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Toimintasuunnitelma 2012 
 
Yleistä 

 
Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta 
suoritettava vuosittain palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan 
jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelumaksuista saadut varat 
tuloutetaan valtion 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 
laajakantoisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Rahastolain (306/2003) mukaan hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 
Sisäasiainministeriö on nimennyt rahastolle hallituksen kolmevuotiseksi toimikaudeksi 
1.3.2011–28.2.2014. Valtioneuvoston palosuojelurahastosta antaman asetuksen (625/2003) 
mukaan hallituksessa tulee olla edustaja sisäasiainministeriön pelastusosastolta, kuntien 
keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja, pelastusalan järjestöjen 
edustaja sekä kolme muuta jäsentä.  
 
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää rahastolain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston 
varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa harkinnanvaraisia yleis- tai 
erityisavustuksia. Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja 
rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 
Palosuojelurahasto toimii osana pelastustoimen kokonaisrahoitusjärjestelmää ja toiminta on 
sovitettu yhteen 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 
Palosuojelurahastosta (SM-2008-1180/Tu-394). 

 
 
Toiminnan tavoitteet 2012 
 

Palosuojelurahasto huomioi avustuksia kohdentaessaan sisäisen turvallisuuden ohjelmassa, 
pelastustoimen suunnittelu- ja strategia-asiakirjoissa sekä tutkimusohjelmassa olevat keskeiset 
tavoitteet niiltä osin kuin ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista. Rahasto tukee 
omalla toiminnallaan ohjelmien ja tavoitteiden saavuttamista erityisesti onnettomuuksien 
ehkäisyn, toimijoiden välisen yhteistyön sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta.  

 
 Avustukset kohdennetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioiden pelastustoimen 

palvelujen sekä henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn turvaaminen koko maan alueella. 
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Rahasto tukee palokuolemien vähentämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä, 
turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja taitojen parantamiseen tähtääviä toimia, 
valistuksen ja neuvonnan tehostamista, pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja 
pelastusalan henkilöstön toimintakyvyn kehittämistä sekä alaa hyödyttävää tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa. 
 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset 
 
Palosuojelurahasto myöntää yleisavustusta pelastusalan järjestöjen toteuttamaan tiedotus- ja 
neuvontatoimintaan, palokuntatoiminnan kehittämiseen, koulutustoimintaan sekä muuhun 
toimintaan, joka edistää tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan kehittämistä. 
Yleisavustuksella toteutettavan toiminnan vaikuttavuutta ja merkittävyyttä arvioitaessa 
huomioidaan erityisesti järjestöjen toiminnan tavoitteiden liittyminen pelastustoimen 
valtakunnallisiin tulostavoitteisiin. Yleisavustuksen maksatukset tapahtuvat muiden 
avustusten tapaan pääosin jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Ennakkoa on mahdollista 
hakea kolme kertaa vuodessa. Rahasto pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa omalta osaltaan 
huolehtimaan siitä, että yleisavustusta saavien järjestöjen järjestämä koulutus ei ole 
päällekkäistä esimerkiksi Pelastusopiston järjestämän täydennyskoulutuksen kanssa.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset 
 
Pelastustoimen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tiedotukseen ja 
turvallisuusviestintään sekä oppimateriaalin tuottamiseen suunnataan määrärahaa rahaston 
vuoden 2012 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 
pelastustoimea hyödyttäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahasto pyrkii huomioimaan 
myös laajojen poikkihallinnollisten sisäisen turvallisuuden hankkeiden avustamisen 
mahdollisuudet, siltä osin kuin ne edistävät rahaston toiminnan päämääriä. Rahasto tukee 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan systematisointia ja tekee yhteistyötä Pelastusopiston kanssa 
hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä hankkeiden tuloksista tiedotettaessa.  
 
Rahasto tukee myös viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä järjestämiä valtakunnallisia 
tiedotus- ja turvallisuusviestintäkampanjoita, joiden suunnitteluun, kattavuuteen sekä 
vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi voidaan avustaa erityisryhmille 
suunnattuja valtakunnallisia kampanjoita, joilla pyritään palokuolemien ja tulipalovahinkojen 
määrän vähentämiseen.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin avustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Käytäntö on 
osoittautunut hyväksi ja parantanut hakemusten laatua ja tulevien vuosien ennakointia. 
Syksyllä 2011 myönnetyistä erityisavustuksista tutkimus-, kehittämis- ja tiedotushankkeisiin 
suurin osa aloitetaan 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.  
 
