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Strategian toteutussuunnitelma 2018

Yleistä

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta suoritettava vuosittain palosuojelumaksu. Palosuojelumaksuista saadut 
varat tuloutetaan valtion talousarvion ulkopuolella olevaan Palosuojelurahastoon.

Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön 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. Sisäministeriö nimeää hallituksen puheenjohtajan sekä 
jäsenet ja varajäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen toimikausi 
ajoittuu ajalle 1.3.2017–28.2.2020. Valtioneuvoston Palosuojelurahastosta antaman 
asetuksen 4 §:n (625/2003; muut. 1085/2004) mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja 
ja jäseninä sisäministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, 
vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä (vakiintuneen käytännön 
mukaan kaksi kansanedustajaa, pelastusjohtaja ja pelastusalan järjestöjen edustaja).

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää rahaston varojen ja vuosittaisen 
käyttösuunnitelman puitteissa harkinnanvaraisia yleis- tai erityisavustuksia tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Myönnettäviin 
avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja rahasto toimii näissä 
avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 
Palosuojelurahasto rahoittaa tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
tähtäävää toimintaa erityisesti niiltä osin, kun se jää muiden rahoituskanavien 
ulkopuolelle. Tarkempia ohjeita avustuskäytännöstä annetaan hakukirjeissä ja 
hakulomakkeissa sekä ohjeessa avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (SMDno-
2015-1956).

Palosuojelurahasto toimii avustuksia kohdentaessaan strategiansa päämäärien 
edistämiseksi. Palosuojelurahaston strategian 2025 mukaan rahasto toimii aktiivisesti ja 
avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta. Strategisena 
tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle 
avustuseurolle. Palosuojelurahaston vision mukaan rahasto on päätöksillään tehokas 
paloturvallisuuden edistäjä. Rahaston strategiaa sekä avustusten painopisteitä tarkastellaan 
pelastustoimen strategian 2025 sekä pelastustoimen tutkimuslinjausten (PETU10+) 
pohjalta. Rahasto tukee toiminnallaan kyseisten strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista 
erityisesti niiltä osin, kuin ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista.
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Vuoden 2018 avustusmuodot ja strategiset muutokset

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille

Palosuojelurahasto myöntää pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille 
tulipalojen ehkäisemiseen ja pelastustoiminnan edistämiseen 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 marraskuussa 2017. Avustuspäätöksiä valmisteltaessa otetaan huomioon 
toiminnan suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus, aiempien vuosien toiminta sekä toiminnan 
tavoitteiden linkittyminen valtakunnallisiin tavoitteisiin. Yleisavustusta ei myönnetä 
hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myöntää erityisavustus.

Koulutustoiminnan osalta tullaan avustamaan pääsääntöisesti nykyisen Pelastusopiston 
vahvistaman sopimushenkilöstön opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä lisä- ja 
täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten sopimushenkilöstöä koskevan koulutustoiminnan 
osalta huomioidaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa sopimuspalokuntakoulutuksen 
kehittämistyön (opetussuunnitelmat) siirtyminen Pelastusopiston vastuulle 2019 vuoden 
alusta. 

Nuohouspalvelujen osalta avustuksen painopistettä ja tarvetta tarkastellessa tullaan 
huomioimaan pelastuslain nuohoussääntelyn uudistamisen mahdolliset vaikutukset, jotka 
voivat lisätä tarvetta turvallisuusviestintään, nuohoojien täydennyskoulutukseen ja 
toimialan kehittämiseen.  Ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön voimaantulolla 
vuoden 2018 alusta voi olla vaikutus nuohoojien tietopuolisen koulutuksen tuottamiseen. 

Erityisavustukset

Kalusto- ja rakennushankeavustukset

Vuoden 2020 alusta toteutettavassa maakuntauudistuksessa kuntien omistamat 
paloasemat jäävät kuntien omistukseen ja lakisääteisten kuntayhtymien kiinteistöt 
siirtyvät maakunnille. Kalusto (pelastusajoneuvot) siirtyy maakuntien omistukseen. 
Maakunta rakentaa tai vuokraa uudet paloasemat 1.1.2020 jälkeen. Maakunta on 
tarkoitus lisätä palosuojelurahastolaissa mahdollisiin avustuksen saajiin. Kunnille voidaan 
edelleen lähtökohtaisesti myöntää avustusta paloasemien peruskorjaushankkeisiin vuoden 
2020 jälkeen. Lähtökohtana on, että maakunnat vuokraavat kunnilta nykyiset 
paloasemakiinteistöt. Rahasto tulee linjaamaan avustusten painopisteet vuonna 2019 
strategian päivityksen yhteydessä. 

Kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. 
Pelastuslaitoksille avustusta myönnetään kaluston tai järjestelmän hankinnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan kalustotilanteen 
tarvetta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Sekä pelastuslaitokset että 
aluehallintovirastot asettavat oman alueensa hankkeet perusteltuun tärkeysjärjestykseen. 
Kalustohankeavustuksilla voidaan osaltaan edistää ja vahvistaa pelastustoimen 
valtakunnallista johtamista ja ohjausta. Pelastuslaitoksille voidaan myös myöntää 
erityisavustusta pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin 
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johtamisvalmiuksien parantamiseksi. 

Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). 
Sopimuspalokunnille, jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen 
kanssa, voidaan myöntää kalustohankeavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 500 euron (sis. 
alv) kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Ajoneuvokohtaiset hyväksytyt 
enimmäishinnat säilyvät edellisvuoden tasossa. Kalustohankkeiden osalta alueellista 
avustusjakoa tarkastellaan määrärahakiintiön, tarveharkinnan sekä aluehallintovirastojen ja 
pelastuslaitosten arvioiden pohjalta. 

Rakennushankeavustuksia voidaan myöntää pelastustoimen alueille, kunnille ja 
sopimuspalokunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien 
peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Avustusta 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. Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, 
ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin.

Rakennushankeavustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 
220 000 euroa (sis. alv). Pelastustoimen alueille ja kunnille voidaan myöntää avustusta 
myös harjoitusaluehankkeisiin. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, 
voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme 
kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa (sis. alv). Sopimuspalokunnille, jotka ovat 
solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen kanssa, voidaan myöntää 
rakennushankeavustusta yli 12 500 euron (sis. alv) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin 
sekä paloasemien rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin.

Rakennushankeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeisiin joiden rakentaminen tai 
peruskorjaus on aloitettu ennen avustuspäätöksen saamista, lisäksi kalustohankeavustuksia 
ei myönnetä hankkeisiin, jotka on maksettu ennen 2018. Tällä toteutetaan rahaston 
strategisia päämääriä sekä parasta vaikuttavuutta jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. 

Mahdolliset suuremmat muutokset rakennushankeavustusten myöntöperusteissa tulevat 
voimaan vuoden 2020 alusta. 

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden osuvuus 
pelastustoimen tutkimus- ja kehittämislinjausten mukaisiin teemoihin (pelastustoimi 
muuttuvassa toimintaympäristössä, pelastustoimen tehtävät ja toiminta, yksilöiden rooli 
turvallisuudessa) sekä teemojen mukaisiin, hallituskausittain muuttuviin keihäänkärkiin. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnettyä avustusmäärää on nostettu viime vuosina. 
Palosuojelurahaston toimintaa edistävän tutkimuksen määrää korkeakouluissa pyritään 
kasvattamaan lisäämällä ja kehittämällä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille suunnattua 
viestintää. 

Myönnetyillä avustuksilla vahvistetaan rahastolainsäädännön mukaista, pelastustoimea 
tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hyvin kohdistetuilla avustuksilla on mahdollista 
vaikuttaa voimakkaasti ja tosiasiallisesti pelastustoiminnan kehitykseen. Tutkimus- ja 
kehittämishankeavustuksia myönnettäessä otetaan erityisesti huomioon toimialaa laajasti 
hyödyttävien ja yhteistyötä edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen.

Erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voidaan myöntää oppimateriaalin 
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tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, 
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä 
henkilökohtaiseksi apurahaksi. Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että 
avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. 
Erityisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon kohdistuu yleisavustus. 

