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PALOSUOJELURAHASTO SUUNNITELMA

3.12.2009             SMDnro/2009/3388

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Yleistä

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

Palosuojelurahasto toimii sisäasiainministeriön 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.

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston
varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia.
Myönnettäviin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja rahasto toimii
näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.

Palosuojelurahasto toimii osana pelastustoimen kokonaisrahoitusjärjestelmää ja
myöntää harkinnanvaraisia avustuksia tarkoituksensa mukaisiin hankkeisiin.
Rahaston avustukset on yhteen sovitettu valtionosuusjärjestelmän kanssa siten, että
avustuksia ei myönnetä samoihin kohteisiin. Muilta osin noudatetaan
suunnitelmavuonna päivitettävää Palosuojelurahaston ohjetta avustuksen
hakemisesta.

Toiminnan tavoitteet 2010

Palosuojelurahaston avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon sisäisen
turvallisuuden ohjelmassa, pelastustoimen vuoden 2010 tulossuunnitelmassa ja
vuosien 2010–2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt keskeiset tavoitteet.
Palosuojelurahasto tukee omalla toiminnallaan näiden tavoitteiden saavuttamista,
erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta.

Avustukset kohdennetaan olemassa olevien riskien mukaisesti huomioiden
pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn turvaaminen
koko maan alueella. Rahasto tukee palokuolemien vähentämistä, hyvän
turvallisuuskulttuurin kehittymistä, turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja
taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumista, pelastustoimen
palveluiden saatavuuden ja pelastuslaitosten toimintakyvyn kehittämistä sekä alaa
hyödyttävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Palosuojelurahasto myöntää yleisavustusta pelastusalan järjestöjen toteuttamaan
valistus- ja neuvontatoimintaan, palokuntatoiminnan kehittämiseen,
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koulutustoimintaan sekä muuhun toimintaan, joka edistää tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan kehittämistä. Yleisavustusten hakumenettelyn ja
myöntämiskriteerien kehittäminen jatkuu siten, että suunnitelmavuoden keväällä
tarkastellaan vaikuttavuustavoitteiden uudenmuotoisen raportoinnin antia ja tuloksia
sekä tehdään tarvittaessa vaikuttavuustavoitteiden raportoinnin ohjeistukseen
tarkennuksia. Hakuprosessin uudistamistyössä huomioidaan erityisesti järjestöjen
toiminnan tavoitteiden liittyminen pelastustoimen valtakunnallisiin tulostavoitteisiin.
Suunnittelujakson aikana tullaan yleisavustuksen maksatuksessa siirtymään osittain
jälkikäteen tapahtuvaan maksatukseen nykyisen ennakollisen maksatustavan sijaan.
Tällä pyritään helpottamaan toiminnan toteutumisen seurantaa ja myös järjestöjen
oman talouden reaaliaikaisempaa seurantaa. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä
yhteistyössä avustusta saavien järjestöjen kanssa.

Vuonna 2010 valtakunnallisista järjestöistä avustetaan Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestöä, Suomen Palopäällystöliittoa ja Nuohousalan Keskusliittoa. Lisäksi
tuetaan alueellisia pelastusalan liittoja, jotka toimivat osana SPEK-ryhmää sekä
Palotutkimusraatia. Hallitus voi harkintansa mukaan tukea myös muita pelastusalan
järjestöjä. Rahasto tukee viranomaisten ja järjestöjen yhteistyössä järjestämiä
valtakunnallisia tiedotus- ja valistuskampanjoita, joiden kattavuuteen sekä
vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi voidaan avustaa
erityisryhmille suunnattuja valtakunnallisia kampanjoita, joilla pyritään palokuolemien
ja tulipalovahinkojen määrän vähentämiseen.

Paloasemien rakentamiseen ja peruskorjaukseen tarkoitettujen erityisavustusten
osalta tuetaan erityisesti sellaisia uusia asemia ja merkittäviä peruskorjauksia tai
laajennuksia, joilla parannetaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta. Avustuksia
suunnataan uusiin asemiin, joilla poistetaan paloasemaverkostossa olevia aukkoja,
sekä peruskorjauksiin työturvallisuuden puutteiden korjaamiseksi. Pelastustoimen
merkittävien alueellisten harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan mahdollisesti
suunnata varoja vuoden 2009 lopulla valmistuvan pelastustoimen
harjoitusaluestrategian johtopäätösten pohjalta.

