ostot: •	 analyysipalvelut ja näytteenotto
•	 maanrakennuspalvelut
•	 välivarastointi
•	 jälleenkäsittely
•	 esiselvitykset
•	 kuljetuspalvelut
•	 ateriapalvelut
•	 työsuojelu
•	 rekrytointi
•	 tilintarkastus
•	 korjaukset, huollot ja varaosat
•	 koneiden ja laitteiden kunnossapito
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Matkakulut: •	 matkustus- ja majoituspalvelut
•	 ulkomaanmatkat
•	 matkavakuutus
•	 poltto- ja voiteluaineet

Koneet ja laitteet
Vuokrat: •	 toimitilojen vuokrat

•	 rakennusten ja huoneistojen vuokrat
•	 koneiden ja laitteiden vuokrat
•	 leasingvuokrat
•	 muut vuokrat
•	 sisäiset vuokrat

Aineet ja tarvikkeet: •	 imeytyspuomit
•	 imeytysainesäkit
•	 imeytysmatto
•	 keräyssäkit
•	 suojavarusteet ja niiden huolto
•	 muovit, peitteet
•	 muu kertakäyttömateriaali
•	 posti- ja telepalvelut
•	 kaluston pienhankinta 
•	 toimistotarvikkeet
•	 elintarvikkeet
•	 taloustarvikkeet
•	 ensiaputarvikkeet
•	 varaosat ja pientyövälineet
•	 muut materiaalihankinnat

Muut kulut: •	 tiedotus ja markkinointi 
•	 rekrytointi-ilmoitukset
•	 vakuutukset
•	 vahinko- ja vastuuvakuutukset
•	 kiinteistö- ja irtainvakuutukset
•	 ajoneuvovakuutukset

Poistot: •	 poistot koneista ja kalusteista
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Suomessa ei ole kokemusta hankintamenettelystä 
suuren alusöljyvahingon vahinkotilanteessa, mutta 
menettely luultavasti määräytyy vahingon laajuu-
desta ja kestosta. Suuressa vahingossa oma kalus-
to voi alussa riittää, mutta on todennäköistä, että 
kalustoa tarvitaan jatkossa lisää. Silloin voidaan 
kilpailuttaa, jos aikaa on. Suuremmissa vahin-
goissa torjuntatöiden johtaja päättää hankinnoista 
ja hankkii sieltä, mistä saa, sillä on todennäköistä, 
että tavara loppuu kesken joka toimittajalta. Jos va-
rastoissa ei ole tarvittavia tavaroita, ei ole mitään 
kilpailutettavaa. Torjuntatöiden johtaja käyttää 
valtuuksiaan ja ottaa niiltä pelastuslaitoksilta, joil-
la sopivaa tavaraa on ja palauttaa myöhemmin tai 
maksaa täyden korvauksen käytetystä tavarasta. 
Perusperiaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohte-
lusta koskevat myös torjunnan aikaisia hankintoja. 
Suosituksena on, että ne tehdään kilpailuttamalla, 
vaikka kevennetyin menettelytavoin.

Jätehuoltokustannukset saattavat suuren öljyva-
hingon yhteydessä muodostaa varsin huomattavan 
osuuden torjunnan kokonaiskustannuksista. Jättei-
den käsittelystä aiheutuvat kustannukset (jätteiden 
kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kustan-
nukset henkilöstökustannuksineen) ovat luonteel-
taan lain öljysuojarahastosta 13 §:n valossa muita 
torjunnasta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, 
joista jälkitorjunnasta vastaavan viranomaisen, 
pääasiassa kunnan, on mahdollista saada korva-
usta. Kustannusten korvauskelpoisuuden varmis-
tamiseksi on tärkeää, että myös jätehuollon osalta 
noudatetaan kustannuslaskenta- ja kustannusten 
selvittämisohjeita. Huomioitavaksi nousee myös 
kohtuullisuuskysymys. Jälkitorjuntaviranomaisen 
ottaessa öljyvahinkojätteen haltuunsa sen on va-
hinkojätteen käsittelystä päättäessään huomioitava 
vahingon aiheuttajan näkemys valittavista käsitte-
lymenetelmistä ja muodostuvista kustannuksista, 
jottei myöhemmin kohtuuttomaksi luokiteltavien 

kustannusten maksu jäisi jälkitorjuntaviranomai-
sen kontolle.

Ongelmalliseksi saattaa nousta se, että jätehuollos-
ta aiheutuvat kustannukset tulevat maksuun sitä 
mukaa, kun niitä kertyy, mutta rahoitusta ei kui-
tenkaan ole mahdollista saada heti. Jälkitorjuntavi-
ranomainen, joita Saimaan alueelle ovat pääsään-
töisesti kunnat, tarvitsevat jälkitorjuntavastuusta 
selviytyäkseen sekä taloudellista että teknistä tu-
kea. 

Myös itse jätehuoltoprosessin organisoiminen on 
työlästä. Öljyvahinkotilanteen jätteenkäsittelyssä 
ei voida toimia poikkeusmenettelyin. Jälkivaiheen 
jätehuollossa ei enää ole kyse kiireellisen ja enna-
koimattoman tilanteen hallinnasta, vaan se on osa 
tällaisen tilanteen jälkihoitoa, jossa tulee noudattaa 
normaaleja menettelysäännöksiä. 

Normaalitilanteessa alusöljyvahingon torjuntatyö-
hön liittyvien tavaroiden ja palveluiden hankinnat 
on yleensä kilpailutettava hankinnan arvosta riip-
pumatta. Tämä on SYKEn ja ympäristöhallinnon 
asettama käytäntö. Kilpailuttaminen perustuu la-
kiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista (1397/2016). Tietoa julkisten hankintojen 
hyvistä käytännöistä on saatavilla Hankinnat.fi-
sivustolta. Sivustoa ylläpitää Julkisten hankintojen 
neuvontayksikkö. Hankinnoissa noudatetaan öljy-
suojarahaston ohjeita sekä Suomen ympäristökes-
kuksen Öljyvahinkojen torjunnan kalusto-ohjeen  
(2016) hankintaa koskevia ohjeita. 

5 Hankinnat vahinkotilanteessa
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Pelastuslaitosten öljyntorjuntasuunnitelmissa esite-
tään alusöljyvahingon torjuntaan tarvittava henki-
löstö. Suuressa alusöljyvahingossa voi olla tarpeel-
lista arvioida resurssit uudestaan ottaen huomioon 
tilanteen taloushallinnolle tuomat haasteet. Poikke-
ustilanne voi edellyttää lisäresurssien irrottamista 
ja osoittamista pelkästään torjuntaoperaation ta-
loushallintoon. 

Suuressa öljyvahinkotilanteessa torjuntaa johta-
van pelastuslaitoksen voi olla järkevää nimittää 
torjuntakontrolleri tai torjuntakoordinaattori, joka 
voi hallinnoida korvaushakemusten laadintaa, sekä 
öljyntorjunta-assistentti, joka avustaa tarvittavan 
dokumentaation tallettamisessa. 

6.1 Kontrollerin työnkuva
Torjuntakontrollerin työtehtäviin kuuluvat talou-
dellisen tiedon tuottaminen ja analysointi, tiedon 
laillisuuden tarkastaminen, raportointijärjestelmän 
ylläpito sekä raportointi torjuntatyön johdolle. Li-
säksi kontrolleri arvioi torjuntatöiden kustannuksia 
yhdessä torjuntatyön johdon kanssa ja osallistuu 
korvaushakemusten laatimiseen. Kontrolleri on 
myös tekemisissä ulkoisten tilintarkastajien ja toi-
mittajien kanssa.

