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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 mukaan Palosuojelurahaston 
hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella 
on henkilökohtainen varajäsen. Sisäasianministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan 
sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen 
hallituksen toimikausi päättyy 28.2.2014. Sisäasiainministeriön tulee valmistella uuden 
hallituksen nimeäminen kaudelle 1.3.2014–28.2.2017. Valtioneuvoston 
Palosuojelurahastosta antaman asetuksen 4 §:n (625/2003; muut. 1085/2004) mukaan 
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäasiainministeriön pelastusosaston 
edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä 
neljä muuta jäsentä. Vakiintuneen käytännön mukaan hallituksessa on ollut kaksi 
kansanedustajaa, yksi pelastusjohtaja ja pelastusalan järjestöjen edustaja. 
 
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 valtionapuviran-
omaisena. Palosuojelurahasto toimii osana pelastustoimen kokonaisrahoitusjärjestelmää ja 
rahoittaa tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa, 
niiltä osin, kun se jää muiden rahoituskanavien ulkopuolelle. Tarkempia ohjeita 
avustuskäytännöstä annetaan avustuksen hakukirjeissä, hakulomakkeissa sekä ohjeessa 
avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (SM-2008-1180/Tu-394). 
 
Palosuojelurahasto huomioi avustuksia kohdentaessaan strategiansa mukaiset päämäärät ja 
tuloksellisuuden osa-alueet. Strategiaa laadittaessa on otettu huomioon pelastustoimen 
suunnittelu- ja strategia-asiakirjoissa, tutkimusohjelmassa sekä sisäisen turvallisuuden 
ohjelmassa olevat keskeiset tavoitteet 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. Avustusten myöntäjän roolin lisäksi rahasto toimii aktiivisena 
tiedotuskanavana.   
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Vuoden 2014 avustustyypit 
 
 Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 
 

 Valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa Palosuojelurahasto myöntää pelastusalan 
järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistämiseksi tarkoitettuja yleisavustuksia. Yleisavustus alueelliselle pelastusalan järjestölle 
voidaan myöntää vain osana vastaavan valtakunnallisen järjestön avustusta. Yleisavustus 
voidaan myöntää avustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. 
Suunnitelmavuotta koskevat yleisavustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen 
kokouksessa marraskuun lopussa 2013. Avustuspäätöksiä valmisteltaessa otetaan huomioon 
toiminnan suunnitelmallisuus, toiminnan tavoitteiden linkittyminen valtakunnallisiin 
tavoitteisiin, yhdessä keskustellut kehittämistavoitteet sekä yleisavustusten vaikuttavuus-
arvioinnin tulokset ja arvioitsijan antamat suositukset. 

 
 Erityisavustukset 
  
 Kalusto- ja rakennushankeavustukset 
 Kalusto- ja rakennushankeavustuksia myönnetään pelastustoimen alueille, kunnille ja 

sopimuspalokunnille. Sopimuspalokunnille, jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen 
alueen pelastustoimen kanssa, voidaan myöntää erityisavustusta yli 12 500 euron (sis. alv) 
kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä paloasemien rakennus- ja 
peruskorjaushankkeisiin. Pelastustoimen alueille voidaan lisäksi myöntää erityisavustusta 
järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Raskaan kaluston ajoneuvokohtaisia 
hyväksyttyjä enimmäishintoja laskettiin hieman. Kunnan rakennushankeavustus voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 250 000 euroa (sis. alv).  

 
 Pelastustoimen alueille ja kunnille voidaan myöntää avustusta harjoitusaluehankkeisiin. 

Harjoitusaluehankeavustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja 
vuodesta 2014 eteenpäin kerralla enintään 250 000 euroa (sis. alv). Mikäli harjoitusalue 
rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää 
avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 750 000 euroa (sis. alv).    

