
 YLEISAVUSTUS – Vuosiraportti   
 Lomake tulee täyttää kaikilta osin. Tämän vuosiraportin tulisi olla itsenäinen asiakirja, 

josta käy ilmi kertomusvuodelle asetetut toiminnan tavoitteet ja niihin liittyvät 
suhteelliset ja absoluuttiset luvut eurolomakkeelta. Linkitä tekstiosuus eurolomakkeen 
lukuihin selkeästi (eurot, htpv, ktpv, osallistujat, kurssien lkm:t jne.). Tarkoituksena on, 
että asiakirjasta käy ilmi sekä onnistumiset että epäonnistumiset sekä niihin liittyvät 
pohdiskelut mahdollisista syistä. 
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Perustiedot Avustuksen saaja 
 

Palosuojelurahaston myöntämä avustus v. 2009, euroa       

Toteutuneet kokonaiskustannukset v. 2009, euroa       

PSR-avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista, %        

Muut saadut avustukset v. 2009, euroa       

Yhteyshenkilö  
      

Puhelin 
       

Sähköposti 
      

1. Yleinen arvio vuodesta 2009 
 

a) Missä onnistuttiin, 
missä 
epäonnistuttiin ja 
mistä se johtui? 
 
Pohdi syitä sekä 
onnistumisten että 
epäonnistumisten 
taustalla. 

      

b) Kuinka hyvin tehty 
toiminta-suunnitelma 
toteutui/  
ei toteutunut? 
 
Kytkentä eurotaulukon 
lukuihin. 

      

c) Missä on vielä 
kehittämisen varaa? 
Mitä teitte paremmin 
kuin edellisvuonna? 
Mitä aiotte tehdä 
kuluvana vuonna 
paremmin tai eri 
tavalla kuin 
kertomusvuonna? 

      

Saapumis-
merkinnät 

Saapumisleima Diaarinumero 
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d) Yhteistyö 
 
 Millaista yhteistyötä 
tehtiin 
pelastuslaitosten, 
vpk:den ja muiden 
paikallisten 
toimijoiden kanssa?  
Entä alueliittojen 
välillä? Entä 
keskusjärjestöjen 
kanssa? Mitä 
parantamisen varaa 
yhteistyössä vielä 
olisi? 
 
 

      

e) Tiedottaminen 
 
Miten omasta 
toiminnasta 
tiedotettiin ja 
kenelle? 
 
Mitkä keinot todettiin 
toimiviksi/ 
ei-toimiviksi?  
 
Miten 
tiedotustoimintaa 
aiotaan kehittää 
kuluvana vuonna? 

      

f) Toiminnan 
kohderyhmä   
 
Mitkä olivat toiminnan 
ensisijaiset 
kohderyhmät 
kertomusvuonna ja 
kuinka hyvin ne 
saavutettiin? 
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2. Koulutustoiminta (vain ne täyttävät, jotka hakivat kyseiseen toimintaan avustusta kertomusvuonna) 
a) Mikä oli 
tavoitteenne tämän 
toiminnon osalta ja 
kuinka se toteutui? 

      

b) Mitä tuloksia 
saatiin aikaiseksi? 
Olivatko tulokset 
sellaisia kuin 
odotettiin? 
 
Kytkentä eurotaulukon 
lukuihin 
 

      

c) Ali-
/ylitoteutuminen ja 
sen syyt 
 
Kytkentä eurotaulukon 
lukuihin 
 

      

d) Mitä 
vaikuttavuutta 
toiminnalla on ollut 
nähtävissä ja missä 
mittareissa 
vaikuttavuuden tulisi 
näkyä ja milloin ja 
missä se jo näkyy? 
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e) Toiminnasta saatu 
palaute ja miten 
palaute on 
huomioitu, onko sen 
pohjalta tehty joitain 
tarkennuksia tai 
muutoksia 
toimintaan? 

