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Toimintasuunnitelma 2013 
 
Yleistä 

 
Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritettava 
vuosittain palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka har-
joittaa vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelumaksuista saadut varat tuloutetaan valtion talous-
arvion ulkopuolella olevaan Palosuojelurahastoon. 
 
Palosuojelurahasto toimii sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahaston hallinnosta se-
kä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus, jonka teh-
tävänä 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 nykyisen hallituksen 
kolmevuotiseksi toimikaudeksi 1.3.2011–28.2.2014. Valtioneuvoston palosuojelurahastosta an-
taman asetuksen (625/2003) mukaan hallituksessa tulee olla edustaja sisäasiainministeriön pelas-
tusosastolta, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja, pelas-
tusalan järjestöjen edustaja sekä kolme muuta jäsentä.  
 
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää rahastolain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varo-
jen 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 rahoittaa tulipalojen ehkäisyyn ja 
pelastustoiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa, niiltä osin, kun se jää muiden rahoitus-
kanavien ulkopuolelle. Tarkempia ohjeita avustuksiin liittyen annetaan avustuksen hakukirjeissä, 
hakulomakkeissa sekä ohjeessa avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (SM-2008-
1180/Tu-394). 

 
 
Toiminnan tavoitteet 2013 
 

Palosuojelurahasto huomioi avustuksia kohdentaessaan pelastustoimen suunnittelu- ja strategia-
asiakirjoissa sekä tutkimusohjelmassa sekä sisäisen turvallisuuden ohjelman olevat keskeiset ta-
voitteet niiltä osin kuin ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista. Rahasto tukee omalla 
toiminnallaan ohjelmien ja tavoitteiden saavuttamista erityisesti tulipalojen ehkäisyn, toimijoiden 
välisen yhteistyön sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta. Yhtenä painopisteenä vuonna 
2013 ovat alan hyvien käytäntöjen sekä sisäisen turvallisuuden ohjelman tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa edistävien toimenpiteiden jalkauttaminen. Avustusten myöntämisen lisäksi ra-
hasto toimii myös aktiivisena tiedotuskanavana.  
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 Avustukset kohdennetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioiden pelastustoimen palve-
lujen sekä henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn turvaaminen koko maan alueella. Rahasto tukee 
palokuolemien vähentämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä, turvallisuuden edistämi-
seen tähtäävien tietojen ja taitojen parantamiseen tähtääviä toimia, valistuksen ja neuvonnan te-
hostamista, 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 toi-
mintaan, 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 tositteel-
lista tilitystä vastaan. Ennakkoa on mahdollista hakea kolme kertaa vuodessa. Rahasto pyrkii 
mahdollisuuksiensa rajoissa omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että yleisavustusta saavien jär-
jestöjen järjestämä koulutus ei ole päällekkäistä esimerkiksi Pelastusopiston järjestämän täyden-
nyskoulutuksen kanssa.  
 
Suunnitelmavuonna rahasto huomioi vuonna 2012 toteutetun yleisavustusten ulkopuolisen vai-
kuttavuusarvioinnin tulokset laatiessaan kehittämistoimenpiteitä yleisavustusten vaikuttavuuden 
edelleen parantamiseksi. Kehittämistoimia pohditaan yhdessä yleisavustuksia saavien järjestöjen 
kanssa. 

  
 
Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset 
 
Pelastustoimen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tiedotukseen ja tur-
vallisuusviestintään sekä oppimateriaalin tuottamiseen suunnataan määrärahaa rahaston vuoden 
2013 talousarvio ja palosuojelurahastolain tarkoitus (306/2003, 1 ja 14 §) huomioiden. Julistetta-
essa avustuksia haettavaksi sekä niiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä arvioitaessa huomioidaan 
pelastustoimen tutkimusohjelman ja Sisäisen turvallisuuden ohjelman rahastoa koskevat teemat. 
Erityisesti tuetaan koko pelastustoimea hyödyttäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahasto 
pyrkii huomioimaan myös laajojen poikkihallinnollisten sisäisen turvallisuuden hankkeiden avus-
tamisen mahdollisuudet, siltä osin kuin ne edistävät rahaston toiminnan päämääriä. Rahasto tu-
kee tutkimus- ja kehittämistoiminnan systematisointia ja tekee yhteistyötä Pelastusopiston kans-
sa hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä hankkeiden tuloksista tiedotettaessa.  
 