Kalusto- ja rakennushankeavustukset 
 
Paloasemien rakentamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitettujen erityisavustusten osalta tuetaan 
erityisesti sellaisia uusia asemia ja merkittäviä peruskorjauksia tai laajennuksia, joilla 
parannetaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, poistetaan paloasemaverkostossa olevia 
aukkoja tai korjataan työturvallisuudessa olevia puutteita. Osana rakennushankkeita tuetaan 
myös harjoitusalueiden rakentamista pelastustoimen harjoitusaluestrategian ja rahaston 
sihteeristön vuosina 2010 ja 2011 toteuttamien harjoitusalueiden tarvekyselyiden tulosten ja 
johtopäätösten pohjalta. Harjoitusaluehankkeisiin voidaan myöntää avustusta pelastustoimen 
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alueille ja kunnille. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrää tarkennettiin 
vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankehakua avattaessa. Harjoitusaluehankkeeseen 
myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja 
kerralla enintään 350 000 euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, 
voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, 
yhteensä enintään miljoona euroa. Harjoitusaluehankkeisiin tulee hakijan pyytää 
etukäteislausunto aluehallintovirastolta sekä liittää etukäteislausunnon lisäksi hakemukseen 
harjoitusalueen käyttösuunnitelma sekä selvitys alueella olevista muista harjoitusaluekohteista 
sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Suuriin (yli 1 000 000 euron) harjoitusaluehankkeisiin 
tulee aluehallintoviraston hakea sisäasiainministeriön pelastusosaston lausunto. 
Harjoitusalueiden mahdollisessa rahoituksessa noudatetaan muilta osin rakennushankkeiden 
ohjeistusta ja kiireellisyysjärjestystä. Yksittäiset harjoitusalueiden konttihakemukset 
käsitellään ja asetetaan kiireellisyysjärjestykseen osana kalustohankehakemuksia.  
 
Pelastustoimen alueiden kalustohankintojen osalta avustetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla 
parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. 
Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan koko alueen kalustotilanteen kehittämistä 
pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rahasto tukee 
osana kalustohankintoja vuoden 2012 aikana pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteiden hankintaa johtamisvalmiuksien parantamiseksi.  
 
Rahastolainsäädäntö 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 30.11.2010 perustaa lakityöryhmän 
selvittämään Palosuojelurahastolain mahdollisia muutostarpeita erityisesti 
rakennushankeavustusten saajiin liittyen. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee 
rakennusavustusten saajiksi kunnat, pelastustoimen alueet sekä sopimuspalokunnat. Rahaston 
uusi hallitus palasi asiaan kokouksessaan 22.3.2011 ja päätti perustaa lakityöryhmän ajalle 
15.4 - 31.12.2011. Työryhmän tehtävänä oli laatia esiselvitys Palosuojelurahastolain 
mahdollisista muutostarpeista erityisesti paloasemarakennushankkeiden avustamista 
koskevien säännösten osalta. Työryhmältä toimeksiannon saaneena sihteeristö lähetti 
pelastuslaitoksille elokuun lopulla 2011 lyhyen kyselyn liittyen paloasemahankkeiden 
rakentamiseen, kyselyn tuloksena saatua aineistoa hyödynnettiin työryhmätyön 
taustamateriaalina. Lakityöryhmä päätti työnsä 6.10.2011. Työryhmä tunnisti ajan hengen 
olevan yhtiöitä kohti meneminen ja toimintojen yhtiöittäminen, jolloin kunnalle kuuluvia 
velvoitteita hoidetaan yhtiön kautta. Rahaston kanta rakennushankeavustuksiin voi työryhmän 
mukaan olla kuitenkin muuttuneessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa entisenkaltainen. 
Vuonna 2011 rahasto myönsi 11 kaupungin tai kunnan rakennushankkeeseen avustusta 
yhteensä 2,56 miljoonaa euroa noin 21,28 miljoonan euron kokonaiskustannusten perusteella. 
Myönnetty rakennushankeavustus oli keskimäärin vain 12,1 prosenttia hankkeen 
kokonaiskustannuksista, vaihteluvälin ollessa 5-40 prosenttia. Lisäksi avustus jäi saamatta 
kymmeneen kunnan rakennushankkeeseen, joiden yhteiskustannukset olivat 12,73 miljoonaa 
euroa. Avustushaun mahdollistaminen uusille hakijaryhmille ei rajallisten resurssien valossa 
liene järkevää. Lisäksi työryhmä totesi, että koska rahaston avustus tulee kohdistaa 
lyhentämättömänä pelastustoimelle, on avustuksen myöntäminen kunnalle perustellumpaa 
kuin osakeyhtiölle. Myös kilpailuoikeudelliset näkökulmat puolsivat nykyisen lain muotoilun 
pitämistä ennallaan. Palosuojelurahaston lakityöryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi esittää 
muitakaan muutoksia Palosuojelurahastolakiin (306/2003) tai Palosuojelurahastosta annettuun 
Valtioneuvoston asetukseen (625/2003). Keskustelu asiaan liittyen jatkunee rahaston 
hallituksessa strategian uudistustyön yhteydessä. 
 
