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   Suunnitelma   
 
SMDno/2010/2057 
 
30.11.2010 

 
 
Toimintasuunnitelma 2011 
 
 
Yleistä 

 
Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistä-
miseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritet-
tava vuosittain palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, 
joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelumaksuista saadut varat tuloutetaan val-
tion talousarvion ulkopuolella olevaan Palosuojelurahastoon. 
 
Palosuojelurahasto toimii sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahaston hallinnosta 
sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus, jonka 
tehtävänä on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakantoi-
sista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Rahaston nykyisen hallituksen toimikausi päättyy suunnitelmavuoden helmikuun lo-
pussa. Rahastolain (306/2003) mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä seitsemän jä-
sentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Sisäasiainministeriö nimeää hallituksen 
puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Uuden 
hallituksen toimikausi on 1.3.2011–28.2.2014. Valtioneuvoston palosuojelurahastosta anta-
man asetuksen (625/2003) mukaan hallituksessa tulee olla edustaja sisäasiainministeriön pe-
lastusosastolta, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja, pelas-
tusalan järjestöjen edustaja sekä kolme muuta jäsentä.  
 
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää rahastolain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston va-
rojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa harkinnanvaraisia yleis- tai erityisavustuk-
sia. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja rahasto toimii 
näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Palosuojelu-
rahasto toimii osana pelastustoimen kokonaisrahoitusjärjestelmää ja toiminta on sovitettu yh-
teen alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain (1122/2003) kanssa siten, että 
avustuksia ei myönnetä samoihin kohteisiin. Tarkempia ohjeita avustuksiin liittyen annetaan 
avustuksen hakukirjeissä, hakulomakkeissa sekä ohjeessa avustuksen hakemisesta Palosuoje-
lurahastosta(SM-2008-1180/Tu-394). 
 
 

Toiminnan tavoitteet 2011 
 
 Palosuojelurahaston avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon sisäisen turvallisuuden 

ohjelmassa, pelastustoimen vuoden 2011 tulossuunnitelmassa ja vuosien 2012–2015 toiminta- 
ja taloussuunnitelmassa sekä strategiassa esitetyt keskeiset tavoitteet. Palosuojelurahasto tukee 
omalla toiminnallaan näiden tavoitteiden saavuttamista, erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn, 
toimijoiden välisen yhteistyön sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta. 
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 Avustukset kohdennetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioiden pelastustoimen 
palvelujen sekä henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn turvaaminen koko maan alueella. Rahas-
to tukee palokuolemien vähentämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä, turvallisuu-
den edistämiseen tähtäävien tietojen ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehos-
tumista, pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja pelastusalan henkilöstön toimintakyvyn 
kehittämistä sekä alaa hyödyttävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
 
Palosuojelurahasto myöntää yleisavustusta pelastusalan järjestöjen toteuttamaan tiedotus- ja 
neuvontatoimintaan, palokuntatoiminnan kehittämiseen, koulutustoimintaan sekä muuhun 
toimintaan, joka edistää tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan kehittämistä. Yleisavustuk-
sella toteutettavan toiminnan vaikuttavuutta ja merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan erityi-
sesti järjestöjen toiminnan tavoitteiden liittyminen pelastustoimen valtakunnallisiin tulosta-
voitteisiin. Suunnitteluvuoden alusta alkaen siirrytään yleisavustuksen maksatuksessa pääosin 
jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen aiempien vuosien ennakollisen maksatustavan sijaan. 
Uudistus on valmisteltu yhteistyössä avustusta saavien järjestöjen kanssa vuonna 2010 ja sillä 
helpotetaan järjestöjen toiminnan ja talouden toteutumisen seurantaa sekä rahastossa että 
avustusta saavissa järjestöissä.  
 