Pelastustoimen alueiden kalustohankintojen osalta avustetaan ensisijaisesti
hankkeita, joilla parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön
työturvallisuutta. Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan koko alueen
kalustotilanteen kehittämistä pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja
kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rahasto tukee osana kalustohankintoja vuoden
2010 aikana pelastustoimen kenttäjohtamis-järjestelmän päätelaitteiden hankintaa
johtamisvalmiuksien parantamiseksi.

Palosuojelurahasto avustaa sopimuspalokuntien palokuntasopimuksen mukaisia
hälytysvalmiuden tehostamiseen tai työturvallisuuden parantamiseen kohdistuvia
kalustohankkeita. Avustusta myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan
VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä, tällaisia ovat erityisesti nuoriso-
osaston harjoitusvarusteet. Toimintavuoden aikana avustetaan ilman määräaikaa
tehtäviä pienkaluston hankintoja, jotka kohdistuvat em. tarkoituksiin. Avustusta
voidaan myös myöntää sopimuspalokuntien paloasemien uudisrakennushankkeisiin
sekä merkittäviin peruskorjauksiin ja laajennuksiin.

Pelastustoimen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tiedotus- ja
valistustoimintaan sekä oppimateriaalin tuottamiseen suunnataan määrärahaa
rahaston vuoden 2010 talousarvio, tutkimushankkeiden määrä ja
palosuojelurahastolain tarkoitus huomioiden. Julistettaessa avustuksia haettavaksi
sekä niiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä arvioitaessa huomioidaan pelastustoimen
vuosien 2009–2013 tutkimusohjelman mukaiset teemat. Erityisesti tuetaan koko
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pelastustoimea hyödyttäviä sekä VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä
turvaavia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahasto tukee tutkimus- ja
kehittämistoiminnan systematisointia ja tekee yhteistyötä Pelastusopiston kanssa
hankkeiden hyödyllisyyden ja vaikuttavuuden arvioinnissa sekä niistä
tiedottamisessa.

Sisäinen hallinto

Palosuojelurahaston hallinto pysyy kevyenä, ja hallintomenojen osuus kaikista
menoista on noin 3 prosenttia. Sihteeristössä toimii kolme päätoimista henkilöä, jotka
ovat virkasuhteessa sisäasiainministeriöön. Rahaston henkilöstöhallinnosta vastaa
ministeriön pelastusosasto. Rahastolle laadittu työjärjestys selkeyttää entisestään
tehtäviä, työnjakoa, vastuita ja velvollisuuksia.

Palosuojelurahastolle laadittu viestinnällinen ilme otetaan käyttöön kaikissa
asiakirjoissa ja julkaisuissa. Rahaston viestintää ja näkyvyyttä tehostetaan edelleen
parantamalla nettisivujen käytettävyyttä ja sisältöä sekä julkaisemalla hallituksen
kokousten yhteydessä uutiskirjettä, jota jaetaan kaikille keskeisille yhteistyötahoille
sekä mahdollisille hakijatahoille. Myös yhteistyökumppaneiden ja ministeriön
viestintäkanavia hyödynnetään aiempaa tehokkaammin rahaston viestinnässä.

Rahastolla on käytössään päivitetty avustuksen hakuohje sekä uuden viestinnällisen
ilmeen mukaiset avustuksen hakulomakkeet. Rahaston avustuksenhaku- ja
myöntöprosesseissa laaditaan tarkat prosessikuvaukset. Sopimuspalokuntien
pienavustusten myöntöperusteista laaditaan selvitys, jonka pohjalta myöntöperusteita
tarkistetaan ja niistä ohjeistetaan hakijoita. Myös paloasemien rakentamisesta ja
rahoitustarpeista tehdään toimintavuoden aikana selvitys.