 
Kalusto- ja rakennushankeavustusten hakuperusteiden kehittäminen 
 
Palosuojelurahaston avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 21.4.2009 jälkeen 
tehdyissä Palosuojelurahaston kalustoavustuspäätöksissä viisi vuotta, jos avustus on 
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myönnetty kevyen pelastusajoneuvon hankintaan (esim. miehistöauto, johtoauto). 
Omaisuuden käyttöaika on edelleen kymmenen vuotta, jos avustus on myönnetty raskaan 
pelastusajoneuvon (esim. sammutusauto, säiliöauto) tai muun kaluston hankintaan. Mikäli 
omaisuudesta luovutaan ennen Palosuojelurahaston päätöksen mukaisen käyttöajan 
päättymistä voi rahasto määrätä avustuksen tai sen osan takaisinperittäväksi. 
Valtionavustuslain 30 §:n (kuittaus) mukaan palautettava tai takaisinperittävä avustuksen 
määrä korkoineen voidaan periä siten, että se vähennetään samalle valtionavustuksen saajalle 
maksettavasta muusta saman valtionapuviranomaisen myöntämästä valtionavustuksesta. 
Valtionavustuslain mukainen kuittaus voidaan rahaston hallituksen 20.10.2011 tekemän 
linjauksen mukaan anomuksesta tehdä edelleen esimerkiksi kolarissa käyttökelvottomaksi 
käyneelle ajoneuvolle tai niiden kevyiden ajoneuvojen osalta, joissa omaisuuden käyttöajaksi 
on Palosuojelurahaston päätöksessä määrätty 10 vuotta (ennen 21.4.2009 tehdyt päätökset) ja 
joissa viiden vuoden omaisuuden käyttöaika on tullut täyteen. Kuittauskäytännölle ei katsottu 
olevan alle viiden vuoden ikäisten ajoneuvojen osalta enää perusteita kuin 
poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä. Edellytyksenä kuittaukselle on, että uutta 
omaisuutta käytetään samaan tarkoitukseen kuin aiemmin myönnetyllä avustuksella hankittua 
omaisuutta. Uuden omaisuuden tulee myös tyypiltään ja ominaisuuksiltaan vastata riittävästi 
vaihdossa luovutettavaa omaisuutta. 
 
Kalusto- ja rakennushankkeiden avustusperusteita ja hakukäytäntöjä tullaan kehittämään 
lähivuosina. Rahaston sihteeristö järjesti syksyllä 2011 asian tiimoilta alueellisia 
keskustelutilaisuuksia, yhden jokaisen aluehallintoviraston alueella. Neuvottelutilaisuuksiin 
oli kutsuttu aluehallintovirastojen johtajat, pelastusjohtajat sekä kalusto- ja rakennushankkeita 
käsittelevät henkilöt. Neuvottelutilaisuuksissa käytiin läpi kalusto- ja rakennushankkeiden 
avustuskäytäntöä sekä mahdollisia muutostarpeita. Mahdolliset muutokset kalusto- ja 
rakennushankeavustusten periaatteisiin tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2013 haun 
yhteydessä mutta neuvottelujen anti voitiin osin ottaa huomioon jo vuoden 2012 kalusto- ja 
rakennushankehakua avattaessa. Rahasto tiedostaa, että mahdollisten avustusten 
kohdentamiseen tulevien suurempien muutosten osalta varhainen tiedottaminen sekä riittävän 
pitkä siirtymäaika ovat avainasemassa. Yksi keskustelussa esillä oleva mahdollinen muutos 
koskee kalusto- ja rakennushankehaun jakamista siten, että kalustohankehaku aikaistuisi 
muutamalla kuukaudella, rakennushankkeiden pysyessä suurin piirtein nykyisessä 
hakuaikataulussa. Aluekierrosten tuloksia tullaan käymään läpi aluehallintovirastojen 
keskinäisessä tapaamisessa ennen lopullisten muutosesitysten laatimista. 
 