6.2 Öljyntorjunta-assistentin työnkuva
Öljyntorjunta-assistentin työtehtäviin kuuluvat öl-
jyntorjunnan taloushallinto ja siihen liittyvät teh-
tävät, kuten torjuntakustannusten laskutukseen 
sisältyvät öljytorjuntatöistä aiheutuneiden kustan-
nusten kokoaminen sekä laskun laatiminen vahin-
gosta vastuulliselle. Kustannukset kerätään sekä 
isossa että pienessä vahingossa kaikkien virastojen 
ja laitoksien osalta koko pelastustoimen alueelta 
PRONTO-selosteen alkutietojen perusteella. Assis-
tentin tehtäviin kuuluvat myös ostolaskujen tarkas-
tus sekä tiliöinti mahdollisessa laskujentarkastus- 
ja hyväksymisjärjestelmässä.

Öljyntorjunta-assistentin tehtäviin kuuluvat muun 
muassa öljyntorjunnan laskutustaksojen ylläpito 
sekä pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustie-
tokannan PRONTOn ylläpito. Laskutustaksojen 
ylläpito tehdään varastokirjanpidosta sekä laskujen 
tarkastus- ja hyväksymisjärjestelmästä saatavien 
ostolaskutietojen perusteella. PRONTOn ylläpito 
sisältää öljyvahinkojen kustannusten ja laskutus-
tietojen lisäystä ja raportointia.

Raportointiin liittyviä tehtäviä ovat muun muassa 
öljyvahinkojen raporttien laadinta sekä onnetto-
muusselosteiden tarkistaminen ja palautteen an-
taminen täyttämättömistä tai puutteellisesti täyte-
tyistä selosteista. Yhteistoimintaan muiden tahojen 
kanssa liittyvät öljyntorjunnan asiakaspalvelu-
tehtävät, onnettomuusselosteiden toimittaminen 
tarvittaville tahoille, virka-apupyynnöt poliisille 
öljyvahingon vastuullisen selvittämiseksi yms. 
Merkittävä yhteistoimintaan liittyvä tehtävä on 
muun öljyntorjuntatiimin tukeminen tarvittavilta 
osin. 

6.3 Edellytykset hyvälle tilikirjanpidolle
Liikekirjanpito suorittaa laskentatoimen rekiste-
röintitehtäviä. Järjestelmällinen kirjanpito edellyt-
tää tilipuitteita ja kirjaussuunnitelmaa.

Tilipuitteet on suunnitelma ja selostus, jossa on esi-
tetty 
• mitä tilejä organisaatiossa käytetään 
• miten tilit on ryhmitelty 
• tilien välillä yhteydet tilikauden ja tilinpäätök-

sen aikana. 

Organisaatiossa tulee siis olla tilikartta, kirjalliset 
kirjausohjeet ja selostus tilien välisistä yhteyksistä. 

Organisaation kirjaussuunnitelmassa on selvitet-
ty, mitä peruskirjoja käytetään, minkälaisia ovat 

6 Taloushallinnon järjestäminen
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pääkirja, päiväkirja ja miten tositteet arkistoidaan. 
Laskentajärjestelmän kuvaus käsittää tapahtuma-, 
tietojentallennus-, koodi- ja raportointi- eli tulos-
tussuunnitelman. Kirjaustapahtuma muodostuu jo-
kaisesta rekisteröidystä tapahtumatiedosta.

Suuressa alusöljyvahingossa voidaan perustaa 
öljyntorjuntakirjanpitojärjestelmiin oma yksik-
kö. Tapahtumien kirjaamisessa voidaan käyttää 
rannan torjunta-alueiden operatiivista lohkojakoa 
(lisätietoja manuaalin osassa 7). Lohko, eli ranta-
viivakilometri, on kustannuspaikka kustannuslas-
kelmassa. Esimerkki tilikartan rakenteesta löytyy 
tämän vihkon lopusta.

Laskun kulku 

Hyvä osto-tilausjärjestelmä edellyttää, että kukin 
tilaus on ensin hyväksytty. Suuren öljyvahingon 
sattuessa voidaan myöntää lisähenkilöille vahinko-
kohtainen tilausvaltuus. Poikkeustilanteen tilaus-
valtuudet voivat olla hyvinkin suuret, jotta saadaan 
nopeasti tarvittava materiaali torjuntatyöhön.

Kun tilattu tavara on toimitettu, vastuuhenkilöt 
varmistavat tarkastuksin, että toimitus on tilauk-
sen mukainen. Kun laskun oikeellisuus sähköisessä 
järjestelmässä on tarkastettu ja hyväksytty, siirtyy 
lasku maksettavaksi ja kirjanpitojärjestelmään erä-
päivä huomioon ottaen. Tätä kutsutaan tilauksista 
maksuun -prosessiksi.

Tililuettelo

Haasteena eri toimijoiden kirjanpitotoimenpiteiden 
yhdenmukaistamisessa on, että tilikartat ovat eri-
laisia eri toimijoilla. Eroavaisuudet liittyvät lähin-
nä tilikarttojen laajuuteen. Tilikarttojen laajuudes-
ta päätöksen tekevät kunnat ja kaupungit.

Alusöljyvahingon torjunnassa voi esiin tulla tilan-
ne, joka edellyttää uuden tilinumeron käyttöön-
ottoa. Parhaimmillaan kaikki menotilit löytyvät 
käytössä olevasta tilikartasta. Mittavan tilikartan 

lisäksi kirjanpitojärjestelmä voi mahdollistaa kus-
tannusten kohdistamisen eri alueille; esimerkiksi 
kaikilla suuremmilla keräystyömailla voi olla koh-
dekohtainen numero. Tapahtumakirjaukset on suo-
siteltavaa kirjata kohteittain.

Tositteiden käsittely 

Öljytorjuntaorganisaation kirjanpidossa on tärke-
ää, että tietojentallennussuunnitelmassa on ohjeet 
tietojen tallentamisesta ja käsittelystä. Myös tosit-
teiden käsittelystä ja arkistoinnista on oltava sel-
keät ohjeet. Liiketapahtumiin liittyvien tietojen ja 
tositeaineiston käsittelyssä pitää ottaa huomioon 
kirjanpitolainsäädännön vaatimukset.

6.4 Kirjanpitojärjestelmät
PRONTO on sisäasianministeriön järjestelmä pe-
lastustoimen seurantaan ja kehittämiseen sekä on-
nettomuuden selvittämiseen. PRONTOn aineisto 
kattaa koko Suomen. Aineistoon kuuluvat onnet-
tomuudet, resurssit, riskialueet, pohjavesialueet, 
kuntien väkiluvut, rakennusten arvotietoja ja taus-
takartat. Internet-sovelluksen ominaisuuksiin kuu-
luvat raportointi (mm. resurssista, toimenpiteistä, 
neuvonta- ja valistustilaisuudesta), rekisteriaineis-
ton käyttö ja tilastot. PRONTOn tietoja hyödyntä-
vät sisäasiainministeriö, Pelastusopisto, pelastus-
toimen alueet ja tutkijat.

