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Tiedot palosuojelumaksun määräämistä varten  

Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta (625/2003) 2 § 

1. Perustiedot 

Vakuutuksenantaja 

Vakuutuksenantajan y-tunnus Annettavat tiedot koskevat vuotta 

Vakuutuksenantajan postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Yhteyshenkilön nimi 

Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Vakuutuksenantajan verkkolaskuosoite OVT-tunnus Välittäjän tunnus 

2. Tiedot asiamiehestä 

Asiamiehen nimi Asiamiehen Y-tunnus 

Asiamiehen osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Yhteyshenkilön nimi 

Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Asiamiehen verkkolaskuosoite OVT-tunnus Välittäjän tunnus 

3. Määräaikaiset vakuutukset 

Onko määräaikaisia vakuutuksia Vakuutusmaksujen kantovuosi 

Kyllä Ei 

Vakuutusmaksutulot määräaikaisten vakuutusten 

paloriskiä vastaavasta osuudesta 

Palosuojelumaksun osuus määräaikaisten 

vakuutusten paloriskiä vastaavasta osuudesta (3 %) 
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4. Ainaisvakuutukset 

Onko ainaisvakuutuksia Vakuutusmaksujen kantovuosi 

Kyllä Ei 

Ainaispalovakuutusten vakuutusmaksuvastuut 
vakuutusmaksujen kantovuoden lopussa 

Ainaispalovakuutusten vakuutusmaksuvastuulle laskettu 
korko               % 

Ainaispalovakuutusten vakuutusmaksuvastuun 

korosta laskettu palosuojelumaksuosuus (3 %) 

5. Palosuojelumaksun määrä 

Prosentteina laskettava palosuojelumaksun määrä 

(määräaikaista ja ainaisista vakuutuksista yhteensä) 

Vertailutietona tuloslaskelman liitetietona ollut 

suoriteperusteinen palosuojelumaksu1 

1Mikäli maksun määrät eroavat, vakuutuksenantajan tulee liittää mukaan lyhyt erillinen 
selvitys eroavuuden syistä. Tämä ilmoitusvelvollisuus ei koske ulkomaista ETA-

vakuutusyhtiötä. 

9. Allekirjoitus ja suostumus sähköiseen käsittelyyn 

Paikka ja päiväys Vakuutuksenantajan allekirjoitus. Yllä olevat tiedot on 
ilmoitettu palosuojelumaksusta voimassa olevien 

säännösten mukaisesti 

Nimenselvennys 

Suostun asian sähköiseen käsittelyyn ja päätöksen vastaanottamiseen 

(tiedoksiantoon) sähköisesti 

Sähköpostiosoite, johon päätöksen voi lähettää: 

Suostumus tiedoksiantoon ja käsittelyyn merkitsee sitä, että myös asiaa koskevat 
tiedustelut ja täydennyspyynnöt voidaan tehdä sähköisesti. Hakijan sähköpostiosoitteen on 

oltava ajantasainen ja aktiivisessa käytössä. 

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston 

suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos 
aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja. Suojattu sähköposti: 

turvaviesti.avi.fi 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://turvaviesti.avi.fi/
https://avi.fi/yhteystiedot
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