Tarpeen mukaan rahasto tulee suunnitelmavuoden aikana pyytämään aluehallintovirastoja 
selvittämään oman alueensa osalta uusien paloasemien rakennus- ja vanhojen asemien 
peruskorjaustarpeita tulevien viiden vuoden aikana (2013–2017). Samalla tultaisiin 
tiedustelemaan tiesuunniteltujen rakennus- ja peruskorjaushankkeiden karkeaa 
hintahaarukkaa. Aluehallintovirastojen ja rahaston välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä pyritään 
muutoinkin tiivistämään suunnitelmavuonna. 
 
Sopimuspalokuntien pienavustukset 
 
Palosuojelurahasto myöntää myös sopimuspalokuntien kalustohankkeisiin sekä paloasemien 
rakennushankkeisiin avustuksia. Nämä harkinnanvaraiset avustukset myönnetään ja asetetaan 
kiireellisyysjärjestykseen osana kalusto- ja rakennushankkeisiin kohdistettuja 
erityisavustuksia. Pienavustuksia (alle 10 000 €) myönnetään myös palokuntasopimuksen 
mukaisiin sopimuspalokuntien hälytysosastojen varustehankintoihin sekä sellaisiin 
hankkeisiin, joilla turvataan 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 uudistettiin vuonna 
2010 laaditun laajan selvityksen perusteella. Sopimuspalokuntien pienavustuksia koskeva 
hakukirje päivitetään kalenterivuosittain. Pienavustuksia voi hakea ilman määräaikaa.  
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Sisäinen hallinto  
 

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista on 
noin kolme prosenttia. Sihteeristössä toimii kolme päätoimista henkilöä, jotka ovat 
virkasuhteessa sisäasiainministeriöön. Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa ministeriön 
pelastusosasto. Vuoden 2011 alusta voimaantullut sisäasiainministeriön asetus 
Palosuojelurahaston työjärjestykseksi vakiinnutti hallituksen hyviksi kokemat ja hyväksymät 
toimintatavat rahaston tehtävien, työnjaon, vastuiden ja velvollisuuksien osalta. 
Suunnitelmavuonna tullaan pitämään seitsemän rahaston hallituksen kokousta, neljä 
kevätkaudella ja kolme syyskaudella. Syksyn ensimmäisen kokouksen yhteydessä pidetään 
myös rahaston kehittämispäivä. Hallitus tullee pitämään muutaman kokouksensa Helsingissä 
sijaisevien pelastusalan keskusjärjestöjen toimitiloissa, jolloin hallituksella on mahdollisuus 
tutustua myös kyseisen järjestön toimintaan.    
 
Vuoden 2012 aikana tullaan uudistamaan myös rahaston strategia sekä laatimaan osana sitä 
sidosryhmästrategia. Tavoitteena ovat laadukkaat ja modernit prosessit sekä paras 
mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. Rahasto haluaa omalta 
osaltaan toimia keskustelun herättäjänä sekä osaltaan edesauttaa alan kehitystä avustuksen 
voimin. Avoin keskustelu sekä yhteinen visio rahaston kehityksen suunnasta edesauttavat 
myös vaikuttavuuden luontia. Avustuksen avulla pyritään kehittämään myös toimijoiden 
välistä yhteistyötä ja verkostojen toimintaedellytyksiä. Yhteistyötä tiivistetään Pelastusopiston 
tutkimusyksikön kanssa erityisesti hankkeiden arvioinnissa, tuloksista tiedottamisessa sekä 
hankkeiden entistä selkeämmässä linkityksessä suurempiin kokonaisuuksiin. Muita keskeisiä 
rahaston toiminnan laatukriteereitä ovat asiantuntemuksen valjastaminen osaksi 
päätöksentekoprosessia, päätösperusteiden ja prosessien läpinäkyvyys, selkeys ja yleinen 
hyväksyttävyys, toiminnan tehokkuus sekä vaikuttava viestintä.  
 