PRONTO-onnettomuusselosteen toimintojen kuva-
us ja materiaalien käyttäminen ovat osana laskujen 
perusteluja. Öljyvahingon aiheuttajalta laskutetaan 
käytetyt materiaalit sekä työkustannukset niiltä 
osin kuin on jouduttu turvautumaan pelastuslaitok-
sen ulkopuolisiin resursseihin. Lisäksi pelastuslai-
toksen palkkakustannuksista laskutetaan torjun-
tatöistä aiheutuneet henkilöstön lisäkustannukset 
(ylityöt yms.). 

PRONTOn selosteessa on esitetty onnettomuuden 
kuvaus. Selosteeseen on mahdollista liittää erilai-
sia tietoja myös jälkikäteen, esimerkiksi laskutus-
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tiedot ja valokuvia. PRONTOn onnettomuusselos-
tetta voidaan käyttää suoraan tositteiden liitteenä 
laadittaessa korvaushakemusta P&I-vakuuttajalle 
ja öljysuojarahastolle. Selosteen täyttää öljyntor-
juntatöistä vastaava henkilö.

Onnettomuusselosteessa pyydetään seuraavat tiedot: 
• tunnistetiedot
• kohteen tiedot 
• onnettomuustyyppi 
• kuvaus onnettomuustilanteen kehittymisestä 
• lisätietoja onnettomuudesta, jossa osallisena 

räjähdysaineet, öljyt tai muut vaaralliset aineet
• öljyntorjunnassa käytetyt materiaalit 
• onnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot 
• pelastustoiminnassa pelastushenkilöstölle ai-

heutuneet henkilövahingot
• käytetyt pelastus- ja torjuntamenetelmät
• käytetyt ajoneuvot
• resurssien riittävyys
• selvitys pelastuslaitoksen toiminnasta ja arvio 

toiminnan tuloksellisuudesta
• laskutustiedot
• selosteen vanhat versiot
• laatija 
• ylläpitäjä.

P&I-vakuuttaja käyttää todennäköisimmin asioin-
tikielenä englantia. PRONTO-järjestelmää tulisi 
korvauskäsittelyjen kannalta kehittää niin, että 
järjestelmästä olisi myös englanninkielinen versio. 
Englanninkieliset PRONTO-onnettomuusselos-
teet, laskut ja muut tositteet ja todisteet voisi liittää 
suoraan korvaushakemukseen. Tämä voisi osaltaan 
nopeuttaa korvauskäsittelyä. PRONTO-järjestel-
mää tulisi kehittää myös niin, että sitä voisi hyö-
dyntää myös pitkäkestoisessa torjuntatyössä. Täl-
lä hetkellä on vaikea arvioida, kuinka PRONTOn 
käyttö soveltuu suuriin öljyntorjuntatöihin. 

5.4.2 Tyvi -järjestelmä

Tyvi on valtiovarainministeriön vuonna 1996 pe-

rustama järjestelmä. Tyvi -järjestelmän välityksellä 
yritykset voivat tehdä lakisääteiset ilmoituksensa 
yhdenmukaisella tavalla sähköisesti viranomaisil-
le ja viranomaistehtäviä hoitaville tahoille. Tyvin 
vastaanottajana on muun muassa ympäristöminis-
teriö, joka tekee järjestelmään esimerkiksi öljysuo-
jarahaston vuosi-ilmoitukset. Öljysuojarahastolle 
osoitettavat korvaushakemukset tehdään Tyvi -jär-
jestelmään, josta ne siirtyvät sähköisesti öljysuo-
jarahaston hakemusten hallinnointijärjestelmään 
Parkkiin.

Parkki-järjestelmässä käsitellään öljysuojarahas-
tolle osoitettuja ennakkopäätös- ja korvausha-
kemuksia. Parkki-järjestelmän kautta tuotetaan 
myös hakemusasioista laadittavat päätösasiakirjat. 
Järjestelmää käyttävät öljysuojarahaston lisäksi 
pelastuslaitokset ja valtion valvontaviranomainen. 
Alusöljyvahinkotilanteessa torjuntatöiden johtaja 
voi hyödyntää myös Parkki-järjestelmän tietokan-
taa, josta selviävät muun muassa eri pelastustoimen 
alueiden kalustomäärät.

Manuaalin kirjoittamishetkellä (kevät 2018) on tie-
dossa, että Tyvi tulee poistumaan käytöstä.  Tyvin 
tilalle tulevasta järjestelmästä ei kuitenkaan ole 
vielä varmuutta. Samoin Parkki-järjestelmässä on 
odotettavissa uudistuksia. Tulevien järjestelmien 
vaatimukset ja toimintaohjeet tulee ottaa huomioon 
korvaushakemuksia tehdessä. 
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Pelastuslaitoksen torjuntakustannukset laskute-
taan edelleen vahingon aiheuttajalta tai korva-
usrahastosta. Pelastuslaitos toimittaa haettavista 
korvauksista asianmukaiset kustannuserittelyt ja 
-selvitykset maksavalle taholle. Myös muut, pelas-
tuslaitoksen tai torjuntatyön johtajan toimeksian-
nosta torjuntaa suorittavat, voivat laskuttaa torjun-
takustannuksista.

Esimerkki laskutuspohjasta löytyy tämän vihkon 
toimintaohjekortista TOK 6E ja Excel-taulukkona 
manuaalin sähköistä aineistoista.

7.1 Korvausvaatimusten jättäminen 
P&I-vakuuttajalle 
Alusöljyvahingon korvaushakemukset kohdiste-
taan joko P&I-vakuuttajalle tai öljysuojarahastolle. 
Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahingon 
aiheuttamien kustannusten korvaaja. Öljysuojara-
hastolle hakemus osoitetaan vain, jos aiheuttajaa ei 
tiedetä tai aiheuttaja ei kykene kustannuksia kor-
vaamaan. 

Öljysuojarahaston ohjeen (2017) mukaan, mikäli 
aiheuttaja on tiedossa, tulee pelastuslaitoksen antaa 
selvitys siitä, miten torjuntakustannuksia on yritet-
ty periä vahingosta vastuussa olevalta. Mitä vaka-
vammasta vahingosta on kysymys, sitä suuremmat 
kustannukset vahingosta yleensä aiheutuu, ja sitä 
suurempi intressi on ensisijaisen korvausvelvolli-
sen vastuuseen saattamiselle. Suurissa vahingoissa 
öljysuojarahaston hallitus edellyttää pitkälle me-
neviä perintätoimia, mikä käytännössä tarkoittaa 
perinnän aloittamista oikeudenkäynnissä. Perintä-
toimia edellytetään yleensä myös siinä tapaukses-
sa, että vahingon aiheuttanut teko on ollut erityisen 
moitittava, vaikkei aiheutuneet kustannukset olisi-
kaan huomattavia. Perintätoimien yhteydessä tulee 
aina selvittää, onko aiheuttajalla ko. vahingon kat-
tava vakuutus. Suomessa liikennöivillä aluksilla, 

myös ulkomaan lipun alla purjehtivilla, vakuutus 
on pakollinen. Jos vahingon aiheuttajaa vastaan 
nostetaan tuomioistuimessa kanne ympäristön tur-
melemisesta, tulisi torjuntatöiden kustannuksista 
vaatia siinä yhteydessä korvausta. Riittää, että va-
hingon aiheuttaja on pystytty osoittamaan, jolloin 
torjuntakustannusten periminen on aina mahdollis-
ta, vaikkei asia etenisikään rikosasiana alioikeuden 
tuomiopäätökseen tai syyttäjän syyteharkintaan 
saakka.

