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       22.4.2014 
 
 
 
Jakelussa mainitut 
 
 
Palosuojelurahaston yleisavustukset vuodelle 2015 
 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, josta voidaan myöntää 
harkinnanvaraisesti valtionavustuksia. Palosuojelurahaston toiminta perustuu palosuoje-
lurahastolakiin (306/2003) ja valtioneuvoston asetukseen palosuojelurahastosta 
(625/2003). Palosuojelurahastolain 1 §:n mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-
minnan edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. Palosuojelurahasto on sisäasi-
ainministeriön hoidossa ja valvonnassa ja sen hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. 
 
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varo-
jen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Palosuoje-
lurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoi-
tettuna valtionapuviranomaisena. 

 
 
Avustuksen myöntämisen edellytykset 

 
Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että 
1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä; 
2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoittei-

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

julkinen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja 
laajuus huomioon ottaen; sekä 

4) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa.  

 
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai han-
ke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän riit-
tävästi niitä. 
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Yleisavustukset vuodelle 2015 
 

Palosuojelurahasto julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haet-
tavaksi vuoden 2015 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastus-
toiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille. 
 
• Yleisavustus alueelliselle pelastusalan järjestölle voidaan myöntää vain osana 

vastaavan valtakunnallisen järjestön avustusta.  
 
• Yleisavustus voidaan myöntää avustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiet-

tyyn osaan sen toiminnasta.  
 
• Koulutustoiminnan osalta avustetaan pääsääntöisesti ainoastaan valtakunnalli-

sesti yhtenäisen opetussuunnitelman mukaista kehittämistyötä, oppimateriaali-
tuotantoa sekä kouluttajakoulutusta ja täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten 
sivutoimista ja vapaaehtoista henkilöstöä koskevan koulutustoiminnan osalta 
tullaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa huomioimaan koulutusjärjestelmää 
koskevan kokonaisselvityksen tulokset. 

 
• Yleisavustus voi olla enintään 75 % hyväksyttävistä kuluista, jollei Palosuoje-

lurahaston hallitus myönnettävän avustuksen tavoitteiden saavuttamiseksi eri-
tyisen painavista syistä muuta päätä. Yleisavustus yhdessä samaan tarkoituk-
seen myönnettyjen muiden avustusten ja toiminnasta saatavien tulojen kanssa 
ei kuitenkaan saa ylittää hyväksyttävien kulujen määrää. 

 
• Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustuksen kohteena olevan toi-

minnan määrälliset tai laadulliset suoritteet ja niihin välittömästi kohdistuvat 
menot sekä toimintaan suoraan kohdistettavissa olevat yleiskulut.  

 
• Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista 

käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avus-
tamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käy-
töstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan 
kanssa. 

 
• Yleisavustukseen oikeuttavina hyväksyttävinä kuluina ei pidetä liiketoiminnan 

menoja, lainojen lyhennyksiä eikä muita kuin välittömästi tuettavasta toimin-
nasta aiheutuvia hallintomenoja. Hyväksyttävinä kuluina ei pidetä myöskään 
poistoja, arvonvähennyksiä, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät 
perustu toteutuneisiin kuluihin. Palosuojelurahasto ei myöskään avusta toimin-
taa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin hakijan oma edunvalvonta. 
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• Yleisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myön-
tää erityisavustus. Näitä ovat mm. valtakunnalliset valistus- ja neuvontakam-
panjat, tutkimus- tai kehittämishankkeet sekä pääsääntöisesti oppimateriaa-
lin tuotanto pl. valtakunnallisen kurssimateriaalin tuotanto tai hankinta. 

 
Yleisavustusten hakeminen 

 
Avustukset haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla kirjal-
lisesti. Hakemus muodostuu varsinaisesta hakemuslomakkeesta sekä hakemuksessa 
mainituista liitteistä, joita ovat vähintään toimintokohtaiset vuosisuunnitelmat, vai-
kuttavuustavoitetaulukko sekä seuraavan vuoden tulossuunnitelma. Hakemuksessa 
tulee esittää myös vastaavat vertailukelpoiset tiedot edelliseltä toteutuneelta tilikau-
delta. Toiminnan laajuudessa, määrässä, tavoitteissa tai kustannuksissa tapahtuneet 
merkittävät muutokset tulee perustella. Selvitys toiminnan vaikuttavuudesta, sen mit-
taamisesta ja arvioimisesta tehdään hakemusmallin mukaisesti.  
 
Avustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa Palosuojelurahastolle oikeat 
ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita 
Palosuojelurahasto tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. 
 
Yleisavustushakemukset liitelomakkeineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle 
sähköisesti 30.9.2014 mennessä osoitteella psr@intermin.fi.  
 
 

Yleisavustuspäätökset ja avustusten maksaminen 
 
 Yleisavustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa marraskuun lopussa 

2014. Avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon myös ulkopuolisen arvioitsijan 
toteuttaman yleisavustuksen vaikuttavuusarvioinnin tulokset ja arvioitsijan loppura-
portissaan esittämät suositukset.  

 
Avustus maksetaan saajalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on 
esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. Avustus maksetaan kolmessa 
erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan. Avustusennakkoa on mahdollista 
hakea kolme kertaa vuodessa erillisellä ennakkohakemuksella mm. palkkakustan-
nuksiin ja muihin säännöllisinä toistuviin ja/tai ennakoitaviin kustannuksiin.  
 
Kaikki yleisavustushakuun, -tilityksiin ja -raportointiin liittyvät ohjeet sekä lomak-
keet ja niiden täyttöohjeet löytyvät osoitteesta www.psr.fi/yleisavustukset. 
Tiedusteluihin vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara, puh. 071 878 8460, säh-
köposti: hanna.paakkolanvaara@intermin.fi. 
 
 
Palosuojelurahaston hallitus     
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Jakelu: Nuohousalan Keskusliitto ry  
 Palotutkimusraati ry  
 Suomen Palopäällystöliitto ry  
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
 
Tiedoksi: SM/Pelastusosasto 
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