Rahasto tukee myös viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä järjestämiä valtakunnallisia tie-
dotus- ja turvallisuusviestintäkampanjoita, joiden suunnitteluun, kattavuuteen sekä vaikutta-
vuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi voidaan avustaa erityisryhmille suunnattuja 
valtakunnallisia kampanjoita, joilla pyritään palokuolemien ja tulipalovahinkojen määrän vä-
hentämiseen.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin avustusta on voinut hakea kaksi kertaa vuodessa 2009 
alusta lähtien. Käytäntö on osoittautunut hyväksi ja parantanut hakemusten laatua ja tulevien 
vuosien ennakointia. Myös hakemusten määrä on lisääntynyt. Syksyllä 2010 myönnetyistä 
erityisavustuksista kohdistui puolet tutkimus-, kehittämis- ja tiedotushankkeisiin, jotka aloite-
taan suunnitelmavuoden alussa. Avustuksensaajilla on näin ollen hyvin aikaa valmistautua 
hankkeen aloitukseen ja hankkeiden voidaan olettaa toteutuvan suunnitellussa aikataulussa. 
Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva avustushaku tasaa rahaston sihteeristön, asiantuntijaraadin ja 
hallituksen työskentelyn vuosikiertoa, kun kerralla käsiteltävien hakemusten määrä pysyy 
kohtuullisena.  
 
Paloasemien rakentamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitettujen erityisavustusten osalta tuetaan 
erityisesti sellaisia uusia asemia ja merkittäviä peruskorjauksia tai laajennuksia, joilla paran-
netaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, poistetaan paloasemaverkostossa olevia aukkoja 
tai korjataan työturvallisuudessa olevia puutteita. Suunnitelmavuonna tullaan laatimaan selvi-
tys paloasemien rakentamisesta, rahoitustarpeista sekä rahaston avustuksen vaikuttavuudesta 
suhteessa muihin paloasemarakennusten rahoitusmuotoihin sekä muihin rahastosta myönnet-
täviin avustuksiin. 
 
Sisäasiainministeriön vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta antaman lausunnon mukaan minis-
teriö piti tärkeänä harjoitusalueiden rakentamisen saamista käyntiin. Tähän toiveeseen on vas-
tattu, sillä suunnitelmavuonna pelastustoimen alueellisten harjoitusalueiden rakentamiseen 
voidaan kohdentaa rahaston varoja. Harjoitusalueita tuetaan pelastustoimen harjoitusaluestra-
tegian ja rahaston sihteeristön vuonna 2010 toteuttaman harjoitusalueiden tarvekyselyn tulos-
ten ja johtopäätösten pohjalta. Mahdollisilta harjoitusaluehankehakemuksilta vaaditaan alueen 
käyttösuunnitelma, selvitys kytkeytymisestä muihin alueen harjoitusalueisiin sekä aluehallin-
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toviraston lausunto. Harjoitusalueiden mahdollisessa rahoituksessa noudatetaan muilta osin 
rakennushankkeiden ohjeistusta ja kiireellisyysjärjestystä. 
 
Pelastustoimen alueiden kalustohankintojen osalta avustetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla 
parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuk-
sia myönnettäessä tarkastellaan koko alueen kalustotilanteen kehittämistä pelastustoimen pal-
velutasopäätöksen ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rahasto tukee osana kalustohankin-
toja vuoden 2011 aikana pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintaa 
johtamisvalmiuksien parantamiseksi.  
 
Palosuojelurahasto myöntää myös sopimuspalokuntien kalustohankkeisiin sekä paloasemien 
rakennushankkeisiin avustuksia. Nämä harkinnanvaraiset avustukset myönnetään ja asetetaan 
kiireellisyysjärjestykseen osana kalusto- ja rakennushankkeisiin kohdistettuja erityisavustuk-
sia. Pienavustuksia (alle 10 000 €) myönnetään myös palokuntasopimuksen mukaisiin sopi-
muspalokuntien hälytysosastojen varustehankintoihin sekä sellaisiin hankkeisiin, joilla turva-
taan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Sekä kalusto- ja rakennushankkeiden 
että pienavustusten tulee kohdistua pelastustoiminnan tai hälytysvalmiuden tehostamiseen, 
työturvallisuuden parantamiseen tai työterveyshaittojen pienentämiseen. Sopimuspalokuntien 
pienavustusten myöntöperusteet uudistetaan vuonna 2010 laaditun laajan selvityksen perus-
teella. Sopimuspalokuntien pienavustuksia koskeva hakukirje, jossa kerrotaan myöntöperus-
teista ja hakuehdoista, astuu voimaan 1.1.2011. Tämän jälkeen hakukirjettä päivitetään vuosit-
tain. Pienavustuksia voi hakea ilman määräaikaa.  
 