Korvausvaatimukset aluksen omistajalle osoite-
taan käytännössä hänen P&I-vakuuttajalleen. To-

7 Korvausten hakeminen

Alusöljyvahinko

Onko kyseessä hitaasti hajoavan 
öljyn aiheuttama vahinko?

Aiheutuiko vahinko sota-toimesta, 
luonnonkatastrofista, vihamieli-
syyksistä jne.?

Selvitä vahingon tyyppi, josta 
korvauksia haetaan (esim: omai-
suusvahinko)

Ota selvää korvausorganisaation 
vaatimuksista kyseessä olevalle 
vahinkotyypille korvausten 
saamiseksi 

Dokumentoi tilanne korvaus-
organisaation vaatimusten 
mukaisesti 

Kohdista korvausvaatimus vahin-
gon aiheuttajalle tai öljynsuojara-
hastolle

Hyväksy päätös korvauksen 
määrästä, tai hylkää sekä esitä 
lisätietoa ja vaadi tarkempaa 
arviointia

Korvausten saaminen ei ole 
mahdollista

Korvausten saaminen ei ole 
mahdollistaKyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kuva 1. Korvaus-
prosessi vuokaaviona.
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dennäköistä on, että korvaushakemusten kielenä 
on englanti. Hakemukset tulee jättää kirjallisina: 
paperilla, faksilla tai sähköpostilla vakuutusyhtiön 
antamaan osoitteeseen. Hakemuksesta tulee ilme-
tä hakijan tietojen ja haettavan rahamäärän lisäksi 
luvussa 3.1 luetellut asiat. Korvausvaatimus tulee 
esittää selkeästi riittävän tiedon ja sitä tukevien 
asiakirjojen kera, jotta vahingon laajuus voidaan 
arvioida.

Suuressa, useita pelastustoimen alueita kosket-
tavassa vahingossa, jossa valtion öljyntorjunta-
viranomainen on ottanut johtovastuun itselleen, 
korvausvaatimukset lähtevät keskitetysti vahin-
gonaiheuttajalle. Tällaisissa tilanteissa torjuntaan 
osallistuvat viranomaiset laskuttavat omat kustan-
nuksensa valtion viranomaiselta omalla asiointi-
kielellään ja valtion torjuntaviranomainen kokoaa 
yhteisen korvausvaateen, tarvittaessa englanniksi, 
edelleen vahingon aiheuttajalle. 

Korvauksen hakijoiden tulee jättää korvausvaa-
timuksensa niin pian kuin mahdollista onnetto-
muuden tapahduttua. Jos muodollista korvaus-
vaatimusta ei voida tehdä lyhyen ajan kuluessa 
onnettomuudesta, on toivottavaa, että korvauksen 
hakija ilmoittaa mahdollisimman pian aikeestaan 
esittää virallinen korvausvaatimus myöhemmin.

Korvaustenhakulomakkeessa esitetään vähintään 
seuraavat seikat:
• hakemuksen jättämisen päivämäärä
• korvauksen hakijan (ja mahdollisen edustajan) 

nimi, osoite ja maksuyhteys
• sen aluksen nimi, josta onnettomuus johtuu
• onnettomuuden päivämäärä
• onnettomuuden tapahtumapaikka
• onnettomuuden yksityiskohdat (jos hakijan 

tiedossa)
• sen saastumisvaurion tyyppi, josta hakija kär-

sii
• korvauksen määrä, jota vaaditaan (yhteensä ja 

eriteltyinä eri korvaustyyppeihin, kuten omai-
suusvahingot ja puhdistustoimenpiteet)

• korvausvaatimusta tukevat dokumentit (liit-
teissä esitetään täydellisesti) (mitä tehtiin ja 
miksi, missä ja milloin asia tehtiin, kuka teki, 
mitä resursseja käytettiin ja kuinka paljon jne.)

• raportti, joka kuvailee torjuntatoimenpiteitä ja 
yhdistää ne kuluihin/kustannuksiin

• liitteet.

Öljyvahingon aiheuttajalta laskutetaan kaikki käy-
tetyt kertakäyttömateriaalit, muun muassa imetys-
puomit, imetysainesäkit, imetysmatto, nippuside-
pussit, keräyssäkit, suojavarusteet, muovit, peitteet, 
kaluston- ja viemärinsulkumattojen pesetykset, 
kuljetukset sekä torjuntatöistä aiheutuneet henki-
löstön lisäkustannukset, kuten ylityöt. 

Pelastuslaitoksen tulee laskuttaa öljyvahingon ai-
heuttajaa myös torjunta-aineista, menetetyistä väli-
neistä ja muista öljysuojarahaston varoin hankituis-
ta varusteista. Saatua korvausta vastaava summa 
tulee tilittää öljysuojarahastolle viimeistään seu-
raavan vuosihakemuksen yhteydessä. Pelastuslai-
tos ei voi saada samoista hankinnoista korvausta 
sekä rahastolta että vahingon aiheuttajalta. Jos 
torjuntatehtävä on edellyttänyt esim. lisäkaluston 
vuokraamista tai torjunta-aineiden lisähankintoja, 
voi niistä selvityksen perusteella saada korvauksen 
öljysuojarahastosta edellyttäen, että kustannuksia 
ei ole saatu perittyä vahingon aiheuttajalta.

7.2 Korvausvaatimusten arviointi ja 
maksaminen
Kun P&I-vakuuttaja on tehnyt päätöksen korva-
usvaatimuksesta, korvauksen hakijaan otetaan 
yhteyttä, usein kirjallisesti, ja selitetään arvioin-
nin perusteet. Jos korvauksen hakija päättää hy-
väksyä tarjouksen korvauksista, häntä pyydetään 
allekirjoittamaan tosite korvauksen saamisesta. 
Tilanteessa, jossa korvauksen hakija ei hyväksy 
korvausvaatimuksen arviointia, hän voi tarjota li-
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sätietoja ja vaatia tarkempaa 
arviointia.
P&I-vakuuttaja pyrkii yhteis-
ymmärrykseen korvausten 
hakijoiden kanssa ja maksaa 
korvaukset niin täsmällisesti 
kuin mahdollista. Vakuuttaja 
saattaa maksaa väliaikaisia 
korvauksia ennen kuin lopul-
linen yhteisymmärrys saavu-
tetaan, jos korvauksen hakija 
kärsisi muuten kohtuutonta 
taloudellista haittaa.

Korvausten maksamiseen 
kuluva aika riippuu paljolti 
siitä, kuinka selkeitä ja tark-
koja ovat hakemusten liitteet 
ja todisteet. Eri asia on kui-
tenkin se, millä prioriteetilla 
kunnallisten organisaatioiden 
hakemukset käsitellään ja maksetaan, sillä vahin-
gosta kärsimään joutuneiden kansalaisten ja yritys-
ten katsotaan usein olevan pelastuslaitosta suurem-
massa korvaustarpeessa.

Jos yhteisymmärryksen saavuttaminen korva-
usvaatimuksen arvioimisesta ei ole mahdollista, 
korvauksen hakijalla on oikeus viedä korvausvaati-
muksensa toimivaltaisen oikeusistuimen käsiteltä-
väksi siinä maassa, jossa vahinko tapahtui.