  
Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset 
Erityisavustuksia voidaan myöntää mm. tutkimus-, kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämis-
toimintaan, valistukseen ja neuvontaan, oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, 
tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan sekä standardisointiin. Avustuksen 
myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke kohdistuu 
tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän riittävästi niitä. 
Erityisavustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen tai toimintaan, johon kohdistuu 
yleisavustus. Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa.  

  
Sopimuspalokuntien pienavustukset 

 Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimuspalokunnille, joilla on voimassa 
oleva palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai 
työturvallisuuden parantamista tukevia kalusto- ja varustehankintoja. Avustusta myönne-
tään myös hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. 
Tyypillisimpiä avustettavia hankintoja ovat hälytys- ja nuoriso-osastojen varusteet, 
pienkalusto, käytettyjen ajoneuvojen osto ja korjaus sekä pienet paloaseman korjaustoimet. 
Sopimuspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen hankkeen tai hankinnan hintarajaa 
nostettiin vuoden 2014 osalta 10 000 eurosta 12 500 euroon (sis. alv). Sopimuspalokuntien 
pienavustuksia koskeva hakukirje päivitetään kalenterivuosittain. Pienavustuksia voi hakea 
ilman määräaikaa ja päätöksiä tehdään jokaisessa rahaston hallituksen kokouksessa.   
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Toiminnan tavoitteet 2014 tuloksellisuuden osa-alueittain 
 

Vaikuttavuus 
 
Avustusten vaikuttavuusarvioinnit 
Vuoden 2014 vaikuttavuusarviointi kohdistuu rakennushankkeisiin. Arvioinnin tavoitteena 
on analysoida Palosuojelurahaston rakennushankkeisiin myöntämien avustusten tarvetta, 
merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta. Arviointi tehdään saajaryhmittäin 
(kunnat, pelastustoimen alueet ja sopimuspalokunnat) ja tarkastelu suoritetaan sekä AVI-
alueittain että valtakunnallisesti. Alueellisia erityispiirteitä selvitetään myös 
pelastuslaitoksittain. Vaikuttavuusarvioinnin tulosten saannin jälkeen valmistellaan 
tarvittavat muutokset rakennushankkeiden avustuskäytäntöihin. Pienemmät muutokset 
avustuskäytäntöihin saatetaan voimaan vuoden 2015 avustushaun yhteydessä. Mahdollisten 
isompien muutosten osalta vuosi 2015 on valmisteluvuosi ja muutokset astuvat voimaan 
aikaisintaan vuoden 2016 avustushaun osalta. 
 
Vuoden 2015 vaikuttavuusarviointi tulee koskemaan kalustoavustuksia. Kilpailutus 
valmistellaan kevään 2014 aikana ja ulkopuolisen vaikuttavuusarvioitsijan työ ajoittuu 
syksystä 2014 loppuvuoteen 2015. Mahdolliset muutokset avustuskäytäntöihin kohdistuvat 
vuosiin 2016 -2017. 
 
Ulkopuolisten vaikuttavuusarvioinnin rinnalla arvioidaan avustusten vaikuttavuutta eri 
avustustyyppien välillä ja avustukset pyritään kohdentamaan todennetun vaikuttavuuden 
mukaisesti. Myös uusien avustuskohteiden tarvetta ja entisistä avustuskohteista luopumista 
tarkastellaan tarvittaessa. 
 
Hankehakemusten arviointikehikot 
Rakennushankkeiden arviointikehikon laatiminen on sisällytetty rakennushankkeiden 
ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin osatehtäväksi ja se valmistuu syksyllä 2014 ja otetaan 
käyttöön vuoden 2015 avustushakemuksia arvioitaessa. Kalustohankkeiden arviointikehikon 
laatiminen sisällytetään vuonna 2014 kilpailutettavaan vaikuttavuusarviointiin. 
Arviointikehikko otetaan käyttöön vuonna 2016. 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuusarviointiin kehitetään virkatyönä arviointi-
kehikko, joka otetaan käyttöön vuoden 2014 erityisavustusten arvioinnissa. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden arviointikehikossa tullaan huomioimaan rahastolainmukaisuuden 
lisäksi ainakin yhteistyön laaja-alaisuus, hyödynnettävyys/sovellettavuus, tulosten tärkeys, 
hanketoiminnan valtakunnallisuus, ennaltaehkäisyn näkökulma sekä hankkeen uutuusarvo. 
Tutkimushankkeiden osalta huomioidaan myös hankkeiden osuvuus pelastustoimen 
tutkimusohjelman teemoihin sekä pelastuslaitosten tutkimus- ja kehittämissuunnitelmaan. 
Arviointikehikon toimivuutta arvioidaan itsearviointina ensimmäisten hakukierrosten jälkeen 
sekä ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin osana vuonna 2016.  
 