Rahasto tukee vuonna 2018 erityisesti valtakunnallisiin kokonaisuuksiin liittyviä hankkeita, 
joita ovat erityisesti pelastustoimen uudistushanke sekä pelastuslaitosten yhteisten 
tietojärjestelmien kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä 
turvallisuusviestinnän valtakunnallisiin toimenpiteisiin suunnatut hankkeet. 
Tietoliikennehankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikilla pelastuslaitoksilla on 
mahdollisuus ottaa palvelualusta käyttöön. Pelastustoimen uudistushankkeen rahoitus 
päättyy vuoden 2018 lopussa, myös valtakunnallisten ICT-hankkeiden rahoitus saadaan 
pääosin päätökseen suunnitelmavuoden aikana. 

Rahasto tukee myös turvallisuusviestinnän valtakunnallisia toimenpiteitä, joilla pyritään 
vaikuttamaan mm. paloturvallisuusasenteisiin, erityisryhmien ja asuntojen palo- ja 
poistumisturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen tulipaloista oppimisessa ja 
valistuksen kohdentamisessa. 

Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimus-, tehdas- ja laitospalokunnille, 
joilla on voimassa oleva palokuntasopimus oman alueensa pelastuslaitoksen kanssa. 
Sopimuspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen hankkeen tai hankinnan hintaraja on 
12 500 euroa (sis. alv). Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista 
tukevia kalusto- ja varustehankintoja. Avustusta myönnetään palokuntasopimuksen 
mukaisiin hälytysosaston varustehankintoihin sekä hankkeisiin, joilla turvataan VPK-
toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Tyypillisimpiä avustettavia hankintoja ovat 
hälytys- ja nuoriso-osastojen suojavarusteet, pienkaluston hankinta sekä käytettyjen 
ajoneuvojen osto ja korjaus, myös pieniin rakennushankkeisiin sekä harjoitusalueisiin on 
mahdollista hakea avustusta.

Sopimuspalokuntien pienavustuksia voidaan uutena avustusmuotona myöntää myös ns. 
puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille. 
Avustuksia myönnetään lähtökohtaisesti palokuntayhdistysten nuoriso-osastojen 
suojavarusteiden hankintaan. Palokuntayhdistyksellä tulee olla pelastuslaitoksen kanssa 
palokuntasopimus nuoriso-osaston toiminnan järjestämisestä.

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen pysyy edelleen rahaston 
erityisen tuen kohteena. Avustusten tulee vastata niin valtakunnallisiin kuin alueellisiin ja 
paikallisiin tarpeisiin. Valtakunnallisesti sopimuspalokuntien avustuksilla tuetaan VPK 
toiminnan toimintaedellytyksiä ja sitä, että pelastustoimen palvelut voidaan turvata 
tasapuolisesti maan kaikissa osissa.  Haasteena tulevaisuudessa on saada riittävästi ihmisiä 
mukaan sopimuspalokuntatoimintaan, rahaston avustuksilla pyritään osaltaan edistämään 
toiminnan jatkuvuutta.   

Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiin voidaan vaikuttaa myönnettävien avustusten 
kautta. Vuonna 2013 sopimuspalokunnille myönnettiin rahastosta kohdistettua avustusta 
yhteensä 399 988 euroa, vuonna 2014 yhteensä 545 307 euroa ja vuonna 2015 noin 
1 000 000 eurolla. Vuonna 2016 avustussumma oli 1 274 698 euroa (kalustohankkeisiin 196 
400 euroa, rakennushankkeisiin 676 981 euroa ja pienavustuksiin 401 317 euroa). 
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Palosuojelurahasto tukee sopimuspalokuntien toimintaedellytysten kehittymistä lisäksi 
monin välillisin keinoin kuten pelastusalan järjestöille palokuntatoiminnan edistämiseen ja 
palokuntakoulutuksen toteutukseen myönnettävin yleisavustuksin sekä myöntämällä 
erityisavustuksia sopimuspalokuntajärjestelmää ja sopimuspalokuntien toimintaa koskeviin 
selvityksiin. 

Innovaatiopalkinto

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto on myönnetty vuodesta 2007 lähtien. 
Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, 
yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, 
toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta 
yhteiskunnassa. Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai 
muu vastaava uusi keksintö joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa 
työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Innovaatiopalkinto on arvoltaan 
enintään 20 000 euroa. 

Palosuojelurahasto on tehostanut Innovaatiopalkinnon näkyvyyttä julkisuudessa 
kohdennetulla viestinnällä sekä valmistamalla palkinnon voittajista videon palkinnon 
julkistamistilaisuuteen. 