6.3 Korvausten hakeminen öljysuojara-
hastolta 
Mikäli öljyvahingon aiheuttaja ei ole selvillä, eikä 
aiheuttajaa ole ollut mahdollista selvittää, öljysuo-
jarahasto voi korvata puhdistustöistä aiheutuneet 
kustannukset tositteita vastaan. Öljysuojarahasto 
ei kuitenkaan korvaa puhdistustyöstä aiheutuneita 
kustannuksia, mikäli öljyvahingon havainnon jäl-
keen on laiminlyöty aiheuttajan selvittäminen.

Tapauskohtaisesti öljysuojarahasto korvaa torjun-
takulut, jos on oikeudellisesti todettu, että öljy-
vahingon aiheuttaja on maksukyvytön. Vahingon 
aiheuttajalle lähetetään lasku PRONTO-onnet-
tomuusselosteesta saatujen tietojen perusteella. 
Selosteesta ilmenee torjuntatyöhön sisältyneet 
toimenpiteet sekä resurssit, kuten esimerkiksi lo-
ka-autot, kaivinkoneet jne. Onnettomuuspaikalla 
olleet, kuten esimerkiksi palomestari tai paloesi-
miehet, tekevät PRONTO-selosteeseen merkin-
nät muun muassa öljyntorjuntatyössä käytetyistä 
kertakäyttömateriaaleista sekä vaurioituneista tai 
likaantuneista varusteista ja tarvikkeista tulevaa 
laskutusta silmällä pitäen.

Kuva 2. Toimintakaavio, josta nähdään, kuinka syn-
tyvät laskut ohjataan öljyvahingon aiheuttajalle ja 
miten rahat palautetaan öljysuojarahastolle.

Pelastuslaitos ostaa imeytysainetta

Öljysuojarahastolta haetaan korvaus ostetusta 
imeytysaineesta käyttömenojen korvaushakemuk-
sesta

Tapahtuu  toinen öljyvahinko, johon kuluu x säkkiä 
imeytysainetta

Pelastuslaitos laskuttaa säkit vahingon aiheuttajalta 
(laskut vahingon aiheuttajalle arvonlisäverottomia,
 koska tämä on verotonta viranomaistoimintaa)

1) Vahingon aiheuttaja on varaton 
eikä laskua saa perittyä 
(=Pelastuslaitoksen luottotappio)

Lasku “puretaan” ja haetaan korvaus 
vahingosta Öljysuojarahastolta käyttö-
menojen korvaushakemuksessa (vain 
ns. lähtöraha)

2) Lasketuista säkeistä palautetaan 
Öljysuojarahastolle rahat Käyttö-
menojen korvaushakemuksella

Normi öljyvahinko
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Öljysuojarahastolta ei kuulu hakea korvauksia jo 
aiemmin hankitusta välineistöstä, johon jo kertaal-
leen on saatu öljysuojarahaston korvaus. Tällaista 
tilannetta on havainnollistettu kuvassa 2.

Öljyntorjunnan palkkamenoina korvataan pe-
lastuslaitokselle vakinaisen henkilökunnan yli-
työkulut, mutta ei säännöllisen työajan palkkaa. 
Normaalin työajan palkkamenothan työnantajalla 
on joka tapauksessa ja tehtävästä riippumatta. Jos 
torjuntaan hälytetään sopimuspalokunta tai VPK, 
korvataan myös näiden palkkamenot. Lisähenki-
löiden, kuten esimerkiksi teknisen henkilökunnan, 
palkat korvataan öljysuojarahaston varoista silloin, 
kun torjuntatilanteen hoitamisessa tarvitaan ko. 
henkilöiden osaamista mutta työ ei sisälly heidän 
normaaleihin tehtäviinsä. Öljysuojarahastosta kor-
vataan todelliset toteutuneet kustannukset, kuten 
palkka sivukuluineen, vapaapalokunnan palkkio 
ja/tai hälytysraha. Pelastustoimen ajoneuvokustan-
nuksina korvataan lähtöraha 50 euroa/ajoneuvo tai 
kilometrikorvaus.

Öljysuojarahastosta korvataan öljyvahinkojen tor-
juntalain (1673/2009) mukaisesti suoritetuista öl-
jyntorjuntatoimenpiteistä aiheutuneet kustannuk-
set ja vahingot. Öljysuojarahasto korvaa näin ollen 
myös sellaisia työkaluja ja varusteita, jotka ovat va-
hingoittuneet öljyntorjuntatyössä riippumatta siitä, 
kuuluvatko ne vahvistetun suunnitelman mukaisiin 
öljyntorjuntatyökaluihin tai -välineistöön. Pelas-
tuslaitoksen käytössä olevista varusteista tällaisia 
voivat olla esimerkiksi kemikaalisuojapuku ja pa-
lokypärä. Ensisijaisesti korvausta tulee kuitenkin 
periä aiheuttajalta tai muulta ensisijaiselta korva-
uksen maksajalta.

Öljysuojarahastolain (1406/2004) 13 § 2 momentin 
mukaan torjuntatyössä kulutettujen tai turmeltu-
neiden tarvikkeiden, laitteiden, varusteiden ja vas-
taavien käyttöesineiden arvo tai arvon vähennys 
voidaan korvata. Tällaisissa tapauksissa korvausta 

haettaessa on syytä esittää öljysuojarahastolle pe-
rusteltu selvitys, esimerkiksi miten esine on öljyn-
torjunnan yhteydessä vahingoittunut ja miksei öl-
jyntorjunnan aikana esinettä tai asiaa ole pystytty 
suojaamaan rikkoutumiselta, vahingoittumiselta, 
pysyvältä likaantumiselta tai muulta kulumiselta 
niin, että vahingolta olisi voitu välttyä.

Öljysuojarahasto korvaa öljyntorjuntaveneelle ja 
-kalustolle aiheutuneen vahingon vahvistetun öl-
jyntorjunnan käyttöasteen mukaan. Jos vakuutus-
tapahtuma johtuu öljyntorjuntatehtävästä tai öl-
jyntorjunnan koulutuksesta, korvaus myönnetään 
täysimääräisenä. Pelastuslaitosten on noudatettava 
veneiden, muun kaluston ja varastotilan hoidossa ja 
valvonnassa asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä 
niiden periaatteiden mukaisesti, joita vakuutus-
yhtiöt soveltavat. Huolellisuutta edellytetään siten 
esimerkiksi veneen ankkuroinnissa, vedestä tyh-
jentämisessä ja polttoaineen säilyttämisessä. Tur-
vallisuusmääräysten laiminlyömisestä voi seurata 
korvauksen vähentäminen tai epääminen. 

Öljysuojarahastosta korvataan öljyvahinkojen tor-
juntaviranomaisille ja muille torjuntaan ja ympä-
ristön ennallistamiseen osallistuneille torjunnasta 
ja öljyn pilaaman ympäristön ennallistamisesta ai-
heutuneet kustannukset. Korvausvastuu on kuiten-
kin ensisijaisesti aina vahingon aiheuttajalla.

Mikäli kustannuksia on syntynyt sekä kunnalle 
että pelastuslaitokselle, tulisi hakemukset öljysuo-
jarahastolle toimittaa yhtä aikaa.
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Yleiset periaatteet
Korvauskelpoisia ovat öljyvahingosta aiheutuneet ylimääräiset ja kohtuulliset kustannukset tarkoituksen-
mukaisista toimenpiteistä, jotka ovat rahassa mitattavia ja joista korvauksen hakijalla on esittää tositteet.