Rahasto tukee myös viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä järjestämiä valtakunnallisia tiedo-
tus- ja turvallisuusviestintäkampanjoita, joiden suunnitteluun, kattavuuteen sekä vaikuttavuu-
teen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi voidaan avustaa erityisryhmille suunnattuja valta-
kunnallisia kampanjoita, joilla pyritään palokuolemien ja tulipalovahinkojen määrän vähentämi-
seen.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin avustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Käytäntö on osoit-
tautunut hyväksi ja parantanut hakemusten laatua ja tulevien vuosien ennakointia. Syksyllä 2011 
myönnetyistä erityisavustuksista tutkimus-, kehittämis- ja tiedotushankkeisiin suurin osa aloite-
taan suunnitelmavuoden alussa. Avustuksensaajilla on näin ollen hyvin aikaa valmistautua hank-
keen aloitukseen ja hankkeiden voidaan olettaa toteutuvan suunnitellussa aikataulussa. Kaksi 
kertaa vuodessa tapahtuva avustushaku tasaa rahaston sihteeristön, asiantuntijaraadin ja halli-
tuksen työskentelyn vuosikiertoa, kun kerralla käsiteltävien hakemusten määrä pysyy kohtuulli-
sena.  
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Kalusto- ja rakennushankeavustukset 
 
Pelastustoimen alueiden kalustohankintojen osalta avustetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla pa-
rannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. Avustuksia 
myönnettäessä tarkastellaan koko alueen kalustotilanteen kehittämistä pelastustoimen palvelu-
tasopäätöksen ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rahasto tukee osana kalustohankintoja 
myös järjestelmähankkeita (väestöhälyttimet) sekä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteiden hankintaa johtamisvalmiuksien parantamiseksi. Rakennushankeavustusten osalta 
tuetaan erityisesti sellaisia uusia asemia ja merkittäviä peruskorjauksia tai laajennuksia, joilla pa-
rannetaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, poistetaan paloasemaverkostossa olevia auk-
koja tai korjataan työturvallisuudessa olevia puutteita. 
 
Osana rakennushankkeita on harjoitusalueiden rakentamista tuettu vuodesta 2011 lähtien pelas-
tustoimen harjoitusaluestrategian ja rahaston sihteeristön toteuttamien harjoitusalueiden tarve-
kyselyiden (2010 ja 2011) tulosten ja johtopäätösten pohjalta. Harjoitusalueiden mahdollisessa 
rahoituksessa noudatetaan rakennushankkeiden ohjeistusta ja kiireellisyysjärjestystä, mikäli kui-
tenkin harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakenta-
miseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään miljoona euroa. Yksit-
täiset harjoitusalueiden konttihakemukset käsitellään ja asetetaan kiireellisyysjärjestykseen osa-
na kalustohankehakemuksia.  
 
Kaluston yksikköhintaisesta enimmäisrajasta on luovuttu vuoden 2013 kalusto- ja rakennushan-
kehaun osalta. Pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat voivat osana kalustohakua hakea näin ol-
len myös avustusta kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin 
(yli 147 600 euron hankkeet, alv 23 %).  Myös pelastusajoneuvojen nimityksiä sekä kalustohankin-
tojen euromääräisiä enimmäiskustannuksia tarkennettiin samassa yhteydessä. Muutos rahaston 
avustuskäytännössä johtuu kalliin ajoneuvokaluston valtionavun päättymisestä, jolloin rahaston 
osalta ei enää ole kyse päällekkäisestä tuesta ja siten esteestä rahoittaa yli 147 600 euron (sis. 
alv) kalustohankkeita.  
 
