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Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 21.1.2019 kaikille vuonna 2018 rahastosta 

avustusta hakeneille tahoille. Rahaston päätös avustushakemukseen on voinut olla joko myönteinen tai 

kielteinen. Kysely osoitettiin 258 henkilölle, jotka oli merkitty avustushakulomakkeessa hankkeen 

yhteyshenkilöksi.  

 

Vuoden 2019 kyselyyn tehtiin kolme karhukyselyä, joiden jälkeen vastauksia saatiin 28.2. mennessä 

yhteensä 129 kappaletta, ja vastausprosentti oli siten 50 %. Koska muutamat kyselyn saaneet olivat 

siirtyneet toisiin tehtäviin ja muutamat vastaajat olivat täysin ruotsinkielisiä, oli kyselyssä tavoitettujen 

määrä todellisuudessa hieman matalampi ja vastausprosentti puolestaan korkeampi. Kyselyn vastaajista 79 

% oli vastaushetkellä saanut päätöksenmukaisen avustuksen tililleen joko kokonaan tai osittain.  

 

Edelliset Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin vuonna 2015 vuoden 2014 avustuspäätöksen 

saaneille sekä vuonna 2011 vuoden 2010 avustuspäätöksen saaneelle. Edellisten kyselyiden vastausprosentit 

olivat 59 % (2015) ja 52 % (2011).  
  



 

 

 

1. Taustatiedot 

 

Vastaajista 64 % oli sopimuspalokunnan edustajia, 12 % pelastuslaitoksen edustajia, 9 % pelastusalan 

järjestön edustajia, 8 % tutkimuslaitosten edustajia, 4 % kunnan edustajia sekä loput 3 % yksityisen yrityksen 

edustajia tai yksityishenkilöitä (Kuvio 1). 

 

 
Kuvio 1. Vastaajien taustayhteisö (N=129) 

 

Vastaajia oli kaikkien aluehallintovirastojen alueelta. 46 % vastaajista oli Etelä-Suomesta, 21 % Länsi- ja Sisä-

Suomen alueelta ja 20 % Lounais-Suomesta. Loput vastaajat edustivat Itä-Suomea (6 %), Lappia (5 %) sekä 

Pohjois-Suomea (2 %). (Kuvio 2.) 

 

 

Kuvio 2. Vastaajien alue (N=128) 
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Vuonna 2018 saatu rahaston päätös oli useimmissa tapauksissa koskenut pienavustusta, kalustohankintaa tai 

rakennushanketta sekä vähemmässä määrin tutkimus- ja kehittämishanketta tai yleisavustusta (Kuvio 3). 

 

Kyselyn vastaajien avustuspäätös koski (vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon): 

 

Kuvio 3. N=129, valittujen vastausten lukumäärä: 157 

 

Kyselyn vastaajista kaksi kolmasosaa tiesi entuudestaan rahaston avustuksista. Tieto oli useimmiten saatu 

rahaston www-sivuilta, pelastuslaitokselta, avustuksen hakukirjeestä tai pelastuslaitokselta (Kuvio 4). Muita 

tietolähteitä olivat avointen vastausten mukaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, yliopisto, työyhteisö, 

toinen sopimuspalokunta ja Aurora-apurahatietokanta. 

 

 

Kuvio 4. Vastaajien tietolähde Palosuojelurahastosta ja avustuksen hakumahdollisuudesta (N=129, vastaaja 

on voinut valita useamman vaihtoehdon, valittujen vastausten lukumäärä: 259) 
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2. Hakemusprosessi 

 

2.1 Avustushakemusten käsittelyaika 

 

Vuoden 2018 avustuksen käsittelyaikaa vastaajista 91 % piti joko riittävän nopeana (59 %) tai melko nopeana 

(32 %). Melko hitaaksi käsittelyajan arvioi 9 %, liian hitaana sitä ei pitänyt kukaan. (Kuvio 5.)   
 

 

Kuvio 5. Vastaajien kokemus avustuksen käsittelyajasta (N=129) 

 

2.2 Tyytyväisyys avustuspäätökseen 

 

Vastaajista 88 % oli tyytyväisiä saamaansa avustuspäätökseen. Melko tyytymättömiä tai tyytymättömiä oli 

12 %. Tyytymättömyys johtui pääosin kielteisestä avustuspäätöksestä (50 %), avustuspäätöksen perusteista 

(17 %) ja avustuksen määrästä (11 %). Päätökseen tyytyväisten osuus laski hieman edelliseen kyselyyn 

nähden (kuviossa 6 vuosien 2019, 2015 ja 2011 kyselyiden tulokset). 