Toimintasuunnitelmaa, talousarviota, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kehitetään
edelleen informatiivisempaan suuntaan ja valtion talousarviolainsäädännön
säännösten mukaisesti. Vuonna 2004 hyväksytty rahaston strategia uudistetaan
vastaamaan rahaston kehittämistavoitteita ja visiota. Rahasto antaa myös oman
panoksensa pelastustoimen keskeisten suunnittelu- ja strategia-asiakirjojen
uudistamistyöhön. Mittarien kehittäminen kuvaamaan varsinkin avustusten
vaikuttavuutta jatkuu osana rahaston kehittämistyötä. Rahasto osallistuu myös
pelastuslaitoksen kumppanuushankkeen yhteydessä tehtävään mittarien
jatkokehittämistyöhön ja jalkauttamiseen.

Rahaston näkyvyyttä parannetaan myös keväällä 2010 toteutettavalla alueellisella
tiedotustilaisuuskiertueella. Vastaavanlaisesta vuoden 2008 syksyllä toteutetusta
kiertueesta saatiin hyviä kokemuksia. Vuoden 2010 lopulla tullaan tiedustelemaan
avustuksen hakijoiden mielipiteitä rahaston avustuksen myöntöprosessista ja
viestinnästä asiakastyytyväisyyskyselyllä.

Talous

Palosuojelumaksukertymän odotetaan kääntyvän suunnittelukauden aikana
hienoiseen laskuun mutta sen oletetaan pysyvän kuitenkin lähellä 8 miljoonan euron
tasoa. Rahastolle on syntynyt useana vuonna ylijäämiä. Rahaston hallitus on
huomioinut tilanteen ja lisännyt talousarviossa päätettävien avustusten tasoa jo
edellisvuosina.
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Talouden suunnittelua ja seurantaa kehitetään edelleen siten, että hankkeiden
alitoteutuminen ja siitä johtuva sitoumusten vapautuminen voidaan huomioida
aiempaa nopeammin. Vapautuneet sitoumukset saadaan uudelleenjakoon
viivytyksettä, sillä rahaston sitoumukset täsmäytetään ja taloustilannetta seurataan
edellisvuoden aikana aloitetun käytännön tapaan kuukausittain. Hallitustasolla
sitoumus- ja taloustilannetta seurataan neljännesvuosittain.

Koska avustuksista suurin osa maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia
vastaan, maksetaan suunnitelmavuonna syntyvät sitoumukset hakijoille vuosien
2010–2012 aikana. Ainoastaan sopimuspalokuntien pienavustukset (220 000 €) ja
yleisavustukset (2,6 milj. euroa) maksetaan käytännössä kokonaisuudessaan
suunnitelmavuonna. Palosuojelurahastolla on 31.10.2009 tilanteessa tehtyjä
avustuspäätöksiä eli sitoumuksia maksamatta 11 256 660 euroa.

Suunnitelmavuoden osalta rahoitustasoksi on määritelty 9,62 miljoonaa euroa.
Talousarvion mukaan suunnitelmavuodelta jää noin 1,9 miljoonan euron alijäämä.
Tavoitteena on jatkaa rahaston pääoman hallittua pienentämistä lähivuosina. Tästä
syystä vuosien 2011–2012 rahoitustasoksi on suunniteltu 9,5 miljoonaa euroa
maksukertymän oletetusta alenemisesta huolimatta. Rahaston maksuvalmius säilyy
kuitenkin erinomaisena.

Puheenjohtaja Veli Matti Ojala

Sihteeri Hanna Paakkolanvaara

LIITTEET  Talousarvio 2010
Varojen käyttösuunnitelma 2010

TIEDOKSI Ministeri Holmlund
Valtiosihteeri Pelttari
Kansliapäällikkö Viljanen
Erityisavustaja Kokko
Ylijohtaja Partanen
SM/Talousyksikkö
SM/Pelastusosasto/yksiköt
Lääninhallitukset/pelastusosastot
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Varojen käyttösuunnitelma eli rahoituslaskelma 2010 (kaikki luvut euroja)

*2009
Yhdystilisaatava valtiolta 1.1.2009  18 495 280

Menot Tulot
v. 2006-2008 sitoumusten maksut Palosuojelumaksut  8 845 804
   *1.1.-31.10.2009 toteutuneet   4 250 649 Avustusten palautukset      53 843