Vuoden 2013 kalusto- ja rakennushankehaku avattiin hakuaikoihin tulleiden muutosten vuoksi jo 
31.8.2012 pidetyssä rahaston hallituksen kokouksessa. Näin aluehallintovirastoille jäi enemmän 
aikaa tiedottaa oman alueensa pelastuslaitoksia sekä kuntia haun yksityiskohdista. Suunnitelma-
vuonna tullaan arvioimaan, millaisia muutoksia kyseiset toimenpiteet aiheuttavat kalusto- ja ra-
kennushankkeiden hakumääriin sekä haettavien kalustohankkeiden kokonaiskustannuksiin. 
 
 
Kalusto- ja rakennushankeavustusten hakuperusteiden kehittäminen 
 
Rahaston sihteeristö järjesti syksyllä 2011 kaikkien aluehallintovirastojen alueella neuvottelutilai-
suuden, jossa käytiin läpi kalusto- ja rakennushankkeiden avustuskäytäntöä sekä mahdollisia 
muutostarpeita. Neuvottelutilaisuuksiin oli kutsuttu aluehallintovirastojen johtajat, pelastusjoh-
tajat sekä kalusto- ja rakennushankkeita käsittelevät henkilöt. Neuvottelujen antia voitiin osin ot-
taa huomioon jo vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankehakua avattaessa mutta keskustelujen 
tulokset heijastuvat etenkin vuoden 2013 kalusto- ja rakennushankeavustusten periaatteissa. Yksi 
keskusteluissa esillä ollut muutos koski kalusto- ja rakennushankehaun eriyttämistä.  
 
Kalusto- ja rakennushankkeiden haku- sekä päätösaikataulu ovat olleet aiempina vuosina yhtene-
vät mutta suunnitelmavuoden osalta haut on eriytetty siten, että rakennushankepäätösten aika-
taulua on aikaistettu muutamalla kuukaudella kalustohankkeiden pysyessä suurin piirtein nykyi-
sessä aikataulussaan. Ratkaisu helpottaa rakentamista sekä tilitysaikataulussa pysymisessä, sillä 
päätökset rakennushankehakemuksiin saadaan jo maaliskuussa, jolloin rakentamisessa voidaan 
hyödyntää kesäajan rakennuskausi entistä paremmin. Jako helpottanee myös rahaston sihteeris-
tön työtä hankkeiden käsittelyssä sekä aikataulutuksessa. Hakijoiden osalta hakuaikatauluun ei 
tule kuin muutaman viikon aikaistus.     
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Rahasto tulee suunnitelmavuoden aikana hyödyntämään tuloksia rakennushankekyselyn tuloksia. 
Aluehallintovirastoille suunnattu kysely toteutettiin loppuvuonna 2012 ja siinä pyydettiin AVI-
alueita selvittämään oman alueensa paloasemien rakennushankkeita seuraavien viiden vuoden 
aikana. Kyselyssä selvitettiin hinta-arvion lisäksi vuosille 2013 – 2017 sijoittuvia uusien palo-
asemien rakennustarpeita ja vanhojen asemien peruskorjaus- sekä laajennustarpeita. Kyselyn tu-
loksia tullaan hyödyntämään myös rakennushankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tar-
jouspyynnön laatimisessa. Vaikuttavuusarvioinnin tulosten pohjalta voidaan paremmin arvioida 
rakennushankkeiden avustamisen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta.  
 
Kalusto- ja rakennushankkeiden osalta voidaan uusia päätöksiä vuonna 2013 tehdä yhteensä noin 
4 miljoonan euron edestä. Painotusta kaluston ja rakennusten euromääräiseen avustamiseen tul-
taneen kertomusvuonna pohtimaan ja tarkentamaan. Rahasto tiedostaa, että mahdollisten avus-
tusten kohdentamiseen tulevien suurempien muutosten osalta varhainen tiedottaminen, hyvä 
yhteistyö sekä riittävän pitkä siirtymäaika ovat avainasemassa. 
  