Pelastustoimen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tiedotukseen ja 
turvallisuusviestintään sekä oppimateriaalin tuottamiseen suunnataan määrärahaa rahaston 
vuoden 2011 talousarvio ja palosuojelurahastolain tarkoitus (306/2003, 1 ja 14 §) huomioiden. 
Julistettaessa avustuksia haettavaksi sekä niiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä arvioitaessa 
huomioidaan pelastustoimen tutkimusohjelman teemat. Erityisesti tuetaan koko pelastustoi-
mea hyödyttäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahasto tukee tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan systematisointia ja tekee yhteistyötä Pelastusopiston kanssa hankkeiden vaikuttavuu-
den arvioinnissa sekä hankkeiden tuloksista tiedotettaessa. 

 
 
Sisäinen hallinto  
 

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista on 
noin kolme prosenttia. Sihteeristössä toimii kolme päätoimista henkilöä, jotka ovat virkasuh-
teessa sisäasiainministeriöön. Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa ministeriön pelastusosas-
to. Vuoden 2011 alusta voimaantuleva sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työ-
järjestykseksi vakiinnuttaa hallituksen hyviksi kokemat ja hyväksymät toimintatavat rahaston 
tehtävien, työnjaon, vastuiden ja velvollisuuksien osalta.  
 
Palosuojelurahasto jatkaa vuonna 2010 lanseerattujen viestintätuotteiden käyttöä. Rahasto jul-
kaisee kuusi kertaa vuodessa uutiskirjettä, jota jaetaan kaikille keskeisille yhteistyötahoille se-
kä mahdollisille hakijatahoille. Sähköiset uutiskirjeet ovat myös kaikkien saatavissa rahaston 
internetsivuilta ja halukkaat voivat ilmoittautua uutiskirjeen postituslistalle. Vuoden 2010 
alussa käyttöön otetuista uusista internetsivuista on saatu myönteistä palautetta. Rahaston 
viestintää ja näkyvyyttä tehostetaan edelleen. Myös yhteistyökumppaneiden ja ministeriön 
viestintäkanavia hyödynnetään aiempaa tehokkaammin rahaston viestinnässä.  
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Rahaston näkyvyyttä parannetaan myös syksyllä 2011 toteutettavalla alueellisella tiedotusti-
laisuuskiertueella. Vuoden 2011 aikana tullaan tiedustelemaan asiakastyytyväisyyskyselyllä 
avustuksen hakijoiden mielipiteitä rahaston avustuksen myöntöprosessista, hakemusten käsit-
telystä, viestinnästä sekä internetsivujen käytettävyydestä. Kyselyn tulosten perusteella arvi-
oidaan mahdollisia muutostarpeita rahaston nykytoimintaan. 
 
Rahastolla on käytössään yleinen avustuksen hakuohje sekä omat ohjeet ja hakulomakkeet 
kuhunkin avustushakuun. Hakijoita pyritään palvelemaan kaikilta osin kaksikielisesti ja suun-
nitelmavuoden aikana kaikki hakulomakkeet ja ohjeistukset tullaan tarkistamaan kaksikieli-
syyden osalta. Rahaston avustuksenhaku- ja myöntöprosesseista laadittujen prosessikuvausten 
tekemistä jatketaan vuonna 2011. Viestinnän, ohjeistusten ja prosessikuvauksien avulla haki-
jat ovat entistä tietoisempia avustuksen hakumahdollisuuksista ja -menettelyistä. Tämä on 
osaltaan parantanut hakemusten laatua ja helpottanut niiden käsittelyä rahastossa.  
 
Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen rakenne muutettiin vastaamaan valtion 
talousarviolainsäädännön säännöksiä ministeriöiden tilinpäätöksen rakenteesta. Myös vaikut-
tavuuden, tulosten ja tehokkuuden kuvaamiseen panostettiin. Suunnitelmavuonna jatketaan 
kiitosta saanutta toimintatapaa toimintakertomuksen laadinnassa. Hallituksen toiveesta toimin-
takertomuksesta laaditaan myös lukijaystävällinen tiivistelmä, jonka painopisteinä ovat toi-
minnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustusten kohdentuminen. 
 
Suunnitelmavuoden aikana tullaan perustamaan työryhmä, joka mm. selvittää paloasemien 
avustusten myöntöperusteita, mahdollisia rahastolain muutostarpeita ja antaa osaltaan panok-
sensa rahaston strategian uudistamiseen. Rahasto osallistuu pelastustoimen keskeisten suun-
nittelu- ja strategia-asiakirjojen uudistamistyöhön sekä alan järjestöjen kanssa tehtävän yhteis-
työn systematisointiin. Avustusten vaikuttavuutta kuvaavien mittarien kehittäminen jatkuu 
osana rahaston kehittämistyötä. Lisäksi rahasto tukee pelastusalan vaikuttavuutta ja tulokselli-
suutta kuvaavien mittareiden käyttöönottoa yhteistyön ja käynnissä olevien hankkeiden kautta.   

 
 
Talous 

Talouden suunnittelu ja seuranta ovat hyvällä tasolla aiempien vuosien kehitystyön seurauk-
sena ja siksi hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen voidaan huomi-
oida nopeasti. Vapautuneet sitoumukset saadaan uudelleenjakoon viivytyksettä, sillä rahaston 
sitoumukset täsmäytetään ja taloustilannetta seurataan kuukausittain. Hallitustasolla sitoumus- 
ja taloustilannetta seurataan neljännesvuosittain.  
 
Koska avustuksista suurin osa maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, mak-
setaan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille vuosien 2011–2013 aikana. Aino-
astaan sopimuspalokuntien pienavustukset (250 000 €) ja yleisavustukset (2,6 milj. €) makse-
taan kokonaisuudessaan suunnitelmavuonna. Palosuojelurahastolla on 31.10.2010 tilanteessa 
tehtyjä avustuspäätöksiä eli sitoumuksia maksamatta 11 080 450 euroa.  
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Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 1996-2011**
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Palosuojelumaksukertymä Myönnetty avustus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palosuojelumaksukertymä on pysynyt taloudellisesta taantumasta huolimatta korkealla tasolla. 
Vuoden 2010 kertymä on noin 8,96 miljoonaa euroa. Ennusteet kertymästä näyttävät myös 
vuoden 2011 osalta suhteellisen hyviltä. Laskelmat maksukertymästä on tehty maltillisimpien 
ennusteiden perusteella. Suunnitelmavuoden kertymän oletetaan laskelmissa olevan 8,6 mil-
joonaa euroa ja rahoitustasoksi on määritelty 9,5 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan 
suunnitelmavuodelta jää noin 1,2 miljoonan euron alijäämä. Tavoitteena on jatkaa rahaston 
pääoman hallittua pienentämistä lähivuosina. Tästä syystä myös vuosien 2012–2013 rahoitus-
tasoksi on suunniteltu 9,5 miljoonaa euroa, joka huomattavasti enemmän kuin oletettu vuosit-
tainen maksukertymä. Rahaston maksuvalmius säilyy kuitenkin erinomaisena. 

  
  
  

Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
  
 

Sihteeri  Hanna Paakkolanvaara 
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 Varojen käyttösuunnitelma 2011 
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Varojen käyttösuunnitelma eli rahoituslaskelma 2011 (kaikki luvut euroja) 
 
2010 
Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2010  16 379 969 
 
*2010 
Menot  Tulot  
v. 2007-2009 sitoumusten maksut   Palosuojelumaksut  8 960 457 
*1.1.-31.10.2010 toteutuneet               3 439 295 Avustusten palautukset       20 000 
*1.11.–31.12.2010 arvio                            1 535 092  
Hallintomenot                 256 000  
Varojen käyttösuunnitelmassa   
päätetyt menot vuonna 2010 
sis. Yleis- ja pienavustukset 
(toteutuneet + 220 000+ arvio 1, 5 milj.)   4 946 988 
Rahamenot vuonna 2010                  10 177 375 Rahoitustarve 2010                 - 1 236 918 
  Yhdystilisaatava 31.12.2010 15 143 051 
 