      

f) Kehittämistä 
vaativat asiat 

      

 
3. Valistus ja neuvonta 
a) Mikä/mitkä oli 
tavoitteenne 
tämän toiminnon 
osalta 
kertomusvuonna 
ja kuinka se /ne 
toteutuivat? 

      

b) Mitä tuloksia 
saatiin aikaiseksi? 
Olivatko tulokset 
sellaisia kuin 
odotettiin? 
(kytkentä lukuihin) 
 

      

c) Ali-
/ylitoteutuminen ja 
sen syyt 
(kytkentä lukuihin) 

      



 YLEISAVUSTUS – Vuosiraportti   
 Lomake tulee täyttää kaikilta osin. Tämän vuosiraportin tulisi olla itsenäinen asiakirja, 

josta käy ilmi kertomusvuodelle asetetut toiminnan tavoitteet ja niihin liittyvät 
suhteelliset ja absoluuttiset luvut eurolomakkeelta. Linkitä tekstiosuus eurolomakkeen 
lukuihin selkeästi (eurot, htpv, ktpv, osallistujat, kurssien lkm:t jne.). Tarkoituksena on, 
että asiakirjasta käy ilmi sekä onnistumiset että epäonnistumiset sekä niihin liittyvät 
pohdiskelut mahdollisista syistä. 

  

 
 
 

 
 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 017 878 0171 psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12 Fax 017 878 8466 www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 
 
 

5 

d) Mitä 
vaikuttavuutta 
toiminnalla on 
ollut nähtävissä ja 
missä mittareissa 
vaikuttavuuden 
tulisi näkyä ja 
milloin ja missä se 
jo näkyy 

      

e) Toiminnasta 
saatu palaute ja 
miten palaute on 
huomioitu, onko 
sen pohjalta tehty 
joitain 
tarkennuksia tai 
muutoksia 
toimintaan 

      

f) Kehittämistä 
vaativat asiat 

      

 
4. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 
a) Mikä oli 
tavoitteenne 
tämän toiminnon 
osalta ja kuinka se 
toteutui? 

      

b) Mitä tuloksia 
saatiin aikaiseksi? 
Olivatko tulokset 
sellaisia kuin 
odotettiin? 
(kytkentä lukuihin) 
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c) Ali-
/ylitoteutuminen ja 
sen syyt 
(kytkentä lukuihin) 

      

d) Mitä 
vaikuttavuutta 
toiminnalla on 
ollut nähtävissä ja 
missä mittareissa 
vaikuttavuuden 
tulisi näkyä ja 
milloin ja missä se 
jo näkyy 

      

e) Toiminnasta 
saatu palaute ja 
miten palaute on 
huomioitu, onko 
sen pohjalta tehty 
joitain 
tarkennuksia tai 
muutoksia 
toimintaan 

      

f) Kehittämistä 
vaativat asiat 
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5. Muuta huomioitavaa  
 
Esim.  
Mitä muutoksia 
toimintaympäris-
tössä on 
tapahtunut 
kertomusvuonna? 

      

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä 
      

Allekirjoitus ja nimen selvennys 
      

Pakolliset liitteet  Liite 1 Tilinpäätös ja toiminta-/vuosikertomus 2008 

 Liite 2 Tilintarkastajien lausunnot 

 Liite 3 Suoritteiden ja eurojen toteumaluvut vuodelta 2008 (Eurolomake) 

 
 
Tämä lomake toimitetaan pakollisten liitteiden kera sähköisesti Palosuojelurahastoon 
30.4.2010 mennessä osoitteella psr@intermin.fi. Sähköposti tulee otsikoida seuraavasti: 
Hakijan nimi, v. 2009 avustuspäätöksen diaarinumero, vuosiraportti 2009. 
 
 
Huom! SPEK ry lähettää kaikkien alueliittojen ja -yksiköiden lomakkeet liitteineen yhtenä 
lähetyksenä Palosuojelurahastoon. SPEK ry ohjeistaa alueliittoja ja -yksiköitä erikseen 
lomakkeiden palautuksen osalta. 
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