Aluehallintovirastojen ja rahaston välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä tiivistetään muutoinkin 
suunnitelmavuonna. Tähän liittyy muun muassa keskustelu, jota käydään kalusto- ja rakennus-
hankkeiden sähköisen haun kehittämisestä. Tällä hetkellä kalusto- ja rakennushankehakemukset 
tulevat AVIin paperiversioina ja ne lähetetään edelleen rahastoon paperiversioina. Aluehallintovi-
rastojen sähköistä asiakirjavalmiutta selvitettiin sihteeristön toimesta loppusyksystä 2012 ja säh-
köiseen kalusto- ja rakennushankehakuun siirtymistä harkitaan tulosten sekä aluehallintovirasto-
jen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Avustusten hakijat toivovat yleisesti ottaen paperit-
toman asioinnin kehittämistä ja tämä mahdollistaa myös rahaston asianhallintajärjestelmän en-
tistä paremman hyödyntämisen hakemusten vastaanottamisessa sekä tallentamisessa.   

 
Sopimuspalokuntien pienavustukset 
 
Palosuojelurahasto myöntää myös sopimuspalokuntien kalustohankkeisiin sekä paloasemien ra-
kennushankkeisiin avustuksia. Nämä harkinnanvaraiset avustukset myönnetään ja asetetaan kii-
reellisyysjärjestykseen osana kalusto- ja rakennushankkeisiin kohdistettuja erityisavustuksia. Pie-
navustuksia (alle 10 000 €) myönnetään myös palokuntasopimuksen mukaisiin sopimuspalokun-
tien hälytysosastojen varustehankintoihin sekä sellaisiin hankkeisiin, joilla turvataan VPK-
toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Sekä kalusto- ja rakennushankkeiden että piena-
vustusten tulee kohdistua pelastustoiminnan tai hälytysvalmiuden tehostamiseen, työturvalli-
suuden parantamiseen tai työterveyshaittojen pienentämiseen. Sopimuspalokuntien pienavus-
tusten myöntöperusteet uudistettiin vuonna 2010 laaditun laajan selvityksen perusteella. Sopi-
muspalokuntien pienavustuksia koskeva hakukirje päivitetään kalenterivuosittain. Pienavustuksia 
voi hakea ilman määräaikaa. Suunnitelmavuonna tullaan tarkistamaan myös sopimuspalokuntien 
pienavustusten haku- ja myöntöperusteita. Erityisesti suunnitelmavuonna tullaan kiinnittämään 
huomioita sopimuspalokuntien uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin.   
 

Sisäinen hallinto  
 

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista on reilut 
kolme prosenttia. Sihteeristössä toimii neljä päätoimista henkilöä, jotka ovat virkasuhteessa sisä-
asiainministeriöön. Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa ministeriön pelastusosasto. Vuoden 
2011 alusta voimaantullut sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestykseksi va-
kiinnutti 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 tulee pitämään yhden kokouksen 
Helsingissä sijaitsevan pelastusalan järjestön toimitiloissa ja yhden kokouksen pelastuslaitoksella, 
jolloin hallituksella on mahdollisuus tutustua avustuksen saajien toimintaan.    
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Suunnitelmavuoden aikana saadaan valmiiksi rahaston uusi strategia sekä tullaan laatimaan osa-
na sitä sidosryhmästrategia. Rahaston oman toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat ja modernit 
prosessit ja avustustoiminnan tavoitteena 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 kehi-
tyksen suunnasta edesauttavat myös vaikuttavuuden luontia. Avustuksen avulla pyritään kehit-
tämään myös toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostojen toimintaedellytyksiä. Yhteistyötä tii-
vistetään Pelastusopiston tutkimusyksikön kanssa erityisesti hankkeiden arvioinnissa, tuloksista 
tiedottamisessa sekä hankkeiden entistä selkeämmässä linkityksessä suurempiin kokonaisuuksiin. 
Muita keskeisiä rahaston toiminnan laatukriteereitä ovat asiantuntemuksen kytkeminen osaksi 
päätöksentekoprosessia, päätösperusteiden ja prosessien läpinäkyvyys, selkeys ja yleinen hyväk-
syttävyys, toiminnan tehokkuus sekä vaikuttava viestintä.  
 