Toiminnan tavoitteet 2018 

Rahasto jatkaa suunnitelmavuonna aktiivisesti toiminnan kehittämistä aiempien vuosien 
tapaan. Rahasto pyrkii vakiinnuttamaan nyt kehitettyjä toimintamuotoja osaksi rahaston 
arkityötä. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkopuolisten vaikuttavuusarviointien tulosten 
hyödynnettyyden varmistaminen, valmistuneiden avustusten prosessikuvausten 
hyödyntäminen hakukäytännöissä sekä hakukäytäntöjen ja hakuprosessien keventämisen 
sekä yhtenäistämisen jatkamisessa ja vaikutusten arvioiminen. Rahasto tulee myös 
vakiinnuttamaan avustuskohteiden tarkastuskäynnit osaksi omaa valvontatoimintaansa 
sekä saattamaan päätökseen mittavan rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, 
jossa on tarkastettu kaikkien rahastosta avustusta saaneiden rakennushankkeiden 
päätöksenmukainen nykykäyttö ja ryhdytty tarvittaviin takaisinperintöihin. Mittava 
valvontaprosessi on edellyttänyt sihteeristöltä paljon työpanosta vuosina 2016 - 2017.

Palosuojelurahasto panostaa suunnitelmavuonna erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
kehittämiseen osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta (etenkin tutkimus- ja 
kehittämishankkeet), pelastustoimen sekä rahastolain uudistusten vaikutuksiin 
varautumiseen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimenettelyn 
kehittämiseen. 

Rahaston sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta 

Rahastolla on ollut merkittävä rooli erilaisten pelastustoimen kehittämishankkeiden sekä 
paloasemien ja kalustohankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla. Tätä 
vaikuttavuutta pyritään vahvistamaan tehostamalla edelleen rahaston sisäistä ja ulkoista 
viestintää avustusprosesseista, erityisesti viestinnässä panostetaan rahaston rahoittamiin 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä kyseisten hakemusten määrän ja laadun 
nostamiseen. 

Rahasto kehittää suunnitelmavuonna uusia tapoja sidosryhmäviestintään sekä tutkimus- ja 
kehittämishankkeista tiedottamiseen hyvien avustushakemusten saamiseksi rahastoon 
(tiedotustilaisuudet, suoraviestintä ym.). Rahasto keskittyy erityisesti hakuprosessien 
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tehostamiseen sekä niistä tiedottamista. Toimintaprosessien ja avustustoiminnan 
kuvausten toimivuutta arvioidaan ja uudet prosessikuvaukset pidetään ajan tasalla, mikä 
palvelee avustuksen hakijoita.  Samalla hakukäytäntöjä pyritään yhdenmukaistamaan ja 
yksinkertaistamaan strategisten tavoitteiden pohjalta. 

Rahaston valmistama julkaisu rahaston avustuksella toteutetuista tutkimus- ja 
kehittämishankkeista valmistuu suunnitelmavuoden alussa ja julkaisua tullaan päivittämään 
muutaman kerran vuodessa. Kyseisen julkaisu tulee helpottamaan tiedon saantia 
rahastosta valmistuneista tutkimuksista ja sellaista on pitkään toivottu muun muassa 
avustustenhakijoiden taholta.   

Rahasto seuraa käynnissä olevan valtionavustusten digitalisointia koskevan hankkeen 
etenemistä ja pyrkii aloittamaan sähköisen asiointialustan alustavat valmistelu- ja 
määrittelytyöt sitten, kun pelastustoimen uudistuksen vaikutukset rahastolainsäädäntöön 
ja myönnettäviin avustustyyppeihin ovat tarkentuneet ja kun valtioneuvoston yhteisen 
asiointijärjestelmän käyttöönoton hyödyt ja vaikutukset asiointialustan käytettävyyteen 
ovat selvillä. 

Pelastustoimen uudistushankkeen ja rahastolain uudistamisen vaikutuksiin varaudutaan

Pelastustoimen uudistushankkeen etenemistä seurataan aktiivisesti. Lakia pelastustoimen 
järjestämisestä on valmisteltu samalla periaatteella kuin sosiaali- ja terveystoimen 
järjestämislakia ja pelastustoimen organisointi on näin ollen kulkenut yhdessä ensihoidon 
järjestämisen kanssa. Maakunnat voivat tuottaa palveluja omana toimintanaan oman 
liikelaitoksensa kautta (tai käyttää kolmannen sektorin palveluntuottajia tai ostaa palvelut 
yksityisiltä tuottajilta). Mahdollisiin muutoksiin varaudutaan. 