Henkilöstökustannukset
Öljyntorjunnan palkkamenoina korvataan pelastuslaitokselle vakinaisen henkilökunnan öljyvahingosta ai-
heutuneet ylimääräiset kustannukset, eli ylityökulut, mutta ei säännöllisen työajan palkkaa. Normaalin työ-
ajan palkkamenothan työnantajalla on joka tapauksessa ja tehtävästä riippumatta. Korvattavia palkkakus-
tannuksia ovat todelliset toteutuneet torjuntahenkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen, mahdolliset 
ylityö- ja muut lisät sekä vapaapalokunnan palkkio ja/tai hälytysraha. Ylitöiden teettämisen välttämättö-
myys on aina perusteltava erikseen. 

Henkilösivukustannuksiin luetaan välilliset palkkakustannukset (mm. vuosiloma-ajan ja sairausajan palkat, 
muiden palkallisten poissaolojen palkat ja lomarahat), lakisääteiset työnantajamaksut sekä muut välilliset 
työvoimakustannukset (mm. henkilöstökoulutusmenot, työterveysmenot ja työvaatteet). Henkilösivukustan-
nukset ja yleiskustannukset lisätään välittömille palkkakustannuksille korvausta hakevan viraston lasken-
tajärjestelmän mukaisesti. Viranomaisen on esitettävä selvitys henkilöille maksetuista palkoista tositteiden 
ja kirjanpidon tietojen perusteella. Torjuntatöihin osallistuvien viranomaistahojen on pidettävä luotettavaa 
työajanseurantaa, josta voidaan osoittaa torjuntatöihin osallistuvan henkilöstön työaika. Palkatun henkilös-
tön määrää on perusteltava selvityksellä vahinkoalueesta ja öljyn määrästä.

Jos torjuntaan hälytetään vapaaehtoisia, sopimuspalokunta tai VPK, korvataan myös näiden palkkamenot. 
Lisähenkilöiden, kuten esimerkiksi teknisen henkilökunnan, palkat korvataan silloin, kun torjuntatilanteen 
hoitamisessa tarvitaan ko. henkilöiden osaamista, työ vaatii ko. henkilöresurssin käyttämistä, eikä työ si-
sälly heidän normaaleihin tehtäviinsä.

Pelastuslaitoksen öljyntorjuntatehtävien palkkakustannusten, riippumatta siitä, onko henkilökunta vakituis-
ta vai sopimuspalkkaista) ja tehtävään liittyneet muut kunnan omat palvelut, korvaus lasketaan arvonlisä-
verottomasta hinnasta. (Ulkopuolisilta tehdyt palveluiden hankinnat sen sijaan otetaan huomioon arvon-
lisäverollisina).

Matka- ja päivärahat
Torjuntatyön aiheuttamaan matkat, joihin etukäteen kirjallinen lupa esimieheltä. Matkalaskuun on liitettävä 
matkaan liittyvät maksukuitit (esim. junaliput, ostokuitit, majoituskuitit) ja muut mahdolliset selvitykset sekä 
esimiehen antama lupa. Viranomaisten tulee noudattaa matkalaskujen tekemisessä valtion matkustus-
sääntöä. Omien kulkuneuvojen käyttökorvaukset veloitetaan valtion matkustussäännön perusteella. Oman 
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liikennevälineen käyttö on myös selvityksessä perusteltava ja todettava jotenkin tositteiden perusteella. 
Päivärahojen osalta noudatetaan valtion matkustussääntöä.

Materiaali- ja kalustokustannukset
Torjuntatöissä käytettävien torjuntavälineiden, kuten puomit, skimmerit, ankkurit etc. päivävuokra laske-
taan seuraavalla kaavalla: Uushankintahinta * 2 / arvioitu käyttöikä

Arvioitu käyttöikä alla olevien materiaalien osalta on seuraava:
•	180	vuorokautta	mekaanisille	torjuntalaitteille	(power	packit,	pumput,	skimmerit	jne)
•	90	vuorokautta	raskaille	kumista	valmistetuille	torjuntalaitteille	(esim.	meripuomit,	väliaikaisvarastot	jne.)
•	30	vuorokautta	kumista	tai	muovista	valmistetuille	torjuntalaitteille	(esim.	rantapuomit)

Käytettyjen torjuntavälineiden tarkastusta, korjaamista, kunnostamista tai hylkäämistä varten tulee perus-
taa varikko, jonne kaikki torjuntatöihin kelpaamattomat torjuntavälineet on ohjattava jo operaation aikana 
ja viimeistään heti sen päätyttyä. Varikko huolehtii torjuntavälineiden kunnostuksesta (tai kunnostusta kos-
kevasta toimeksiannosta), hylkäyksistä ja suorittaa uushankinnat keskitetysti. Mikäli torjuntaväline vahin-
goittuu torjuntatyössä käyttökelvottomaksi, voidaan sen osalta laskuttaa po. torjuntavälineen jäännösarvo. 
Lisäksi torjuntavälineiden tarkastuksista, korjaamisesta ja kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset voi-
daan laskuttaa. 
Kunkin torjuntatyössä käytettävän torjuntavälineen osalta tulee selvittää se, mihin tarkoitukseen torjunta-
välinettä on käytetty ja kuinka pitkän ajan. Vahingoittuneiden torjuntavälineiden korjauskustannukset on 
selvitettävä tositteilla. Mikäli vahingoittunutta torjuntavälinettä ei voi enää käyttää, tositteeksi tulee liittää 
kirjanpidosta ote jäännösarvosta.

Virheellä tai laiminlyönnillä torjuntavälineille aiheutettua vahinkoa ei voida periä vahingosta vastuussa 
olevalta. Tästä syystä torjuntavälineiden vahingoittuminen ja siihen johtaneet syyt on myös selvitettävä. 
Virheellä tai laiminlyönnillä aiheutettu vahinko voi johtaa korvauksen menettämiseen, sillä vain torjuntatöi-
den yhteydessä torjuntavälineelle aiheutunut vahinko, joka ei johtunut yksittäisen torjuntatöihin osallistuvan 
henkilön virheestä tai laiminlyönnistä, on korvattavissa torjuntakustannuksina.

Aluksista ja muista liikennevälineistä aiheutuvat kustannukset
Mikäli torjuntatöissä käytetään torjuntaviranomaisen liikennevälineitä, maksetaan näistä voimassa olevan 
hinnaston mukaan. Torjuntatöissä käytettävien aluksien ja liikennevälineiden hinta ja sen muodostuminen 
tulee perustella. Tositteissa on selvitettävä, mihin liikennevälinettä on käytetty, kuinka pitkän ajan (käyttö-
tunnit) ja lisäksi tositteen liitteenä on eriteltävä rahaston vaatimusten mukaan:
•	alusten	pääomakustannukset
•	poltto-	ja	voiteluaineet
•	kunnossapito
•	henkilöstön	palkka-	ym.	menot.

Myös mahdollisesta alusten puhdistuksesta aiheutuneet kulut voidaan laskuttaa. Laskutuksen yhteydessä 
on selvitettävä jokaisen operaation kustannukset päivä- ja toimenpidekohtaisesti. Laskelmat on eriteltä-
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vä myös aluskohtaisesti. Tositteiksi tulee liittää aluksen miehistöluettelot, laivapäiväkirja ja konepäiväkirja 
soveltuvilta osin. Yllä olevia periaatteita sovelletaan myös torjuntatöissä käytettäviin lentokoneisiin ja heli-
koptereihin.