Rahasto myös haluaa sitouttaa avustuksen hakijat toteuttamiinsa hankkeisiin taloudellisesti. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa vaatimusta erityisavustuksella toteutettavien hankkeiden omarahoi-
tusosuudesta. Vain erityisessä poikkeustapauksessa voi kyseeseen tulla suurempi kuin 50 prosen-
tin avustusosuus. Strategian valmistumisen jälkeen rahasto valmistautuu tekemään tarvittavat 
tarkistukset rahaston avustuskohteisiin ja käyttösuunnitelmiin.  
 
Vuoden 2013 hallintomenoissa (330 000 €) on huomioitu ylimääräiset kustannukset, jotka aiheu-
tuvat rakennushankeavustusten vaikuttavuuden arvioinnista ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. 
 
Palosuojelurahasto jatkaa vuonna 2010 lanseerattujen viestintätuotteiden käyttöä. Rahaston in-
ternetsivuista on saatu erittäin myönteistä palautetta. Rahastolla on käytössään yleinen avustuk-
sen hakuohje sekä omat hakuohjeet ja -lomakkeet kuhunkin avustushakuun. Kaikki avustusha-
kuun, -myöntämiseen ja tilitykseen liittyvät asiakirjat löytyvät rahaston internetsivuilta (palosuo-
jelurahasto.fi, psr.fi). Kaikki avustuksen hakulomakkeet on mahdollista täyttää ja lähettää sähköi-
sesti. Rahasto julkaisee neljästä kuuteen kertaan 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 tehok-
kaammin rahaston viestinnässä. Hakijoita pyritään palvelemaan kaikilta osin kaksikielisesti. Vies-
tinnän, ohjeistusten ja prosessikuvauksien avulla hakijat ovat entistä tietoisempia avustuksen ha-
kumahdollisuuksista ja -menettelyistä. Tämä on osaltaan parantanut hakemusten laatua ja hel-
pottanut niiden käsittelyä rahastossa.  
 
Sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Täysin sähköisesti haetaan tällä hetkellä yleisavustuksia 
sekä erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi sopimuspalokuntien pienavus-
tukset sekä kaikkien avustustyyppien tilitykset on mahdollista hakea sähköisesti. Kalusto- ja ra-
kennushankehaun osalta tullaan suunnitelmavuonna selvittämään sähköisen avustushaun mah-
dollisuutta. Asiakirjojen postitus pyritään siirtämään mahdollisuuksien mukaan suurelta osin säh-
köiseksi. Kirjepostituksen osalta kokeillaan suunnitelmavuonna Itellan tulostus- ja postituspalve-
luita sisäasiainministeriön yhteistyösopimuksen pohjalta.  
 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen rakenne vastaa valtion talousarviolainsäädännön sään-
nöksiä ministeriöiden tilinpäätöksen rakenteesta. Toimintakertomuksesta laaditaan myös luki-
jaystävällinen tiivistelmä, jonka painopisteinä ovat toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avus-
tusten kohdentuminen. Suunnitelmavuonna jatketaan kiitosta saanutta toimintatapaa toiminta-
kertomuksen laadinnassa.  
 
Rahasto ottaa vuoden 2013 aikana käyttöönsä KIEKU-järjestelmän, jonka tarjoamia mahdolli-
suuksia pyritään hyödyntämään niin toiminnan ja talouden suunnittelussa kuin toteutuneesta ra-
portoinnissakin. 
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Rahasto osallistuu omalta osaltaan pelastustoimen ja hallinnonalan keskeisten suunnittelu- ja 
strategia-asiakirjojen uudistamistyöhön, toimialan yhteisten painopisteiden ja linjausten määrit-
telyyn sekä alan järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön systematisointiin. Rahaston myöntämien 
avustusten vaikuttavuusarvioinnissa käytetään myös ulkopuolista arvioitsijaa. Vuonna 2013 ulko-
puolinen vaikuttavuusarviointi tulee kohdistumaan pelastusalan rakennushankkeisiin. Lisäksi ra-
hasto tukee pelastusalan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden käyttöönottoa 
yhteistyön ja käynnissä olevien hankkeiden kautta.   
 