Vuoden 2014 ensimmäisestä hakukierroksesta alkaen tutkimukseen ja kehittämiseen tai 
valistukseen ja neuvontaan liittyvään hankehakemukseen tulee sisällyttää suunnitelma 
hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin toteutuksesta sekä mahdollisen ulkopuolisen 
vaikuttavuusarvioinnin kustannukset. Vaikuttavuusarvioinnin toteutukseen voidaan varata 
5-10 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 
 
Vuoden 2014 aikana laaditaan avustusten tarveharkintaan systemaattinen toimintatapa 
kaikkien avustustyyppien osalta. Hakijan tulee hakemuksessaan perustella sekä avustuksen 
tarve että avustuskohteen tarpeellisuus. 
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Yleisavustuksiin liittyvät strategiset muutokset 
 
Yleisavustusten ja erityisavustusten jaon selkeyttäminen 
Yleisavustuksen saajajärjestöjen työajanseurannan käyttöönoton myötä siirretään 
hanketoimintaan osallistumisiin liittyvät kustannukset erityisavustuksen piiriin, siten, että 
hankekokonaisuudet pitävät sisällään kaikki hankkeisiin liittyvät kustannukset. Muutos 
mahdollistaa hankkeiden tulossopimusten laatimisen, todellisten kustannusten ja käytetyn 
kokonaistyöpanoksen seuraamisen.  
 
Yleisavustusraportoinnin keventäminen 
Yleisavustustoiminnan raportointia ja seurantaa kehitetään vaikuttavuuden suuntaan. 
Talousraportointia yhtenäistetään eri rahoittajia palvelevaksi ja kevennetään. 
Toiminnansuunnittelussa aikajänteeksi otetaan kolme vuotta. Samalla mietitään keinoja 
monivuotisen rahoituskehyksen käyttöönotolle. Vuoden 2014 aikana valmistellaan 
muutokset raportoinnin ja työajanseurannan osalta. Ennen suurempien muutosten, kuten 
rahoituskehyksen käyttöönottoa, odotetaan ministeriön kilpailuttaman selvityksen tuloksia 
vapaaehtoisen palokunnan koulutustoiminnan järjestämisen osalta. Vuonna 2015 valmistel-
laan järjestöjen kolmevuotissuunnittelun ja suunnitelmia koskevien vuositarkistusten 
käyttöönotto. Mahdollinen kehysmenettely otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2016.  
 
Erityiset tuen kohteet 
 
Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen 
Rahasto on vuosien varrella tukenut laajasti sopimuspalokuntien kalusto- ja 
rakennushankkeita. Kalusto- ja rakennushankeavustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, 
joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvallisuutta. 
Avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön 
saatavuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. Avustusten painopisteissä on vuosittaista 
vaihtelua mutta sopimuspalokunta on voinut hakea avustusta tiettyyn kalusto- tai 
rakennushankkeeseen usean vuoden aikana.  
 
Sopimuspalokuntien pienavustuksia myönnetään palokuntasopimuksen mukaisiin sopimus-
palokuntien hälytysosastojen varustehankintoihin sekä sellaisiin hankkeisiin, joilla turvataan 
VPK-toiminnan jatkuvuutta. Suunnitelmavuonna tullaan kiinnittämään erityisesti huomioita 
sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaamiseen sekä sopimuspalokunnille 
myönnettävien avustusten kokonaismäärään ja sen kehittymiseen. Vuosina 2013–2015 
toteutettavat rakennushankkeiden sekä kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointien tuloksia 
tullaan hyödyntämään myös sopimuspalokuntien pienavustusten tarkastelussa.   
 