Pelastustoimen uudistushankkeessa perustettiin neljä osahanketta ja 14 työryhmää, joissa 
ensin on valmisteltu etenkin pelastuslakiin ja uusien organisaatioiden käynnistämiseen 
liittyvät asiat. Pelastustoimen uudistushankkeen työryhmien työ jatkuu edelleen. Rahasto 
on rahoittanut pelastustoimen uudistushanketta. Palosuojelurahasto kolmevuotinen 
rahoitus päättyy vuoden 2018 lopussa.

Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta. Pelastustoimen 
järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joissa on pelastustoimen palveluiden 
tuottamisesta vastaava liikelaitos. Sisäministeriö ohjaa maakunnan pelastustointa. Tällä 
hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista 
pelastuslaitosta

Rahasto varautuu tuleviin muutoksiin vuosina 2018 - 2019. Pelastustoimen uudistuksen 
kaikkia vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin ei vielä pystytä arvioimaan. Rahaston 
hallitus toteuttaa avustuspolitiikkaansa ottaen huomioon maakuntauudistuksen ja 
lainsäädäntöön tulevat muutokset.

Ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa palosuojelurahastolain uudistaminen on merkitty 
käynnistettäväksi vuonna 2017. Rahaston hallitus seuraa lainsäädäntöhankkeen 
etenemistä. Palosuojelurahastolakiluonnos on valmistunut ja se on tarkoitus lähettää 
lausunnoille jo vuonna 2017. Palosuojelurahastolakiin on tarkoitus lisätä muun muassa uusi 
säännös, jonka mukaan sisäministeriö hyväksyy rahaston tulostavoitteet rahaston 
hallituksen esityksestä.

Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun asetuksen mukaan rahaston on pyydettävä 
sisäministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmastaan, talousarviostaan sekä varojen 
käyttösuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Tämän todetaan toteutuneen 
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asianmukaisesti. Lisäksi rahaston toiminnasta sekä tuloksellisuudesta esitetään 
monipuoliset selvitykset tilinpäätöksessä.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjausta 
ja hallintoa koskevien tarkastusten yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että ohjaavat 
ministeriöt asettavat vain muutamille valtion talouden ulkopuolisille rahastoille 
tulostavoitteita. Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että rahastoille asetettavat 
tulostavoitteet tulisi olla selkeitä ja mitattavissa olevia. Rahastojen ohjaamista ja 
kehittämistä tulisi raporttien mukaan jatkaa yhtenäisin perustein. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointia sekä toiminnan vaikuttavuutta kehitetään

Rahaston avustukset pyritään kohdentamaan todennetun vaikuttavuuden mukaisesti. 
Avustuksella toteutettavan toiminnan tulee muuttua vastaamaan nykyistä ja tulevaa 
toimintaympäristöä. Uusien avustuskohteiden tarvetta ja entisistä avustuskohteista 
luopumista harkitaan strategian ja palosuojelurahastolain uudistuksen yhteydessä.  

Avustustoimintaa kehitetään edelleen myös vaikuttavuuden suuntaan. Rahaston 
toteuttamat ulkopuoliset vaikuttavuusarvioinnit on saatu päätökseen ja vaikutuksia 
avustuskäytäntöihin tarkastellaan myös vaikuttavuusarviointien pohjalta. Rahasto toteutti 
vaikuttavuusarvioinnit yleisavustuksista, kalustohankeavustuksista sekä 
rakennushankeavustuksista vuosina 2012 - 2016. 

Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen seurantatarkastus valmistui keväällä 2017. Sisäinen 
tarkastus katsoi Palosuojelurahaston toteuttaneen kaikki toimintaympäristön puitteissa 
mahdolliset kehittämistoimenpiteet, jotka oli nostettu Palasuojelurahaston tarkastuksessa 
esille. Tarkastuskertomuksen mukaan rahaston ohjeistus on täsmällistä, avustusjärjestelmä 
on järjestetty kustannustehokkaasti ja läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on 
korkealla tasolla. Rahasto jatkaa tarkastuksessa esille nostettujen asioiden kehittämistä 
(avustuskohteiden tarkastuskäynnit, avustusten prosessikuvaukset, aluehallintoviraston 
rooli hankearvioinneissa). Palosuojelurahasto jatkaa aloittamaansa systemaattista 
tarkastuskäyntien suorittamista myöntämiinsä avustuskohteisiin (erityisesti 
rakennuskohteet) osana avustuskäytäntöjen tarkastusprosessia. 