Rahasto myös haluaa sitouttaa avustuksen hakijat toteuttamiinsa hankkeisiin taloudellisesti. 
Käytännössä tämä tarkoittaa vaatimusta erityisavustuksella toteutettavien hankkeiden 
omarahoitusosuudesta. Vain erityisessä poikkeustapauksessa voi kyseeseen tulla suurempi 
kuin 50 prosentin avustusosuus. Strategian uusimisen jälkeen tehdään tarvittavat tarkistukset 
avustuskohteisiin.  
 
Vuoden 2012 hallintomenoissa (300 000 €) on huomioitu ylimääräiset kustannukset, jotka 
aiheutuvat yleisavustusten vaikuttavuuden arvioinnista ulkopuolisen arvioitsijan toimesta, 
rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarista sekä juhlajulkaisusta. Rahastossa on myös harkittu 
viestintää opiskelevan korkeakouluharjoittelijan palkkaamista kesäksi 2012 mm. 
monipuolistamaan rahaston internetsivujen sisältöä sekä toimittamaan rahaston juhlajulkaisua. 
Nämä kustannukset on myös sisällytetty hallintomenoihin.  
 
Palosuojelurahasto jatkaa vuonna 2010 lanseerattujen viestintätuotteiden käyttöä. Uusista 
internetsivuista on saatu erittäin myönteistä palautetta. Rahastolla on käytössään yleinen 
avustuksen hakuohje sekä omat hakuohjeet ja -lomakkeet kuhunkin avustushakuun. Kaikki 
avustushakuun, -myöntämiseen ja tilitykseen liittyvät asiakirjat löytyvät rahaston 
internetsivuilta (palosuojelurahasto.fi, psr.fi). Kaikki avustuksen hakulomakkeet on 
mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti. Rahasto julkaisee kuusi kertaa vuodessa 
uutiskirjettä, jota postitetaan kaikille keskeisille yhteistyötahoille sekä mahdollisille 
hakijatahoille. Uutiskirjeet ovat sähköisinä kaikkien saatavissa rahaston internetsivuilta. 
Rahaston viestintää ja näkyvyyttä tehostetaan edelleen. Myös yhteistyökumppaneiden ja 
ministeriön viestintäkanavia hyödynnetään aiempaa tehokkaammin rahaston viestinnässä. 
Hakijoita pyritään palvelemaan kaikilta osin kaksikielisesti. Viestinnän, ohjeistusten ja 
prosessikuvauksien avulla hakijat ovat entistä tietoisempia avustuksen hakumahdollisuuksista 
ja -menettelyistä. Tämä on osaltaan parantanut hakemusten laatua ja helpottanut niiden 
käsittelyä rahastossa.  
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Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Täysin sähköisesti haetaan tällä hetkellä 
yleisavustuksia sekä erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi 
sopimuspalokuntien pienavustukset sekä kaikkien avustustyyppien tilitykset on mahdollista 
hakea sähköisesti. Kalusto- ja rakennushankehaun osalta tullaan suunnitelmavuonna 
selvittämään sähköisen avustushaun mahdollisuutta. Sähköinen allekirjoitus otetaan 
suunnitelmavuonna täysimääräisesti käyttöön avustuspäätöksissä. Asiakirjojen postitus tulee 
siirtymään rahaston osalta täysin sähköiseksi. Niiltä osin kuin kirjepostitusta vielä tarvitaan, 
tulee varsinainen asiakirjojen tulostus ja postitus tapahtumaan sähköisesti lähetettyjen 
asiakirjojen pohjalta Itellan toimesta sisäasiainministeriön yhteistyösopimuksen pohjalta.  
 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen rakenne vastaa valtion talousarviolainsäädännön 
säännöksiä ministeriöiden tilinpäätöksen rakenteesta. Toimintakertomuksesta laaditaan myös 
lukijaystävällinen tiivistelmä, jonka painopisteinä ovat toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus 
ja avustusten kohdentuminen. Suunnitelmavuonna jatketaan kiitosta saanutta toimintatapaa 
toimintakertomuksen laadinnassa.  
 
Rahasto ottaa vuoden 2012 aikana käyttöönsä KIEKU-järjelmän, jonka tarjoamia 
mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään niin toiminnan ja talouden suunnittelussa kuin 
toteutuneesta raportoinnissakin. 
 