 

 

Kuvio 6. Vastaajien tyytyväisyys avustuspäätökseen (N=127) 
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Päätöksen perusteiden riittävyyttä tiedusteltiin myös tarkemmin. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että 

päätöksen perusteet olivat riittävät tai melko riittävät. Melko riittämättöminä tai riittämättöminä päätöksen 

perusteita piti 8 vastaajaa. (Vuoden 2015 kyselyssä päätöksen perusteita melko riittämättöminä tai 

riittämättöminä piti 3 vastaajaa, ja vuoden 2011 kyselyssä vastaava luku oli 5 vastaajaa.) Avointen vastausten 

perusteella nämä vastaajat jäivät kaipaamaan päätökseen selkeyttä, esimerkiksi listaa siitä, mihin 

hankintoihin avustusta ei myönnetä, tai lisäperusteita kielteiseen päätökseen lainsäädännön lisäksi. Myös 

selkeämpiä ohjeita tilitykseen kaivattiin.  

 

2.3 Lomakkeet ja ohjeet 

 

Vastaajista 97 % arvioi, että avustuksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ohjeineen löytyivät melko 

helposti (54 %) tai helposti (43 %). Muutama vastaaja piti lomakkeiden löytymistä ohjeineen melko vaikeana, 

kukaan ei erityisen vaikeana. (Kuvio 7.) 

 

 

Kuvio 7. Vastaajien arvio avustuksen hakulomakkeiden löytämisen helppoudesta (N=127) 

 

92 % vastaajista oli sitä mieltä, että hakulomakkeen täyttäminen oli melko helppoa (71 %) tai erittäin 

helppoa (23 %). Vastaajista 6 % (7 henkilöä) piti lomakkeen täyttämistä melko vaikeana. Vastaajista 97 % 

arvioi, että hakulomakkeeseen liittyvät ohjeet ovat olleet melko hyvät (72 %) tai erittäin hyvät (25 %) (Kuvio 

8). Avustuksiin liittyneen hakukirjeen oli lukenut 67 % vastaajista.   

 

Kuvio 8. Vastaajien arvio avustuksen hakuohjeiden tasosta (N=128)  
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Avointen vastausten perusteella hakemuslomakkeeseen toivottiin selkeytystä ja mahdollisesti jopa isompaa 

päivitysremonttia. Muutama vastaaja (4, N=35) oli sitä mieltä, että rahastoa hyödyttäisi sähköinen 

hakujärjestelmä, jollaista on toki pitkään jo harkittukin.  

 

2.4 Maksatus 

 

Vastaajista 96 % vastaajista oli sitä mieltä, että avustus maksettiin joko riittävän nopeasti (75 %) tai melko 

nopeasti (21 %) (Kuvio 9). 

 

 
Kuvio 9. Vastaajien kokemus avustuksen maksun nopeudesta (N=92) 
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3. Avustustyyppikohtaiset kysymykset 

 

Kalusto- ja rakennushankkeet 

 

Kalusto- ja rakennushankeavustusta hakeneista vastaajista kymmenellä prosentilla oli hankkeita, joita tulisi 

tukea, mutta jotka eivät tällä hetkellä ole avustuksen piirissä (Kuvio 10). Näitä hankkeita olivat avointen 

vastausten mukaan paloaseman maalaus, veneenlaskupaikan rakentaminen tai saneeraus, lukitukset ja 

kulunvalvonta sekä pelastajien työergonomiaan ja työkykyyn liittyvät hankkeet. 

 

Kysymys 24: Onko teillä joitain hankintoja tai hankkeita, joita tulisi tukea, mutta jotka eivät tällä hetkellä ole 

avustuksen piirissä? 

 
Kuvio 10. N=71 

 

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 

 

Yleisavustusta hakeneista vastaajista kymmenellä prosentilla oli toimintoja, joita tulisi tukea, mutta jotka 

eivät tällä hetkellä ole avustuksen piirissä (Kuvio 11). Näitä olivat vastaajien mukaan paloaseman maalaus, 

siviilivalmius alueellisella ja paikallisella tasolla, turvallisuusviestintä osittain, atk-laitteet, joita tarvitaan 

onnettomuusraportointiin ja yhteydenpitoon laitoksen kanssa, autoon hankittava tabletti, jota käytetään 

nopeaan tiedonhankintaan kohteissa, ohjekirjat sekä kuntolaitteet. 