Lisäksi Palosuojelurahasto tukee sopimuspalokuntien toimintaedellytysten kehittymistä 
monin välillisin keinoin kuten pelastusalan järjestöille palokuntatoiminnan edistämiseen ja 
palokuntakoulutuksen toteutukseen myönnettävin yleisavustuksin sekä myöntämällä 
erityisavustuksia sopimuspalokuntajärjestelmää ja sopimuspalokuntien toimintaa koskeviin 
selvityksiin. Yksi käynnissä oleva avustusta saanut selvitys koskee pelastuslaitosten 
sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän kehittämistarpeita. 
 
Valtakunnalliset hankkeet 
Rahasto tukee erityisesti turvallisuusviestinnän valtakunnallisia toimenpiteitä, joilla pyritään 
vaikuttamaan mm. paloturvallisuusasenteisiin, erityisryhmien ja asuntojen palo- ja 
poistumisturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen tulipaloista oppimisessa ja 
valistuksen kohdentamisessa. 
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Rahasto tukee lisäksi valtakunnallisiin kokonaisuuksiin linkittyviä hankkeita, joita ovat mm. 
pelastuslaitosten yhteisten tieto- ym. järjestelmien kehittämiseen sekä systemaattiseen 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja siirtämiseen suunnatut hankkeet. Vuosina 2015 - 
2016 nähdään tarpeelliseksi ainakin määräaikaisesti muuttaa rahastosta myönnettävien 
avustusten painopistettä, sillä vireillä olevat valtakunnalliset pelastustoimen 
tietoliikennehankkeet (Suomen pelastustoimen yhteinen tietovaranto ja palvelualusta 
VARANTO) tulevat tarvitsemaan kyseisinä vuosina mittavaa tukea rahastosta toteutuakseen 
tavoiteaikataulussa. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikilla 
pelastuslaitoksilla on mahdollisuus ottaa palvelualusta käyttöön heti, kun mahdollista.    
 

Palvelukyky 
 

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. Rahasto on mukana sisäasioiden EU-rahastojen sähköistyshankkeen 
hankeryhmässä ja selvittää omalta osaltaan kyseisen alustan käyttöönottoa rahaston 
avustushakujen osalta. Sähköisen asiointialustan käyttöönotto olisi aikaisintaan vuoden 
2016 alussa. Sähköisellä asiointialustalla hakija voisi tallentaa hakemuksensa ja muut 
avustukseen liittyvät asiakirjat suoraan järjestelmään, joka on yhteydessä rahaston 
sähköiseen asiakirjahallintoon.  
 
Suunnitelmavuoden syksyllä tullaan toteuttamaan asiakastyytyväisyyskysely, jossa 
tiedustellaan avustuksen hakijoiden mielipiteitä rahaston avustusten myöntöprosessista, 
hakemusten käsittelystä, viestinnästä sekä internetsivujen käytettävyydestä. Kyselyn 
tulosten perusteella arvioidaan mahdollisia muutostarpeita rahaston nykyisiin 
toimintatapoihin. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2011. 
 

Aikaansaannoskyky  
 
Asiantuntijuuden valjastaminen osaksi päätöksentekoa 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraatia täydennetään vuoden alusta pelastus-
toimen tutkimushankkeita koordinoivalla pelastusosaston virkamiehellä. Asiantuntijaraadin 
kokoonpano ja asettamistapa tullaan tarkastamaan suunnitelmavuoden aikana. Tässä 
yhteydessä raatia voidaan myös täydentää akateemisen tason tutkimuksen asiantuntijalla. 
Myös ministeriön toivoman erillisen lausuntomenettelyn tarvetta suurimpien 
hankehakemusten osalta voidaan tässä yhteydessä tarkastella. Asiatuntijaraadin 
kokoonpanoon kuuluu tällä hetkellä neljä pelastusosaston virkamiestä ja hallituksen 
varapuheenjohtaja on pelastusosaston virkamies. Asiantuntijaraati pisteyttää jatkossa 
hakemukset laaditun arviointikehikon mukaisesti. 
 