ALV:t ja muut verot
Hankintojen hintoihin sisältyvistä arvonlisäveroista voidaan hakea korvausta, mikäli arvonlisävero jää tor-
junta- ja virka-apuviranomaisen lopulliseksi ja todelliseksi kustannukseksi. Mikäli torjunta- ja virka-apu-
viranomainen saa vähentää arvonlisäverolain nojalla hankintoihin sisältyvän arvonlisäveron, torjunta- ja 
virka-apuviranomainen ei voi hakea arvonlisäverosta korvausta vaan laskuista haetaan korvausta ilman 
arvonlisäveron osuutta.

Kerätyn öljyn kuljetus-, varastointi ja käsittelykustannukset
Onnettomuusalueelta kerätyn öljyn kuljetuksesta, varastoinnista ja käsittelystä voidaan hakea korvausta. 
Laskun liitteestä tulee ilmetä, paljon öljyä on kuljetettu, millä kulkuneuvolla ja mihin. Varastointi- ja käsitte-
lykustannuksista on toimitettava alkuperäiset tositteet. Öljystä mahdollisesti saatava tuotto tulee vähentää 
vaadittavista kustannuksista.

Korvaukset vapaaehtoiselle kuluista ja vahingosta
Vapaaehtoisille öljyntorjuntaan osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista voidaan hakea korvausta 
silloin, kun henkilö on torjuntaviranomaisen tehtävään hyväksymänä osallistunut vapaaehtoisena öljyva-
hingon torjuntaan. Torjuntaviranomaisen varoista maksetaan täysi korvaus torjuntatyöhön osallistuneille 
torjunnasta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista ja torjuntatyössä kulutettujen tai turmeltuneiden 
tarvikkeiden, laitteiden, varusteiden ja muiden vastaavien käyttöesineiden arvosta tai arvon vähennykses-
tä.

Öljyvahinkojen torjuntalain mukaan vapaaehtoisen tulee hakea korvausta ja palkkiota asianomaiselta tor-
juntaviranomaiselta kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa korvausperusteen syntymisestä. Korvauksen 
suorittaminen kulutetuista tai turmeltuneista vaatteista, varusteista ja työvälineistä edellyttää, että vahin-
gosta on viivytyksettä ilmoitettu torjuntatoimen johtajalle. Asianomainen torjuntaviranomainen voi laskuttaa 
vapaaehtoisille öljyvahinkojen torjuntalain mukaan maksamansa kustannukset.

Torjuntaviranomaisen tulee esittää selvitys kaikista vapaaehtoisten kustannuksista. Selvityksestä tulee 
käydä ilmi mihin öljyntorjuntatoimenpiteisiin vapaaehtoiset ovat osallistuneet ja kuinka pitkän ajan. Paras 
tapa tämän osoittamiseen ovat päivittäin laaditut työaikakirjanpidot vapaaehtoisten työsuorituksista toimin-
ta-alueittain tai toimintakokonaisuuksittain. Lisäksi ateria-, matka- ja majoituskustannuksista tulee toimittaa 
alkuperäiset tositteet mikäli näitä ei ole päätetty korvata kiinteinä vuorokausikorvauksina.

Näytteidenotto, tutkimukset ja muut kulut
Öljyntorjunnan aikana ja torjuntatoimenpiteiden jälkeen tehtävistä näytteidenotoista ja muista tutkimuksista 
voidaan hakea korvausta. Näytteiden ja tutkimusten avulla pyritään todentamaan se, että öljyntorjunnassa 
on saavutettu riittävä taso ja siten kustannukset voivat myös syntyä varsinaisten torjuntatoimenpiteiden 
jälkeen.
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Öljyyntyneiden lintujen ja eläinten puhdistuksesta aiheutuneista kuluista voidaan myös hakea korvausta. 
SYKE päättää siitä, aloitetaanko öljyyntyneiden lintujen puhdistaminen ja kauan puhdistustoimenpiteitä jat-
ketaan. Puhdistustoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia voivat olla esimerkiksi materiaali-, sähkö-, vesi- ja 
kuljetuskustannukset. Kustannuksista tulee toimittaa alkuperäiset tositteet.

Lähde: Lena Nordqvist 2016. Alusöljyvahingoissa aiheutuneiden torjuntakustannusten laskuttaminen SYKEltä. Alusöljyvahingon kor-

vaus- ja kustannusselvitysohje. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2016. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. ISBN 978-952-

11-4557-5 (PDF).
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Tilikartta:
1. TORJUNTA VESIALUEELLA
1.1 Aluksen käyttökustannukset ja niiden laskenta-
perusteet
Aluksen käyttökustannukset: Tuntihinnat aluksille 
euroa/h
Aluksen polttoainekustannukset
1.2 Varuste- ja materiaalikustannukset
1.3 Ostopalvelut ja ulkopuoliset palvelut vesialueilla
1.4 Muut kustannukset torjunnasta vesialueilla

2. TIEDUSTELUTOIMENPITEET
2.1 Henkilöstön palkkakulut
2.2 Henkilöstön kuljetuskustannukset
2.3 Huoltokustannukset, muona
2.4 Materiaalikustannukset, kartastot
2.5 Suojavarusteet
2.6 Laitteistojen käyttökustannukset
2.7 Näytteenottokustannukset

3. TORJUNTATOIMENPITEET RANTA-ALUEILLA
3.1 Toiminta-aika ja alueet, menetelmät ja tulokset
3.2 Palkkakustannukset
3.3 Varuste- ja materiaalikustannukset
3.3.1 Henkilöstön suojavarusteet
3.3.2 Käsityökalut
3.3.3 Imeytys- ja suojausaineet sekä tarvikkeet, 
muovit

3.3.4 Keräilykalusto (imuautot)
3.3.5 Puomi- ja poijukalusto
3.3.6 Kuljetuskalusto
3.3.7 Venekalusto
3.3.8 Lisävarusteet
3.3.9 Huoltotarvikkeet
3.3.10 Kaluston varastointi
3.3.11 Poltto- ja voiteluaineet
3.3.12 Varusteiden ja materiaalin kulutus
3.3.13 Varusteiden ja materiaalin kuljetuskustan-
nukset
3.4 Ostopalvelut ja ulkopuoliset asiantuntijoiden pal-
velut ranta-alueella
3.5 Muut kustannukset torjunnasta ranta-alueella

4 JÄTEHUOLTOKUSTANNUKSET
4.1 Välivarastoinnin kustannukset
4.2 Jätekuljetusten kustannukset
4.3 Loppukäsittelykustannukset
Siirtoasiakirjan tiedoista käsitellyn jätteen määrä ja 
laatu

5 HALLINNOLLISET KUSTANNUKSET
5.1 Palkkakustannukset
5.2 Muut kustannukset

6 MUUT MAHDOLLISET KUSTANNUKSET

6BTOK Tilikartta

Kustannuspaikka Öljyvahinko Arvinsalmessa
Viite Lohkon tunnus, näyttävä raporteissa, ilmoituksissa
Kustannuslaji: Torjunta vesialueella,

Tiedustelutoimenpiteet, 
Torjuntatoimet ranta-alueella,
Jätehuoltokustannukset,
Hallinnolliset kustannukset, tai
Muut mahdolliset kustannukset.
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Pikaohje PRONTOn täyttöön laskutusta varten
Vahingon tunniste ja toiminta-alue:___________________________________ 