Suunnitelmavuoden syksyllä tullaan toteuttamaan jälleen asiakastyytyväisyyskysely, jossa tiedus-
teltiin avustuksen hakijoiden mielipiteitä rahaston avustuksen myöntöprosessista, hakemusten 
käsittelystä, viestinnästä sekä internetsivujen käytettävyydestä. Kyselyn tulosten perusteella ar-
vioidaan mahdollisia muutostarpeita rahaston nykyisiin toimintatapoihin. Edellinen kysely toteu-
tettiin vuonna 2011. 
 

Talous 
Talouden suunnittelu ja seuranta ovat hyvällä tasolla aiempien vuosien kehitystyön seurauksena 
ja siksi hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen voidaan huomioida vii-
vytyksettä. Vapautuneet sitoumukset saadaan uudelleenjakoon viivytyksettä, sillä rahaston si-
toumukset täsmäytetään ja taloustilannetta seurataan kuukausittain. Hallitustasolla sitoumus- ja 
taloustilannetta seurataan neljännesvuosittain.  
 

 
*   Arvio vuoden 2012 Palosuojelumaksukertymästä 9,55 milj. €, myönnetty avustus 9,815 miljoonaa euroa.   
** Arvio vuoden 2013 maksukertymästä 9,74 milj. €, avustusbudjettiesitys 9,41 miljoonaa euroa. 
 
Koska avustuksista suurin osa maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, makse-
taan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille vuosien 2013–2015 aikana. Ainoastaan 
sopimuspalokuntien pienavustukset (330 000 €) ja yleisavustukset (2,72 milj. €) maksetaan lähes 
kokonaisuudessaan suunnitelmavuonna. Palosuojelurahastolla on 31.10.2012 tilanteessa tehtyjä 
avustuspäätöksiä eli sitoumuksia maksamatta 12 423 693 euroa, vuoden 2012 aikana maksettuja 
sitoumuksia 6 092 217 euroa ja vuoden 2012 aikana vapautuneita sitoumuksia 655 868 euroa.  
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Palosuojelumaksukertymä on pysynyt taloudellisesta taantumasta huolimatta korkealla tasolla. 
Vuoden 2012 kertymä on noin 9,55 miljoonaa euroa. Ennusteet kertymästä näyttävät myös vuo-
den 2012 osalta hyviltä. Osaltaan tähän kehitykseen vaikuttaa vakuutusmaksujen hintakehitys. 
Suunnitelmavuoden kertymän oletetaan laskelmissa olevan 9,74 miljoonaa euroa. Sisäasiainmi-
nisteriön 15.6.2012 antaman tilinpäätöskannanoton mukaan ministeriö katsoo, että rahaston 
oman pääoman pienentämiseen ei enää ole vastaavaa tarvetta tai perustetta kuin aiempina vuo-
sina.  Tästä syystä rahaston talousarvio on laadittu niin, että suunnitelmavuodelta eikä sitä seu-
raavilta vuosilta jää mainittavia ali- eikä ylijäämiä. Vuosien 2013–2015 rahoitustasoksi on suunni-
teltu 9,41–9,66 miljoonaa euroa. Rahaston maksuvalmius säilyy erinomaisena. 

    
 
 
 
 Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
  
 

Pääsihteeri  Hanna Paakkolanvaara 
 
 
  
 
LIITTEET  Talousarvio 2013 
 Varojen käyttösuunnitelma 2013 
 
 
TIEDOKSI Ministeri Räsänen   
 Valtiosihteeri Anttoora 
 Kansliapäällikkö Nerg 
 Erityisavustajat Nahkala ja Andersson 
 Pelastusylijohtaja Partanen 

VTV/Johtava tilintarkastaja Luomala 
SM/Talousyksikkö 
SM/Hallintoyksikkö 

 SM/Pelastusosasto/yksiköt 
 Aluehallintovirastot 
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Varojen käyttösuunnitelma eli rahoituslaskelma 2013 (kaikki luvut euroja) 
 