*1.11.2009-31.12.2009 arvio      962 646
Hallintomenot      245 000
Varojen käyttösuunnitelmassa
päätetyt menot vuonna 2009
sis. Yleis- ja pienavustukset    4 073 654
Rahamenot vuonna 2009    9 531 949 Rahoitustarve 2009                        - 632 302

Yhdystilisaatava  31.12.2009       17 862 978

2010
Menot Tulot
v. 2008 sitoumusten maksut                 2 688 258 Palosuojelumaksut  8 000 000
v. 2009 sitoumusten maksut 2 907 019 Avustusten palautukset       20 000
Hallintomenot    256 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
päätettävät menot vuonna 2010 (50%) 4 810 000
Rahamenot vuonna 2010 10 661 277 Rahoitustarve 2010                       -2 641 277

Yhdystilisaatava 31.12.2010 15 221 701

2011
Menot Tulot
v. 2009 sitoumusten maksut    4 198 717 Palosuojelumaksut  7 850 000
**v. 2010 sitoumusten maksut (30%)    2 886 000 Avustusten palautukset       20 000
Hallintomenot      260 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
päätettävät menot vuonna 2011 (50%)    4 750 000
Rahamenot vuonna 2011 12 094 717 Rahoitustarve 2011                      - 4 224 717

Yhdystilisaatava 31.12.2011 10 996 984

2012
Menot Tulot
**v. 2010 sitoumusten maksut (20%)  1 924 000 Palosuojelumaksut  7 850 000
**v. 2011 sitoumusten maksut (30%)  2 850 000 Avustusten palautukset       20 000
Hallintomenot     260 000
**Varojen käyttösuunnitelmassa
päätettävät menot vuonna 2012  4 750 000
Rahamenot vuonna 2012  9 784 000

Rahoitustarve 2012                      - 1 914 000
Yhdystilisaatava 31.12.2012     9 082 984

*Laskelma perustuu 31.10.2009 tilanteeseen, jolloin tehtyjä avustuspäätöksiä oli maksamatta yhteensä
11 256 660 euron edestä ja vuoden 2009 toteutuneet hallintomenot (31.10.2009) ovat 188 889 euroa.

**Tässä laskelmassa vuosien 2011–2012 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 9,5 miljoonaa euroa. Tässä
laskelmassa oletetaan, että vuosien 2010–2012 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myöntövuonna 50 %
(yleisavustukset, pienavustukset, osa kalusto- ja tutkimushankkeista), seuraavana 30 % (kalustohankkeet ja
suuri osa erityisavustuksista) ja sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä rakennushankkeet ja monivuotiset
tutkimushankkeet). Vuodelle 2013 jää tässä laskelmassa maksamattomia vuoden 2011 sitoumuksia 1,9 milj.
euroa ja 2011 sitoumuksia 2,85 milj. euroa ja vuodelle 2014 vuoden 2012 sitoumuksia 1,9 milj. euroa.
Vuoden 2012 lopussa maksamattomia sitoumuksia on tämän laskelman mukaan yhteensä 6,65 milj. euroa,
joka pystytään edelleen kattamaan rahaston yhdystilisaatavilla (9,08 milj. euroa).
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TALOUSARVIO 2010

Toiminnan kulut                                                                                                             256 000 e

Siirtotalouden tuotot ja kulut:

Tuotot 0 e

Kulut

Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset   1 250 000 €
(kalusto- ja järjestelmähankinnat ml. PEKE-päätelaitteet)

• Päätetään huhtikuussa 2010

Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset   2 700 000 €
(paloasemien rakennushankkeet)

• Päätetään huhtikuussa 2010

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset   2 600 000 €
• Päätetään joulukuussa 2009

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)      220 000 €
• Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa

Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,   2 850 000 €
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit

• Päätetään maaliskuussa 2010 ja elo-syyskuussa 2010

Yhteensä  9 620 000 €

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Palosuojelumaksut                                                                               8 000 000 €
Arvonlisäverot                                                                                    -        8 000 €

Tilikauden kulujäämä (alijäämä)                                                                              - 1 884 000 €