Rahasto osallistuu omalta osaltaan pelastustoimen ja hallinnonalan keskeisten suunnittelu- ja 
strategia-asiakirjojen uudistamistyöhön, toimialan yhteisten painopisteiden ja linjausten 
määrittelyyn sekä alan järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön systematisointiin. Rahaston 
myöntämien avustusten vaikuttavuusarvioinnissa tullaan käyttämään myös ulkopuolista 
arvioitsijaa. Vuonna 2012 ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi tulee kohdistumaan pelastusalan 
järjestöjen yleisavustuksiin. Lisäksi rahasto tukee pelastusalan vaikuttavuutta ja 
tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden käyttöönottoa yhteistyön ja käynnissä olevien 
hankkeiden kautta.   
 
Loppuvuonna 2011 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jossa tiedusteltiin avustuksen 
hakijoiden mielipiteitä rahaston avustuksen myöntöprosessista, hakemusten käsittelystä, 
viestinnästä sekä internetsivujen käytettävyydestä. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan 
mahdollisia muutostarpeita rahaston nykyisiin toimintatapoihin. 
 
 

Talous 
Talouden suunnittelu ja seuranta ovat hyvällä tasolla aiempien vuosien kehitystyön 
seurauksena ja siksi hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen voidaan 
huomioida viivytyksettä. 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, 
maksetaan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille vuosien 2012–2014 aikana. 
Ainoastaan sopimuspalokuntien pienavustukset (300 000 €) ja yleisavustukset (2,6 milj. €) 
maksetaan lähes kokonaisuudessaan suunnitelmavuonna. Palosuojelurahastolla on 17.11.2011 
tilanteessa tehtyjä avustuspäätöksiä eli sitoumuksia maksamatta 10 313 257 euroa, vuoden 
2011 aikana maksettuja sitoumuksia 8210 675 euroa ja vuoden 2011 aikana vapautuneita 
sitoumuksia 578 442 euroa.  
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*   Arvio vuoden 2011 lopussa tilitettävästä vuoden 2010 Palosuojelumaksukertymästä 9,13 miljoonaa euroa.  
** Arvio vuoden 2012 lopussa tilitettävästä vuoden 2011 Palosuojelumaksukertymästä 9,3 miljoonaa euroa.  
 
 
Palosuojelumaksukertymä on pysynyt taloudellisesta taantumasta huolimatta korkealla tasolla. 
Vuoden 2011 kertymä on noin 9,13 miljoonaa euroa. Ennusteet kertymästä näyttävät myös 
vuoden 2012 osalta hyviltä. Osaltaan tähän kehitykseen vaikuttaa vakuutusmaksujen 
hintakehitys. Suunnitelmavuoden kertymän oletetaan laskelmissa olevan 9,3 miljoonaa euroa 
ja rahoitustasoksi on määritelty 9,815 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan 
suunnitelmavuodelta jää noin 0,83 miljoonan euron alijäämä. Tavoitteena on jatkaa rahaston 
pääoman hallittua pienentämistä lähivuosina. Tästä syystä myös vuosien 2013–2014 
rahoitustasoksi on suunniteltu 9,8–10,0 miljoonaa euroa, joka on enemmän kuin oletettu 
vuosittainen maksukertymä. Rahaston maksuvalmius säilyy kuitenkin erinomaisena. 

    
 
 
 Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
  
 

Sihteeri  Hanna Paakkolanvaara 
 
 
LIITTEET  Talousarvio 2012 
 Varojen käyttösuunnitelma 2012 
 
TIEDOKSI Ministeri Räsänen   
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 Kansliapäällikkö Viljanen 
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 Ylijohtaja Partanen 
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Varojen käyttösuunnitelma eli rahoituslaskelma 2012 (kaikki luvut euroja) 
 
2010 
Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2011 16 392 559  
 
2011 
Menot  Tulot  
2009–2011 sitoumusten maksut 1.1.–17.11.11     8 210 675 Palosuojelumaksut           9 130 000 
Arvioidut sitoumusten maksut 18.11.–31.12.11     2 035 791 Avustusten palautukset         1 682 
Pienavustukset        292 986  
Hallintomenot        260 000   
Rahamenot vuonna 2011   10 799 452 Rahoitustarve 2011                       - 1 667 770          
   Yhdystilisaatava 31.12.2011  14 724 789 
 