Vaikuttava viestintä 
Palosuojelurahasto panostaa edelleen vahvasti viestintään ja rahastolle laaditaan 
vuosittainen viestintäsuunnitelma. Sähköisessä viestinnässä hyödynnetään niin omia 
internetsivuja, ministeriön tiedotusta kuin sidosryhmien viestintäkanavia. Suunnitelma-
vuonna kehitetään myös viestintätapoja ja tilaisuuksia, joiden avulla saataisiin enemmän 
laadukkaita erityisavustushakemuksia rahaston strategian mukaisiin avustuskohteisiin. 
Rahasto aikoo mm. osallistua Jyväskylässä järjestettäville Turvallisuus 2014 –messuille 
omalla messuosastollaan. Rahastolla on käytössään suunnitelmavuonna uudistettava 
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 uutiskirjettä, jota postitetaan 
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yhteistyötahoille sekä mahdollisille hakijatahoille. Uutiskirjeet ovat lisäksi sähköisinä 
kaikkien saatavissa rahaston internetsivuilta. Hakijoita pyritään palvelemaan kaikilta osin 
kaksikielisesti.  

 

Tuottavuus ja taloudellisuus  

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista on 
reilut kolme prosenttia. Sihteeristössä toimii neljä päätoimista henkilöä, jotka ovat virka-
suhteessa sisäasiainministeriöön. Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa sisäministeriö.  
Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestykseksi on vakiinnuttanut 
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. Lokakuun 
kokouksen yhteydessä pidetään myös rahaston kehittämispäivä. Hallitus tulee 
mahdollisuuksiensa mukaan pitämään kaksi kokoustaan Helsingin ulkopuolella. Kokoukset 
pidetään avustusta saaneessa kohteessa vaikuttavuusarvioinnin teeman mukaisesti.    
 
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. Rahasto on vuoden 2013 huhtikuussa siirtynyt 
käyttämään KIEKU-järjestelmää, jonka tarjoamia mahdollisuuksia pystytään jo 
hyödyntämään toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä toteutuneesta raportoinnissa. 
 

 

* Arvio vuoden 2013 Palosuojelumaksukertymästä 10,0 milj. €, myönnetyt avustukset n. 9,07 milj. €. 
 ** Arvio vuoden 2014 maksukertymästä 10,1 milj. €, avustusbudjettiesitys 9,76 miljoonaa euroa. 
Vuosien 2015–2016 avustusbudjetti 10,1 milj. €/vuosi ja maksukertymät 10,22 ja 10,33 milj. €. 
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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. 
 
Vuoden 2014 hallintomenoissa (345 000 €) on huomioitu ylimääräiset kustannukset, jotka 
aiheutuvat rakennushankeavustusten vaikuttavuusarvioinnista (75 % arvioinnin kokonais-
hinnasta) ja kalustohankeavustusten vaikuttavuuden arvioinneista (25 % arvioinnin koko-
naishinnasta) ulkopuolisten arvioitsijoiden toimesta. Lisäksi hallintomenoissa on huomioitu 
sisäasioiden EU-rahastojen sähköistyshankkeessa toteutettavan asiointialustan ja ASDO2-
asiakirjahallintajärjestelmän yhteensovituksen osalta rahaston tulevaa sähköistä 
asiointialustaa koskevana kustannusosuutena n. 80 000 euron kokonaiskustannuksista 
20 000 euroa.  
 
Koska avustuksista suurin osa maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, 
maksetaan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille pääsääntöisesti vuosien 
2014–2016 aikana. Ainoastaan sopimuspalokuntien pienavustukset (340 000 €) ja 
yleisavustukset (2,77 milj. €) maksetaan lähes kokonaisuudessaan suunnitelmavuonna.  
  