2011 
Menot  Tulot  
v. 2009 sitoumusten maksut                     2 275 129 Palosuojelumaksut          8 600 000 
**v. 2010 sitoumusten maksut (n. 30%)    2 911 736  Avustusten palautukset       20 000 
Hallintomenot       260 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa   
päätettävät menot vuonna 2011 (50%)    4 750 000 

Rahamenot vuonna 2011  10 196 865 Rahoitustarve 2011                       - 1 616 865          
  Yhdystilisaatava 31.12.2011 13 526 186 

 
2012 
Menot   Tulot  
**v. 2010 sitoumusten maksut (20%)  1 924 000 Palosuojelumaksut  8 300 000 
**v. 2011 sitoumusten maksut (30%)  2 850 000  Avustusten palautukset       20 000 
Hallintomenot     260 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2012   4 750 000 
Rahamenot vuonna 2012  9 784 000 Rahoitustarve 2012                        - 1 504 000 Yh-

dystilisaatava 31.12.2012    12 022 186 
     
 
2013 
Menot   Tulot  
**v. 2011 sitoumusten maksut (20%)  1 924 000 Palosuojelumaksut  8 200 000 
**v. 2012 sitoumusten maksut (30%)  2 850 000  Avustusten palautukset       20 000 
Hallintomenot     260 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2012   4 750 000 
Rahamenot vuonna 2012  9 784 000 Rahoitustarve 2012                          - 1 604 000 Yh-

dystilisaatava 31.12.2012              10 418 186 
 
*Laskelma perustuu 31.10.2010 tilanteeseen, jolloin tehtyjä avustuspäätöksiä oli maksamatta yhteensä 11 080 450 euron edestä ja 
vuoden 2010 toteutuneet hallintomenot (31.10.2010) ovat 199 502,54 euroa.  
 
**Tässä laskelmassa vuosien 2012–2013 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 9,5 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa oletetaan, että 
vuosien 2011–2013 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myöntövuonna 50 % (yleisavustukset, pienavustukset, osa kalusto- ja tut-
kimushankkeista), seuraavana 30 % (kalustohankkeet ja suuri osa erityisavustuksista) ja sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä raken-
nushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet). Vuodelle 2014 jää tässä laskelmassa maksamattomia vuoden 2012 sitoumuksia 1,9 
milj. euroa ja 2013 sitoumuksia 2,85 milj. euroa ja vuodelle 2015 vuoden 2013 sitoumuksia 1,9 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa 
maksamattomia sitoumuksia on tämän laskelman mukaan yhteensä 6,7 milj. euroa, joka pystytään edelleen kattamaan rahaston yh-
dystilisaatavilla (10,4 milj. euroa).   
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TALOUSARVIO 2011  
 
 
Toiminnan kulut                                                                                                                        260 000 € 
 
 
Siirtotalouden tuotot ja kulut: 
 
Tuotot                                                                                                                                                     0 € 
 
 
Kulut 
 
 

Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset   1 000 000 € 
(kalusto- ja järjestelmähankinnat ml. pelastustoimen  
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet) 

 Päätetään huhtikuussa 2011 
 
 
Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset    3 000 000 € 
(paloasemien rakennushankkeet ja harjoitusalueet)  

 Päätetään huhtikuussa 2011 
 
 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset   2 600 000 € 

 Päätetään joulukuussa 2010 
 
 
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)      250 000 € 

 Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa 
 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,   2 650 000 € 
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit 

 Päätetään maaliskuussa 2011 ja elo-syyskuussa 2011 
 

        
 Yhteensä   9 500 000 € 
 

 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 
 Palosuojelumaksut                                                                                    8 600 000 € 
 Arvonlisäverot                                                                                       -        8 000 € 
 
 
Tilikauden kulujäämä (alijäämä)                                                                                 - 1 168 000 € 
    
 
 