Kuvaus likaantuneesta alueesta ja sen sijainnista, Karttojen lisäksi todisteina voidaan käyttää valokuvia ja videomateriaalia

Todisteet öljyn alkuperästä eli likaajasta, onko otettu näytettä

Suoritetut torjuntatoimet sekä perustelut valituille menettelyille

Työntekijöiden määrä, tehdyt tunnit, normaalit ja ylityötunnit eroteltuina

Kalusto- ja laitteistokustannukset työalueittain:
Käytetyt kalusto- ja laitteistotyypit 
Kaluston ja laitteiden toimittajat tai tilaajat (tilausnumerot!)
Vuokra- tai ostohinnat
Kaluston ja laitteiden määrät ja käyttöajat

Muut vuokrat (toimitilat, rakennukset ja huoneistot, sisäiset vuokrat), posti- ja telepalvelut, kaluston pienhankinta, muut tarvik-
keet

Kaikki kuluvat materiaalit, tarvikkeet ja aineet:
Käytetyt materiaali-, tarvike- ja ainetyypit
Toimittajat tai tilaajat
Käytetyt määrät
Missä ja mihin tarkoitukseen käytetty

Imeytyspuomit (koko ja määrä)
Imeytysainesäkit (tyyppi ja määrä)
Imeytysmatto (leveys, käytetyt metrit tai rullat), keräyssäkit 
(tyyppi ja määrä), suojavarusteet ja niiden huolto, muovit, 
peitteet, nippusiteet, muu kertakäyttömateriaali, muut materi-
aalihankinnat

Kuljetuskustannukset:
Käytettyjen kumipyöräajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten määrät, tyypit ja rekisteritunnukset
Käyttöaika päivinä tai ajotunteina
Vuokra- ja käyttökustannukset

Jätteen varastointi ja käsittelykustannukset ja jätteen määrä

Korjauskelvottomaksi vaurioituneen laitteiston tai välineistön vaihtokustannukset
Selvitys, miksi rikkoutunutta ei korjattu
Korvauskelvottomaksi vaurioituneen materiaalin tyyppi ja ikä
Vaurioitumisen olosuhteet valokuvien, videomateriaalin tai muun tallennemateriaalin kera

Öljylle altistuneet eläimet: 
Hoidettujen eläinten määrä ja luontoon jälleen vapautettujen eläinten määrä

Jokainen hälytetty virasto tai laitos sekä muut toimeksiannot

Huom! Merkitse PRONTOon myös tilausnumerot, tilattaessa palveluita, esim. kaluston/tarvikkeiden pesu, koska likaantunei-
den tarvikkeiden ja kaluston pesetykset, kuljetukset ja haut ovat myös vahingon aiheuttajalta laskutettavia

Apua PRONTOn täyttämiseen ja lisätietoja laskutuksesta:
Öljyntorjunnan kalustomestari                                                    puh. Numero
Öljyntorjunnan toimisto                                                               puh. Numero 
Öt-varikko                                                                                   puh. Numero 
Vahinkojätteen kuljetuksista vastaava palomestari                    puh. Numero
Öljyntorjunta kaluston käytöstä lisätietoja:                                 puh. Numero
Tarvittaessa konsultointiapua:
Ympäristö asiantuntija                                                               puh. Numero
Torjuntatyön johto                                                                      puh. Numero

Jäteasemat ja aukioloajat:

6CTOK Pikaohje PRONTOn täyttöä 
varten
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6DTOK Öljyvahinkoilmoituspohja, 
muut kuin PRONTOa käyttävät

Lomaketta voidaan käyttää korvaushakemusten kokoamisen työvälineenä niiden laskuttajien osalta, jotka 
eivät käytä PRONTOa. Käytetään laskun liitteenä.

Viraston/laitoksen/organisaation nimi ÖLJYVAHINKOILMOITUS

Päivämäärä

Ilmoituksen tekijä: Nimi

Puhelin

Yksikkö/ryhmä

Milloin aloitettu torjunta-toimenpiteet: Päivämäärä Klo

Vahinkopaikka: Osoite Onnettomuusselostenro

Vaurion laajuus ja selitys, miten vaurio 
syntyi

Tehdyt toimenpiteet:

Kuka tai ketkä tekivät, henkilömäärä

Käytetyt koneet, laitteet ja materiaalit  

Miten ja miksi on suoritettu öljyisen maape-
rän / merestä kerätyn jätteen välivarastointi

Kuvaukset, iät, valokuvat ja sijainnit esineis-
tä, jotka tuhoutuivat, vaurioituivat, tarvitsevat 
puhdistamista, korjaamista tai korvaamista 
uusilla

Esineiden korjaamistyön, puhdistamisen, tai 
korvaamisen kustannukset

Ennalleen palauttamisen kustannukset 
puhdistamisen jälkeen, esim. puhdistamis-
toimenpiteiden seurauksena vaurioituneiden 
teiden, laitureiden ja pengerrysten korja-
ukset

Öljyvahinkojen torjuntalaki 2009/1673: 35 § Torjuntakustannusten maksaminen
Öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumisesta vastaavalla torjuntaviranomaisella on oikeus saada vahingon torjun-
nasta aiheutuneista kustannuksista korvaus vahingosta vastuulliselta tai hänen vakuutuksenantajaltaan sen mukaisesti kuin 
ympäristövahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (737/1994), merilaissa (674/1994), liikennevakuutuslaissa (279/1959), 
raideliikennevastuulaissa (113/1999) tai muussa laissa säädetään.
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6ETOK Laskutuspohja

Laskutus:
Nimi
Osoite
Y-tunnus/hetu
Viite
Yht.hlö.

ÖT-TEHTÄVÄT	PELASTUSTOIMINTANA	ALV	0%
Henkilöstökulut

Pvm Nimike Määrä Aika Hinta/á/h Häl.raha	7,57 Ylityö	50/100 Hinta	yht. Kirjaaja
Päällystö 72,00 0,00
Alipäällystö 46,00 0,00
Miehistö 39,00 0,00
Sopimuspalokuntalainen 28,00 0,00

Tarvikekulut
Pvm Nimike Määrä Hinta/á Hinta	yht. Kirjaaja

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kalustokulut
Pvm Nimike Määrä Aika Hinta/á Hinta	yht. Kirjaaja

Ajoneuvo	(kuski	kuuluu	hintaan) 95,00 €/h 0,00
Kilometrikorvaus	(20	km	yliNävältä	osalta) 1,60 €/km 0,00
Alus	yli	150	kW 215,00 €/h 0,00
Alus	alle	150	kW 110,00 €/h 0,00
Pienvene	/	työlauNa 65,00 €/h 0,00

YHTEENSÄ Alv	0% 0,00

JÄLKITORJUNTA	AVL	24%
Henkilöstökulut

Pvm Nimike Määrä Aika Hinta/á/h Häl.raha	7,57 Ylityö	50/100 Hinta	yht. Kirjaaja
Päällystö 72,00 0,00
Alipäällystö 46,00 0,00
Miehistö 39,00 0,00
Sopimuspalokuntalainen 28,00 0,00

Tarvikekulut
Pvm Nimike Määrä Hinta/á Hinta	yht. Kirjaaja

Kalustokulut
Pvm Nimike Määrä Aika Hinta/á Hinta	yht. Kirjaaja

YHTEENSÄ Lisää	alv	24% 0,00



SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle  PB42

Muistiinpanoja