Rahaston hallitus on ottanut käyttöön valtion viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon. Palosuojelurahasto toteutti sisäiseen 
valvontaan ja riskienhallintaan liittyvän kyselyn hallituksen jäsenille ja palosuojelurahaston 
sihteeristölle vuonna 2016. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila oli kaikilla eri osa-
alueilla mitattuna hyvä (arviointiosa-alueiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,12 / 5). 

Rahasto tulee tunnistamaan ja luokittelemaan toiminnan riskit loppuvuodesta 2017 
kyselyllä ja jatkaa suunnitelmavuonna sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osion 
kehittämistä saatujen tulosten pohjalta. Rahasto kehittää parhaillaan myös systemaattista 
tapaa tunnistaa, arvioida ja priorisoida toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja 
raportointiin liittyviä riskejä. Tuloksia hyödynnetään tilinpäätöksessä sisäisen valvonnan 
arviointi- ja vahvistuslausuman laatimisessa. 

Rahaston talous

Rahastoon kertynyttä pääomaa vähennettiin maltillisesti ja ylijäämää purettiin 
systemaattisesti vuodesta 2007 vuoteen 2012. Sisäasiainministeriön 15.6.2012 antamassa 
tilinpäätöskannanotossa todettiin, että rahaston oman pääoman pienentämiseen ei enää 
ollut vastaavaa tarvetta tai perustetta kuin aiempina vuosina. Vuosien 2013 - 2016 aikana 
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on rahaston oman pääoman määrä noussut reilusti.  Palosuojelumaksukertymän nousu on 
ollut suotuisa ja takaisinperintöjen sekä avustusten alitoteuman vuoksi rahastoon on 
kertynyt pääomaa odotettua enemmän.  

Rahaston oman pääoman kertymistä tullaan tarkastamaan ja tarvetta pääoman maltilliseen 
pienentämiseen tullaan jatkossa harkitsemaan mahdollisen sisäministeriön sekä 
valtiontalouden tarkastusviraston kannanoton perusteella. Palosuojelumaksukertymä nousi 
vuosien 2013 - 2016 aikana noin 10 miljoonasta eurosta 11,2 miljoonaan euroon. 
Palosuojelumaksukertymästä vähennettyjen hallintomenojen jälkeen on loput tarkoitus 
myöntää avustuksina palonehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin hankkeisiin

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä. Vuosina 2018 - 2020 varaudutaan 
hallintomenojen osalta sähköisen asiointialustan kehitystyöhön. Sihteeristössä toimii 
syksystä 2017 lähtien neljä päätoimista henkilöä, jotka ovat virkasuhteessa 
sisäministeriöön, mikä tulee lisäämään hallintomenoja.  Sihteeristön matkapäivät 
lisääntyvät sihteeristölle annetun avustuskohteiden tarkastustoimintatehtävän 
seurauksena. Hallintomenojen osuus pysyy edelleen matalana. Hallintomenojen osuus 
kaikista menoista on noin 3,5 prosenttia. 

Suunnitelmavuonna pidetään 6 rahaston hallituksen kokousta, joista kolme pidetään 
syyskaudella ja muut keväällä. Lokakuussa toteutetaan rahaston kehittämispäivä. 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen rakenne vastaa valtion talousarviolainsäädännön 
säännöksiä ministeriöiden tilinpäätöksen rakenteesta. Rahasto käyttää valtionhallinnon 
yhteistä KIEKU-järjestelmää, jonka raportointimahdollisuuksia pystytään hyödyntämään 
toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä toteutuneesta raportoinnissa. Talouden 
suunnittelu ja seuranta ovat aiempien vuosien tapaan rahastossa hyvällä tasolla. 