 

Kysymys 25: Onko teillä joitain toimintoja, joita tulisi tukea, mutta jotka eivät tällä hetkellä ole avustuksen 

piirissä? 

 
Kuvio 11. N=48 
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Tutkimus- ja kehittämishankkeet 

 

Kyselyssä tiedusteltiin tutkimus- ja kehittämishankepäätöksen saaneilta sitä, millä tavoin hakuprosessia 

voitaisiin kehittää. Avointen vastausten perusteella (N=17) toivottiin hakemusten sparrausta yhdessä 

rahaston kanssa, mallihakemusta hakijan tueksi, sekä yleisesti tutkimustyön edistämisen ja tieteellisen 

tavoitteellisuuden esille nostamista. Ehdotuksia tuli myös teemoitetusta hausta, jollaista rahasto on 

valmistellut viimeisen vuoden ajan. Lisäksi toivottiin läpinäkyvyyttä raadin jäsenten toimintaan.  

 

Sopimuspalokuntien pienavustukset  

 

Tietoisuus sopimuspalokuntien avustusprosessista on tällä hetkellä hyvä. Vastanneista 96 % ilmoitti 

tietävänsä, mihin hankkeisiin sopimuspalokuntien pienavustusta voi saada, 4 % ei tiennyt tätä asiaa. 

Pienavustusten myöntöperusteiden selkeydestä kysyttäessä vastaajista 88 % piti perusteita selkeänä, ja 12 % 

epäselvänä.  

 

Sopimuspalokuntien pienavustuksia haetaan jälkikäteen jo toteutuneiden kustannusten perusteella 

rahastosta ilman määräaikaa. Avustus on suuruudeltaan 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemukset 

käsitellään sihteeristössä ja päätökset tehdään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa ja avustus 

maksetaan hakijalle päätöksellä. Tämän käsittelyprosessin oli tiedostanut sopimuspalokuntien edustajista 73 

% erittäin hyvin ja 27 % melko hyvin. Kukaan vastaajista ei ollut epätietoinen prosessin kulusta.  

 

Sopimuspalokuntien pienavustusta hakeneista 30 % vastasi, että heillä on hankintoja tai hankkeita, joita 

tulisi tukea, mutta jotka eivät tällä hetkellä ole avustuksen piirissä (Kuvio 12). Näitä hankintoja olivat 

avointen vastausten mukaan kuntolaitteet, ensiaputarvikkeet, asema-asut ja palokuntapuvut, 

kaksisuuntainen hälytys- ja viestintäjärjestelmä, lukitukset ja kulunvalvonta, nuorisopuolen leirikäyttöön 

tehtävät telttahankinnat, drone, valistus- ja toimistotyössä tarvittavat tietokoneet ja tykit, 

paineilmalaitteiden yksittäisen varakomposiittipullot, otsonointikaappi, savukone sekä isommat huolto- ja 

korjaustyöt sekä varaosien ja kaluston päivitys. 

 

Kysymys 30: Onko teillä joitain hankintoja tai hankkeita, joita mielestänne tulisi tukea, mutta jotka eivät tällä 

hetkellä ole avustuksen piirissä? 

 
Kuvio 12. N=82 
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Hakuprosessiin tiedusteltiin kehitysehdotuksia avoimella kysymyksellä, johon vastasi yhteensä 24 vastaajaa. 

Kehitysehdotuksia olivat muun muassa  

 tieto hakukirjeeseen siitä, milloin hakemus on jätettävä, jotta se ehtii seuraavaan kokoukseen  

 virkamiespäätökset pieniin avustuksiin hallituksen pitkien kokoustaukojen vuoksi 

 avustuksen piiriin kuuluvien hankintojen laajentaminen 

 pelastuslaitoksen puollon tarpeen harkinta selvästi hyväksyttävissä hankinnoissa  

 hakukirjeen yleinen selkeyttäminen. 

 

Muutama vastaaja (4) toivoi tietoa hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä hankinnoista. Päälinjaukset 

hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä hankinnoista on listattu pienavustusten hakukirjeeseen, jota päivitetään 

vuosittain. Kirje lähetetään päivityksen jälkeen pelastuslaitoksille sekä julkaistaan rahaston verkkosivuilla 

osoitteessa www.psr.fi/pienavustukset.  