2011 
Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2012 15 094 076  
 
2012  
Menot  Tulot  
2009–2012 sitoumusten maksut 1.1.–31.10.12      6 092 217 Palosuojelumaksut            9 548 419 
Arvioidut sitoumusten maksut 31.10.–31.12.12    3 465 307 Avustusten palautukset                 0 
Pienavustukset        350 000  
Hallintomenot        340 000   
Rahamenot vuonna 2012    10 247 524 Rahoitustarve 2012                           - 699 105         
   Yhdystilisaatava 31.12.2012  14 394 971 
 
2013  
Menot (9,41 milj. avustuksiin)   Tulot  
**v. 2009–2011 sitoumusten maksut (loput)   2 743 565 Palosuojelumaksut   9 740 000 
**v. 2012 sitoumusten maksut   3 800 000  Avustusten palautukset        20 000 
Hallintomenot     330 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2013 (50 %)   4 705 000 
Rahamenot vuonna 2013 11 578 565 Rahoitustarve 2012                         -1 818 565  
  Yhdystilisaatava 31.12.2012    12 576 406 

    
2014 
Menot (9,55 milj. avustuksiin)   Tulot  
**v. 2012 sitoumusten maksut (loput)  3 316 160 Palosuojelumaksut  9 880 000 
**v. 2013 sitoumusten maksut (30 %)  2 823 000  Avustusten palautukset       20 000 
Hallintomenot     330 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2014 (50 %)  4 775 000 
Rahamenot vuonna 2014 11 244 160 Rahoitustarve 2014                          - 1 344 160  
  Yhdystilisaatava 31.12.2014               11 232 246 
 
2015 
Menot (9,66 milj. avustuksiin)   Tulot  
**v. 2013 sitoumusten maksut (20 %)   1 882 000 Palosuojelumaksut   9 979 000 
**v. 2014 sitoumusten maksut (30 %)   2 865 000  Avustusten palautukset         20 000 
Hallintomenot      335 000  
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2015 (50 %)   4 830 000 
Rahamenot vuonna 2015   9 912 000 Rahoitustarve 2015                                 87 000  
  Yhdystilisaatava 31.12.2015                11 319 246 
 
 
*Laskelma perustuu 31.10.2012 tilanteeseen, jolloin tehtyjä avustuspäätöksiä oli maksamatta yhteensä 12 423 693 € ja vuoden 
2012 aikana maksetut sitoumuksissa olevat avustukset 6 092 217 euroa, vuoden 2012 toteutuneet hallintomenot olivat 246 312 
euroa ja sitoumuksia oli vapautunut 655 868 euroa. 
 
**Tässä laskelmassa vuosien 2014–2015 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 9,55–9,66 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa oletetaan, 
että vuosien 2013–2015 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 2016 jää tässä laskelmassa maksamattomia vuoden 2014 si-
toumuksia 1,91 milj. euroa ja 2015 sitoumuksia 2,90 milj. euroa ja vuodelle 2017 vuoden 2015 sitoumuksia 1,93 milj. euroa. Vuoden 
2015 lopussa maksamattomia sitoumuksia on tämän laskelman mukaan yhteensä 6,74 milj. euroa, joka pystytään kattamaan rahas-
ton yhdystilisaatavilla (11,32 milj. euroa).   
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TALOUSARVIO 2013 
 
 
Toiminnan kulut (sis. ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin)                                                          330 000 € 
 
 
Siirtotalouden tuotot ja kulut: 
 
Tuotot                                                                                                                                                                   0 € 
 
 
Kulut 

Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustukset   3 710 000 € 
kalusto- ja rakennushankkeisiin  

 Rakennushankeavustuksista päätetään maaliskuussa 2013 
 Kalustohankeavustuksista päätetään huhtikuussa 2013 

 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset   2 720 000 € 

 Päätetään marraskuussa 2012 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,   2 650 000 € 
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit 

 Päätetään maaliskuussa 2013 ja elo-syyskuussa 2013 
 
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)      330 000 € 

 Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 7 kertaa vuodessa 
        
 Yhteensä   9 410 000 € 
 
Menot yhteensä    9 740 000 €  

 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 
 Palosuojelumaksut                                                                                     9 740 000 € 
 Arvonlisäverot                                                                                       -       13 000 € 
 
 
Tilikauden kulujäämä (alijäämä)                                                                                  -      13 000 € 
    
 
 
   