Osana Palkeiden vastuualueella olevaa Hankintojen digitalisointi (Handi) hanketta tullaan 
kehittämään uusi palvelujärjestelmä, joka korvaa kokonaisuudessaan nykyisen 
Tilaustenhallintajärjestelmän Tilhan sekä vähintään valtaosan nykyisestä laskujen käsittelyn 
ja arkistoinnin järjestelmästä Rondosta. Uuden Handi -järjestelmän käyttöönotot alkavat 
tällä tietoa ensi vuoden aikana. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat helppokäyttöisyys ja 
automaatioaseteen merkittävä kasvattaminen. Muutoksella tulee olemaan vaikutusta 
rahaston maksukäytäntöihin. Rahasto ei sen sijaan ole käyttänyt Tilha-järjestelmää. 

Rahasto tarkastelee talouden suunnittelua ja seurantaa Hankinnasta maksuun -prosessin 
hyvien käytäntöjen ja oman toiminnan kautta mm. arvioimalla nykyisiä toimintatapoja ja 
ottamalla käyttöön kevyempiä ja sujuvampia menettelyjä silloin, kun mahdollista.

Hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen sekä takaisinperinnästä 
tuloutuvat avustuseurot pyritään ottamaan huomioon suunnitelmavuoden 
avustustenjaossa. Rahaston sitoumukset täsmäytetään ja taloustilannetta seurataan 
kuukausittain. Hallitustasolla sitoumus- ja taloustilannetta seurataan neljännesvuosittain.
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Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2000 - 2020

*Arviot vuosien 2018 - 2020 maksukertymistä (11,6 - 12 milj. €/v) ja jaettavista avustuksista (11,19  - 11,55 milj. €/v.)

Koska avustuksista suurin osa maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, 
maksetaan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille pääsääntöisesti vuosien 
2018 - 2020 aikana. 

Vuoden 2017 kertymä on noin 11,25 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen on noin 0,4  
prosenttia. Kertymän arvioitiin olevan 11,35 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuonna ja sitä 
seuraavina vuosina palosuojelumaksukertymän on ennustettu kasvavan noin kahden 
prosentin vuosivauhtia. Maksukertymäennusteen kehittymistä seurataan ja arviota 
päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelmavuoden 2018 kertymän on oletettu laskelmissa 
olevan 11,6 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuoden avustustasoksi (myönnettävien 
avustusten määrä) on suunniteltu 11,19 miljoonaa euroa. Suunnitteluvuonna ei tämän 
laskelman mukaan kerry ylijäämää eikä alijäämää. 

Puheenjohtaja Minna Arve

Pääsihteeri Johanna Herrala
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Liite 1 Varojen käyttösuunnitelma eli RAHOITUSLASKELMA 2018
(kaikki luvut euroja)

Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2017 20 287 565

2017 (tilanne 30.9.2017)
Menot (11 milj. avustuksiin) 11 000 000 Tulot
*v. 2013–2016 sitoumusten maksut (30.9.) 4 373 619 Palosuojelumaksut   11 350 000
v. 2013–2016 arvio loppuvuoden maksuista 2 506 858 Avustusten palautukset 160 000
Hallintomenot 330 000 Avusten alitoteuma 263 242
**Varojen käyttösuunnitelmassa Rahatulot yhteensä 11 773 242
päätettävät menot vuonna 2017 (40 %) 4 400 000
Rahamenot vuonna 2017 11 610 477 Rahoitustarve 2017 162 765

Yhdystilisaatava 31.12.2017 20 450 330

2018
Menot (11,19 milj. avustuksiin) 11 190 000 Tulot
v. 2013–2016 sitoumusten maksut (loput) 3 168 636 Palosuojelumaksut 11 600 000
**v. 2017 sitoumusten maksut (40 %) 4 400 000 Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000
Hallintomenot 410 000 Rahatulot yhteensä 11 700 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
päätettävät menot vuonna 2018 (40 %) 4 476 000
Rahamenot vuonna 2018 12 454 636 Rahoitustarve 2018 -754 636

Yhdystilisaatava 31.12.2018 19 695 694

2019
Menot (11 ,3 milj. avustuksiin) 11 300 000 Tulot
**v. 2017 sitoumusten maksut (20 %) 2 200 000 Palosuojelumaksut 11 800 000
**v. 2018 sitoumusten maksut (40 %) 4 476 000 Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000
Hallintomenot 500 000 Rahatulot yhteensä 11 900 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
päätettävät menot vuonna 2019 (40 %) 4 520 000
Rahamenot vuonna 2018 11 696 000 Rahoitustarve 2019 204 000