 

  

http://www.psr.fi/pienavustukset


 

 

 

4. Verkkosivut ja viestintä 

 

Vastaajista 42 % käy rahaston sivustolla kuukausittain tai parin kuukauden välein, 34 % puolen vuoden välein 

ja 23 % harvemmin. Sivustolla viikoittain vierailevia oli 1 %. Useimmiten kävijät etsivät sivustolta rahaston 

päätöstiedotteita, sopimuspalokuntien pienavustuksia, rahaston hallituksen pöytäkirjoja, rahaston 

hallituksen tulevia kokouspäiviä ja kalusto- ja rakennushankehakemuksia. Vähiten kävijöitä kiinnostaa 

rahaston lainsäädäntö, Innovaatiopalkinto tai rahaston suunnitelmat ja kertomukset. (Kuvio 13.) 

 

 
Kuvio 13. Vastaajien etsimä tieto rahaston verkkosivuilta (N=126), valittujen vastausten lukumäärä: 501 

 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin avoimella kysymyksellä sitä, mitä kehittämistoiveita vastaajilla on rahaston 

verkkosivuja kohtaan. Kysymykseen saatiin yhteensä 17 vastausta. Vastaajista 5 oli tyytyväisiä sivuihin. 

Eniten toivottiin verkkosivuille selkeyttä ja yksinkertaisempaa kokonaisuutta (5 vastaajaa). Monille (4) tuntui 

vastausten perusteella olevan vaikeaa navigoida sivuilla ja löytää tarvittavat tiedot nopeasti. Lisäksi 

muutamat (3) mainitsivat pöytäkirjojen ja päätösten hakupolun olevan monimutkainen. Eräs vastaaja oli 
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tuonut esille myös haasteellisuuden verkkosivujen käytöstä mobiililaitteella, sillä siihen ei vielä ole vastaajan 

mukaan toimivaa versiota.   

 

Vastaajat antoivat kouluarvosanaksi sivuille 8,3, mikä laski hieman edellisen kyselyn tuloksesta. Alla 

kuvakaappaus rahaston verkkosivujen etusivusta kesäkuussa 2019 (Kuva 1).  

 

 
 

Kuva 1. Kuvakaappaus rahaston verkkosivuista 25.6.2019 

 

Viestinnän yleiskuva oli vastaajien keskuudessa hyvä. Eniten esille nousi tiedottaminen määräaikojen 

umpeutumisesta sekä siitä, milloin uusi haku aukeaa. Suurin osa vastaajista kaipasi tähän parannusta. Lisäksi 

muutama vastaaja oli sitä mieltä, että täydennyspyynnöt ja muutoshakemukset tulisi käsitellä nykyistä 

nopeammalla aikataululla. Esille nousi myös verkkolehden mainostaminen kohderyhmälle nykyistä 

enemmän. 

 

Vastaajien mielestä tärkeintä rahaston avustuksenhakukäytäntöjen kehittämisessä olivat selkeät ja 

yhdenmukaiset hakuohjeet sekä kentän kuunteleminen ajan tasalla pysymistä ja kehittymistä ajatellen.  

 



 

 

 

5. Palvelu rahastossa 

 

Rahaston sihteeristöä tavoitelleista kyselyn vastaajista 98 % oli sitä mieltä, että sihteeristön 

tavoitettavuus vuoden 2018 avustuksenhakuprosessin yhteydessä oli erittäin hyvä (59 %) tai melko hyvä 

(39 %). Melko huonona sitä piti muutama vastaaja. Vastaajista noin kolmasosa ei yrittänyt tavoitella 

rahaston sihteeristöä avustuksenhakuprosessin yhteydessä. Tavoitettavuus oli hivenen parantunut vuodesta 

2015 (kuviossa 14 kaikkien tehtyjen kyselyiden tulokset). 

 

 

Kuvio 14. Vastaajien kokemus sihteeristön tavoitettavuudesta (N=128) 

 

Yhteyttä ottaneista kyselyn vastaajista 99 % oli sitä mieltä, että palvelu Palosuojelurahastossa päätöksen 

käsittelyn yhteydessä oli ollut joko erittäin myönteistä (76 %) tai melko myönteistä (23 %). Melko kielteisenä 

palvelua piti yksi vastaaja. 20 % vastaajista ei ollut yhteydessä sihteeristöön asian käsittelyyn liittyen. 