Vuoden 2013 kertymä tullee olemaan noin 10,0 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen on 
jopa 4,6 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut vaikuttaa vakuutusmaksujen hintakehitys 
ja vakuutusten määrän kehitys. Suunnitelmavuonna ja sitä seuraavina vuosina 
Palosuojelumaksukertymän ennustetaan kasvavan hieman reilun prosentin vuosivauhtia. 
Suunnitelmavuoden kertymän oletetaan laskelmissa olevan 10,1 miljoonaa euroa.  
 
Sisäasiainministeriön 15.6.2012 antaman tilinpäätöskannanoton mukaan ministeriö katsoo, 
että rahaston oman pääoman pienentämiseen ei enää ole vastaavaa tarvetta tai perustetta 
kuin aiempina vuosina.  Tästä syystä rahaston talousarvio on laadittu siten, ettei 
suunnitelmavuodelta jää mainittavaa ali- tai ylijäämää. Suunnitelmavuoden rahoitustasoksi 
on suunniteltu 9,77 miljoonaa euroa.  
 
Vuoden 2013 avustusbudjetista jää käyttämättä noin 340 000 euroa, jotka tullaan 
kohdentamaan vuosien 2015–2016 avustuksiin erityisesti huomioiden valtakunnalliset 
pelastustoimen tietoliikennehankkeet (Suomen pelastustoimen yhteinen tietovaranto ja 
palvelualusta VARANTO). Tietoliikennehankeavustusten tarve tulee tämänhetkisen arvion 
perusteella olemaan yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa. Vuosien 2015–2016 rahoitustasoksi 
on suunniteltu 10,1 miljoonaa euroa. Rahaston maksuvalmius säilyy erinomaisena. 

    
 
 
 Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
 

 
Pääsihteeri  Hanna Paakkolanvaara 

 
 
 
 
LIITTEET  Liite 1 Varojen käyttösuunnitelma 2014 

Liite 2 Talousarvio 2014 
 Liite 3 Palosuojelurahaston strategia 2025 
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TIEDOKSI Ministeri Räsänen   
 Valtiosihteeri Anttoora 
 Kansliapäällikkö Nerg 
 Erityisavustajat Andersson ja Loponen 
 Pelastusylijohtaja Koskinen 

VTV/Ylitarkastaja Luomala 
SM/Talousyksikkö 
SM/Hallintoyksikkö 

 SM/Pelastusosasto/yksiköt 
 Aluehallintovirastot 
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Liite 1 Varojen käyttösuunnitelma eli RAHOITUSLASKELMA 2014  
(kaikki luvut euroja) 
 
Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2013 15 669 217  
 
2013 (tilanne 31.10.2013) 
Menot (9,07 milj. avustuksiin)  Tulot  
*v. 2009–2012 sitoumusten maksut (31.10.)   2 989 975 Palosuojelumaksut                              10 005 000 
v. 2009-2012 arvio loppuvuoden maksuista   2 590 453 Avustusten palautukset                             20 000 
Hallintomenot     330 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2013 (50 %)   4 535 000 
Rahamenot vuonna 2013 10 445 428 Rahoitustarve 2013                                - 420 428

 Yhdystilisaatava 31.12.2013             15 248 789  
 
    
2014 
Menot (9,76 milj. avustuksiin)  Tulot  
v. 2010-2012 sitoumusten maksut (loput)   3 900 106 Palosuojelumaksut                              10 105 000 
**v. 2013 sitoumusten maksut (30 %)   2 721 000  Avustusten palautukset                             20 000 
Hallintomenot      345 000   
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2014 (50 %)   4 880 000 
Rahamenot vuonna 2014 11 845 106 Rahoitustarve 2014                             - 1 721 106 
  Yhdystilisaatava 31.12.2014             13 527 683 
 