2012  
Menot (9,815 milj. avustuksiin)   Tulot  
**v. 2009–2010 sitoumusten maksut (loput)   1 961 706 Palosuojelumaksut   9 300 000 
**v. 2011 sitoumusten maksut   3 280 651  Avustusten palautukset        20 000 
Hallintomenot     300 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2012 (50 %)  4  907 500 
Rahamenot vuonna 2012 10 449 857 Rahoitustarve 2012                         -1 129 857  
  Yhdystilisaatava 31.12.2012    13 594 932 
     
2013 
Menot (9,8 milj. avustuksiin)   Tulot  
**v. 2011 sitoumusten maksut (loput)  3 025 867 Palosuojelumaksut  9 500 000 
**v. 2012 sitoumusten maksut (30 %)  2 944 500  Avustusten palautukset       20 000 
Hallintomenot     300 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2013 (50 %)  4 900 000 
Rahamenot vuonna 2013 11 170 367 Rahoitustarve 2013                          - 1 650 367  
  Yhdystilisaatava 31.12.2013              11 944 565 
 
2014 
Menot (10,0 milj. avustuksiin)   Tulot  
**v. 2012 sitoumusten maksut (20 %)   1 963 000 Palosuojelumaksut  9 750 000 
**v. 2013 sitoumusten maksut (30 %)   2 940 000  Avustusten palautukset       20 000 
Hallintomenot     300 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2014 (50 %)   5 000 000 
Rahamenot vuonna 2014 10 203 000 Rahoitustarve 2014                           -  433 000  
  Yhdystilisaatava 31.12.2014              11 511 565 
 
 
 
*Laskelma perustuu tilanteeseen, jolloin tehtyjä avustuspäätöksiä oli maksamatta yhteensä 10 313 257 € ja vuoden 2011 aikana 
maksetut sitoumuksissa olevat avustukset 8 210 675 euroa (17.11.2011 mennessä) sekä vuoden 2010 toteutuneet hallintomenot olivat 
204 367,94 euroa (31.10.2011 mennessä). 17.11.2011 mennessä sitoumuksia on vuoden 2011 aikana vapautunut 578 442 euroa. 
 
**Tässä laskelmassa vuosien 2013–2014 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 9,8–10,0 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa oletetaan, 
että vuosien 2012–2014 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myöntövuonna 50 % (yleisavustukset, pienavustukset, osa kalusto- ja 
tutkimushankkeista), seuraavana 30 % (kalustohankkeet ja suuri osa erityisavustuksista) ja sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä 
rakennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet). Vuodelle 2015 jää tässä laskelmassa maksamattomia vuoden 2013 sitoumuksia 
1,96 milj. euroa ja 2014 sitoumuksia 3,0 milj. euroa ja vuodelle 2016 vuoden 2014 sitoumuksia 2,0 milj. euroa. Vuoden 2014 lopussa 
maksamattomia sitoumuksia on tämän laskelman mukaan yhteensä 6,96 milj. euroa, joka pystytään edelleen kattamaan rahaston 
yhdystilisaatavilla (11,51 milj. euroa).   
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TALOUSARVIO 2012  
 
 
Toiminnan kulut                                                                                                                        300 000 € 
 
 
Siirtotalouden tuotot ja kulut: 
 
Tuotot                                                                                                                                                     0 € 
 
 
Kulut 
 
 

Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset   1 150 000 € 
(kalusto- ja järjestelmähankinnat ml. pelastustoimen  
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet) 

 Päätetään huhtikuussa 2012 
 
 
Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset    3 000 000 € 
(paloasemien rakennushankkeet ja harjoitusalueet)  

 Päätetään huhtikuussa 2012 
 
 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset   2 715 000 € 

 Päätetään marraskuussa 2011 
 
 
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)      300 000 € 

 Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 7 kertaa vuodessa 
 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,   2 650 000 € 
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit 

 Päätetään maaliskuussa 2012 ja elo-syyskuussa 2012 
 

        
 Yhteensä   9 815 000 € 
 

 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 
 Palosuojelumaksut                                                                                     9 300 000 € 
 Arvonlisäverot                                                                                       -      18 000 € 
 
 
Tilikauden kulujäämä (alijäämä)                                                                                     - 833 000 €
     
 
 
   


