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PALOSUOJELURAHASTON YLEISAVUSTUKSET VUODELLE 2011

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, josta voidaan myöntää har-
kinnanvaraisesti valtionavustuksia. Palosuojelurahaston toiminta perustuu palosuojelurahasto-
lakiin (306/2003) ja valtioneuvoston asetukseen palosuojelurahastosta (625/2003). Palosuoje-
lurahastolain 1 §:n mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suo-
messa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava
palosuojelumaksu. Palosuojelurahasto on sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa ja sen
hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hal-
litus.

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja
vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Palosuojelurahastosta
myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään ja ra-
hasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää yleisavustusta ja erityisavustuksia pelastusalan järjes-
töille ja muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille
ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahaston toiminta on sovitettu yhteen valtionosuusjärjes-
telmän kanssa siten, että avustuksia ei myönnetä samoihin hankkeisiin.

Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että

1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä;
2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden

kannalta;
3) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julki-

nen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huo-
mioon ottaen; sekä

4) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja mark-
kinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtios-
sa.

Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke koh-
distuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän riittävästi niitä.

Avustusta on haettava kirjallisesti. Avustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa
Palosuojelurahastolle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä
muista seikoista, joita Palosuojelurahasto tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.

Avustus maksetaan saajalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty
Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. Avustus maksetaan kolmessa erässä päätösehto-
jen mukaisia tilityksiä vastaan. Avustusennakkoa on mahdollista hakea kolme kertaa vuodessa
tilityksen yhteydessä erillisellä ennakkohakemuksella mm. palkkakustannuksiin ja muihin
säännöllisinä toistuviin ja/tai ennakoitaviin kustannuksiin.
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Palosuojelurahasto julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden
2011 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoi-
tetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille

Yleisavustus voidaan myöntää avustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan
sen toiminnasta.

Yleisavustus voi olla enintään 75 % hyväksyttävistä kuluista, jollei Palosuojelurahaston
hallitus myönnettävän avustuksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista syistä
muuta päätä. Yleisavustus yhdessä samaan tarkoitukseen myönnettyjen muiden avustus-
ten ja toiminnasta saatavien tulojen kanssa ei kuitenkaan saa ylittää hyväksyttävien kulu-
jen määrää.

Yleisavustukseen oikeuttavina hyväksyttävinä kuluina ei pidetä liiketoiminnan menoja,
lainojen lyhennyksiä eikä muita kuin välittömästi tuettavasta toiminnasta aiheutuvia hal-
lintomenoja. Hyväksyttävinä kuluina ei pidetä myöskään poistoja, arvonvähennyksiä,
varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu toteutuneisiin kuluihin.

Yleisavustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustuksen kohteena olevan toimin-
nan määrälliset tai laadulliset suoritteet ja niihin välittömästi kohdistuvat menot sekä
toiminnalle jyvitetyt yleiskulut. Tuettavasta osasta toimintaa aiheutuvat yleiskulut koh-
distetaan henkilötyöpäivien suhteessa tai muun vastaavan taloudellista resurssien käyttöä
kuvaavan perusteen mukaisesti.

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon samaan tarkoitukseen myönnetyt muut jul-
kiset avustukset.

Yleisavustus alueelliselle pelastusalan järjestölle voidaan myöntää vain osana vastaavan
valtakunnallisen järjestön avustusta.

Yleisavustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myön-
tää erityisavustus. Tällaisia erityisavustuksen piiriin kuuluvia hankkeita ovat mm. muun
oppimateriaalin kuin suoranaisen kurssimateriaalin tuotanto tai hankinta, muuhun kuin
järjestön omaan toimintaan kohdistuva tutkimus- tai kehittämistoiminta sekä kertaluon-
teiset tai tilapäiset valtakunnalliset valistus- ja neuvontakampanjat.

Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke
kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän riittä-
västi niitä.

Selvityksenä toiminnan vaikuttavuudesta ja tavoitteista annetaan Palosuojelurahaston
hyväksymän hakemusmallin mukaiset tiedot, joista käyvät ilmi toiminnalle asetetut ta-
voitteen toimenpiteittäin, kursseittain tai tapahtumittain sekä toiminnan kokonaiskustan-
nukset ja toimintaan kohdistuvat tulot sekä avustukset ja muut julkiset tuet. Selvitys toi-
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minnan vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta tai arvioimisesta tehdään hakemusmallin
mukaisesti.

Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttö-
tarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtion-
avustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja
niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.

Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin hakijan
oma edunvalvonta.

Yleisavustusten hakeminen

Avustukset haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla kirjalli-
sesti. Vapaamuotoisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus muodostuu varsinaisesta hakemuslomakkeesta sekä hakemuksessa mainituista
liitteistä, joita ovat vähintään toimintokohtaiset vuosisuunnitelmat, vaikuttavuustavoite-
taulukko sekä seuraavan vuoden tulossuunnitelma.

Hakemuksessa esitetään vastaavat vertailukelpoiset tiedot edelliseltä toteutuneelta tili-
kaudelta. Hakijan tulee myös esittää perustelut, mikäli toiminnan laajuudessa, määrässä,
tavoitteissa tai kustannuksissa on merkittäviä muutoksia.

Lomakkeet ja liitelomakkeet sekä niiden täyttöohjeet on haettavissa Palosuojelurahaston
internet-sivuilta osoitteesta www.pelastustoimi.fi/psr/yleisavustukset/.

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja täyttöohjeiden mukaisesti.

Yleisavustushakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.9.2010.

Hakemukset toimitaan Palosuojelurahastoon sähköisesti osoitteella psr@intermin.fi.

Yleisavustusten hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa sovelletaan muilta osin Palo-
suojelurahaston ohjetta avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta SM-2008-1180/Tu-394.
Tiedusteluihin vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara, puh. 071 878 8460, sähköposti:
hanna.paakkolanvaara@intermin.fi.

Helsingissä 29.4.2010

Palosuojelurahaston hallitus
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