Tyytyväisyys saatuun palveluun oli parantunut edellisvuoden kyselystä, sillä useampi vastaaja oli valinnut 

vastausvaihtoehdon ”erittäin myönteinen” (kuviossa 15 vuosien 2019, 2015 ja 2011 kyselyiden tulokset).   

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

erittäin hyvä

melko hyvä

melko huono

erittäin huono

en yrittänyt tavoittaa rahaston sihteeristöä

2019

2015

2011



 

 

 

 

Kuvio 15. Vastaajien kokemus palvelusta päätöksen käsittelyn yhteydessä (N=128) 

 

Mikäli vastaaja oli ollut yhteydessä rahastoon, oli hän kyselyn mukaan saanut tarvittavat vastaukset 

kysymyksiin lähes aina. Viisi vastaajaa (5 %) ei ollut saanut tarpeellisia vastauksia. Tulos oli hieman 

heikentynyt vuoden 2015 kyselyyn nähden. (Kuvio 16.) 

 

 

Kuvio 16. Vastaajien kokemus tarvittavien vastausten saamisesta Palosuojelurahastosta tai rahaston 

verkkosivuilta hankepäätöksen käsittelyyn liittyen (N=91) 
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Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia kouluarvosanoilla  

 

Taulukko 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia kouluarvosanoilla vuosina 2011, 2015 ja 2019 

 Pisteet 

2011 
Pisteet 

2015 
Pisteet 

2018 

Muutos 

edelliseen 

kyselyyn 

PSR:n päätös 8,37 8,78 8,77 - 0,01 
Hakulomake 8,12 8,27 8,33 0,06 
Hakuprosessi yleisesti 8,05 8,44 8,52 0,08 
Hakukirje 8,44 8,38 8,49 0,11 
Verkkosivut 8,17 8,44 8,27 - 0,17 
Keskiarvo yhteensä 8,23 8,46 8,48 0,02 
Kouluarvosana  8 + 8 ½ 8 ½   

 

 

  



 

 

 

6. Tiivistelmä kyselyn vastauksista 

 

 Sopimuspalokuntien edustajista kaikki (100 %) olivat ymmärtäneet pienavustusten hakuprosessin joko 
erittäin hyvin tai melko hyvin.  

 
 Vastaajista 99 % koki rahaston sihteeristöltä saamansa palvelun olleen joko erittäin myönteistä tai 

myönteistä.  
 

 Rahastoon yhteydessä olleista vastaajista 98 % piti sihteeristön tavoitettavuutta avustuksenhakuprosessin 
yhteydessä joko erittäin hyvänä tai melko hyvänä.  

 
 97 % vastaajista arvioi avustuksen hakulomakkeiden ja ohjeiden löytämisen pääosin joko melko helpoksi tai 

erittäin helpoksi.  
 

 Vastaajista 96 % arvioi avustuksen maksatuksen olleen joko riittävän nopea tai melko nopea.  
 

 Vastaajista 96 % ilmoitti tietävänsä, mihin hankkeisiin sopimuspalokuntien pienavustusta voi saada.  
 

 Vastaajista 95 % oli saanut tarvittavat vastaukset kysymyksiinsä Palosuojelurahastosta tai rahaston 
verkkosivuilta hankepäätöksen käsittelyn yhteydessä.  
 

 Vastaajista 92 % piti hakulomakkeen täyttämistä joko melko helppona tai erittäin helppona.  
 

 Avustuksen käsittelyaikaa piti 91 % vastaajista joko riittävän nopeana tai melko nopeana.  
 

 88 % vastaajista oli tyytyväisiä saamaansa avustuspäätökseen.  
 

 Vastaajista 69 % piti avustuspäätöksen perusteita joko riittävinä tai melko riittävinä.  
 

 Rahaston avustuksiin liittyvän hakukirjeen luki kyselyn vastausten mukaan 67 % vastaajista.  
 

 Kalusto- ja rakennushankeavustusta hakeneista vastaajista kymmenellä prosentilla oli hankkeita, joita tulisi 
tukea, mutta jotka eivät tällä hetkellä ole avustuksen piirissä.  
 

 Yleisavustusta hakeneista vastaajista kymmenellä prosentilla oli toimintoja, joita tulisi tukea, mutta jotka 
eivät tällä hetkellä ole avustuksen piirissä.  

 