Yhdystilisaatava 31.12.2018 19 899 694

2020
Menot (11,55 milj. avustuksiin) 11 550 000 Tulot
**v. 2018 sitoumusten maksut (20 %) 2 238 000 Palosuojelumaksut 12 000 000
**v. 2019 sitoumusten maksut (40 %) 4 520 000 Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000
Hallintomenot 450 000 Rahatulot yhteensä 12 100 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
päätettävät menot vuonna 2020 (40 %) 4 620 000
Rahamenot vuonna 2020 11 828 000 Rahoitustarve 2020 272 000

Yhdystilisaatava 31.12.2020 20 171 694
Maksamatta vuoden 2020  lopussa 6 880 000

2021
Menot (11,8 milj. avustuksiin) 11 800 000 Tulot
2019 20% 2 260 000 Palosuojelumaksut 12 250 000
2020 40 % 4 620 000 Avustusten palautukset/alitoteuma 100 000
Hallintomenot 450 000 Rahatulot yhteensä 12 350 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
2021 40 % 4 720 000
Rahamenot vuonna 2021 12 050 000 Rahoitustarve 2020 300 000

Yhdystilisaatava 31.12.2020 20 471 694

30.9.2017 mennessä toiminnan kuluja on syntynyt yhteensä 206 334,04 euroa (viime vuoden vastaava luku 207 518,55 
euroa), aiempien vuosien päätettyjä sitoumuksia on vapautunut yhteensä 421 543,26 euroa, josta 263 243,13 sitoumusten 
alitoteumasta, 154 055 euroa takaisinperinnöistä ja 4 245,13 euroa omaehtoisista palautuksista (viime vuoden vastaava 
luku 579 409 euroa) ja vuotta 2017 koskevia päätöksiä on tehty yhteensä n. 11 miljoonaa (11 089 656) euroa. Tehdyt 
päätökset jakautuvat seuraavasti: yleisavustukset 2,9 miljoonaa (2 875 000) euroa, kalustohankeavustukset 2,5 miljoonaa 
(2 460 857) euroa, rakennushankeavustukset 2,3 miljoonaa (2 261 306) euroa, tutkimus- ja kehittämishanke-avustukset 
3,2 miljoonaa (3 231 090) euroa ja sopimuspalokuntien pienavustukset 0,26 miljoonaa (261 403) euroa.

** Vuosien 2018 - 2020 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 11,19 - 11,55 miljoonaa euroa vuotta kohden. Tässä laskelmassa 
oletetaan, että vuosien 2019 - 2021 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myöntövuonna 40 % (yleisavustukset, 
pienavustukset, osa kalusto- ja tutkimushankkeista), seuraavana 40 % (kalustohankkeet ja suuri osa erityisavustuksista) ja 
sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä rakennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet). Vuodelle 2021 jää tässä 
laskelmassa maksamattomia vuoden 2019 sitoumuksia 2,26 miljoonaa euroa ja 2020 sitoumuksia 4,62 miljoonaa euroa ja 
vuodelle 2022 vuoden 2020 sitoumuksia 2,31 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopussa on maksamattomia sitoumuksia 
tämän laskelman mukaan yhteensä 6,88 miljoonaa euroa (11,3*0,2+11,55*0,4), joka pystytään kattamaan rahaston 
yhdystilisaatavilla (20,47miljoonaa euroa).
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LIITE 2 TALOUSARVIO 2018

Toiminnan kulut 410 000 €

Siirtotalouden tuotot ja kulut

Tuotot 0 €

Kulut

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien 
erityisavustukset rakennushankkeisiin

• Päätetään huhtikuussa 2018 2 090 000 €

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien 
erityisavustukset kalustohankkeisiin

• Päätetään toukokuussa 2018 €

Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2018
• Päätetään marraskuussa 2017 €

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 
• Päätetään helmikuussa ja syyskuussa 2018 3 400 000 €

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset)
• Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa 400 000 €

Yhteensä 11 190 000 €

Menot yhteensä 11 600 000 €

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Palosuojelumaksut 11 600 000 €

Tilikauden tuotto- / kulujäämä 0 €