 
2015 
Menot (10,1 milj. avustuksiin)  Tulot  
**v. 2013 sitoumusten maksut (20 %)   1 814 000 Palosuojelumaksut                             10 215 000 
**v. 2014 sitoumusten maksut (30 %)   2 928 000  Avustusten palautukset                            20 000 
Hallintomenot      340 000  
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2015 (50 %)   5 050 000 
Rahamenot vuonna 2015  10 132 000 Rahoitustarve 2015                                 103 000

 Yhdystilisaatava 31.12.2015            13 630 683 
 
 
2016 
Menot (10,1 milj. avustuksiin)  Tulot  
**v. 2014 sitoumusten maksut (20 %)   1 952 000 Palosuojelumaksut                             10 330 000  
**v. 2015 sitoumusten maksut (30 %)   3 030 000  Avustusten palautukset                             20 000 
Hallintomenot      340 000  
**Varojen käyttösuunnitelmassa  
päätettävät menot vuonna 2016 (50 %)   5 050 000 
Rahamenot vuonna 2016  10 372 000 Rahoitustarve 2015                                  -22 000

 Yhdystilisaatava 31.12.2015            13 608 683 
 
* 31.10.2013 mennessä hallintokuluja on syntynyt 250 654,55 euroa, aiempien vuosien päätettyjä sitoumuksia on vapautunut 
312 946 euroa ja vuotta 2013 koskevia päätöksiä oli tehty yhteensä 9 026 330 €. Tehdyt päätökset jakautuvat seuraavasti: 
yleisavustukset 2 720 000 €, rakennushankeavustukset 2 322 076 €, kalustohankeavustukset 1 413 093 €, tutkimus- ja 
kehittämishankeavustukset 2 376 596 € ja sopimuspalokuntien pienavustukset 194 565 €. Tämän lisäksi 26.11.2013 
kokouksessa tullaan myöntämään vielä pienavustuksia arviolta 40 000 euron edestä. Vuoden 2013 avustusbudjetista (9,41 
milj. euroa) jää näin käyttämättä n. 340 000 euroa, joka tullaan kohdentamaan vuosien 2015–2016 avustuksiin.  
 
** Vuosien 2015–2016 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 10,1 miljoonaa euroa vuotta kohden. Tässä laskelmassa oletetaan, 
että vuosien 2014–2016 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 2017 jää tässä laskelmassa maksamattomia 
vuoden 2015 sitoumuksia 2,020 milj. euroa ja 2016 sitoumuksia 3,030 milj. euroa ja vuodelle 2018 vuoden 2016 sitoumuksia 
2,20 milj. euroa. Vuoden 2016 lopussa maksamattomia sitoumuksia on tämän laskelman mukaan yhteensä 7,070 milj. euroa, 
joka pystytään kattamaan rahaston yhdystilisaatavilla (13,6 milj. euroa).   
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Liite 2 TALOUSARVIO 2014 
 
 
Toiminnan kulut (sis. ulkopuolisen vaikuttavuusarviointien kulut)                                                  345 000 € 
 
 
Siirtotalouden tuotot ja kulut: 
 
Tuotot                                                                                                                                                                       0 € 
 
 
Kulut 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustukset     4 000 000 € 
kalusto- ja rakennushankkeisiin  

• Rakennushankeavustuksista päätetään maaliskuussa 2014 
• Kalustohankeavustuksista päätetään huhtikuussa 2014 

 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset     2 770 000 € 

• Päätetään marraskuussa 2013 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,     2 650 000 € 
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit 

• Päätetään maaliskuussa 2014 ja elo-syyskuussa 2014 
 
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset)        340 000 € 

• Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 7 kertaa vuodessa 
       
       

Yhteensä       9 760 000 € 
 
Menot yhteensä                                                        10 105 000 €
  

 
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 
 Palosuojelumaksut                                                                                    10 105 000 € 
 Arvonlisäverot                                                                                          -     20 000 € 
 
 
Tilikauden kulujäämä (alijäämä)                                                                                     -    20 000 €
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