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Palosuojelurahaston hallitus 

• Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii 
rahaston hallitus.  Sisäasiainministeriö nimeää 
hallituksen 3-vuotiseksi toimikaudeksi. 
 

• Puheenjohtaja: Porin tekninen 
apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus 
 

• Varsinaiset jäsenet:  
– lainsäädäntöneuvos Mika Kättö (varapj) 

sisäasiainministeriön pelastusosastolta 
– johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan 

Keskusliitosta  
– kansanedustajat Kari Tolvanen ja Ari Torniainen  
– pelastusjohtaja Piia Vähäsalo, varajäsen Simo 

Tarvainen toimii sijaisena hallituskauden loppuun. 
– pelastusjohtaja Jari Hyvärinen järjestöjen 

edustajana  
– kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen Kuntaliitosta  

Nykyisen hallituksen toimikausi on 1.3.2011–28.2.2014 
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*Ennuste maksukertymästä v. 2013: 9,74 milj. €, v. 2014 9,88 milj. €, v. 2015: 9,979 milj. € 
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Palosuojelurahasto: lait ja ohjeet 

Palosuojelurahaston toimintaa ja avustuksia koskeva lainsäädäntö:  
– Palosuojelurahastolaki 306/2003 
– Valtioneuvoston asetus Palosuojelurahastosta (625/2003) 
– Valtionavustuslaki 688/2001 
– Hallintolaki 434/2003 
– Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 
– Laki julkisista hankinnoista 348/2007 
– SM:n asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä 947/2010 

 
 

Palosuojelurahaston ohjeet 
– Ohje avustusten hakemisesta Palosuojelurahastosta 
– Avustusten hakukirjeet  
– Haku-, raportointi- ja tilityslomakkeet ja niiden täyttöohjeet 

 

Palosuojelurahasto toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.  
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Myönnettävät avustukset 
1. Yleisavustukset 
 Yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille: 

turvallisuusviestintä, koulutustoiminta sekä palokuntatoiminnan kehittäminen 

 

2. Erityisavustukset 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä turvallisuusviestintään 

 
 Kalusto- ja paloasemahankeavustukset alueen pelastustoimelle,  
 sopimuspalokunnille ja kunnille 

 
 Pienavustukset sopimuspalokunnille  

Avustettavan toiminnan on kohdistuttava tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoiminnan edistämiseen 
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Budjetti 2013  
 
Hallintokulut          330 000 € 
 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset       2 720 000 € 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,      2 650 000 € 
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit 
 
Kuntien, pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset   3 710 000 € 
paloasemien rakentamiseen (ml. harjoitusaluehankkeet) ja     
kalusto- ja järjestelmähankintoihin (ml. PEKE-päätelaitteet) 
 
Sopimuspalokuntien pienavustukset                330 000 € 
Avustukset yhteensä       9 410 000 € 
          
Menot yhteensä       9 740 000 €

  
Tulot yhteensä (Palosuojelumaksut)     9 740 000 €
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Palosuojelurahasto 2025 strategia  
Aktiivisesti ja avoimesti 

tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämisen puolesta 



8 

1. Toimintaympäristön muutokset, joihin rahaston  
strategialla pyritään osaltaan vastaamaan 

 

1. Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Väestö ikääntyy ja keskittyy, toisaalta osa väestöstä syrjäytyy. Sosiaalinen media 
on osin syrjäyttänyt perinteiset tiedonvälitystavat. Vapaaehtoistoiminnan on pystyttävä uusiutumaan niin, että 
nuoret polvet voivat kokea toiminnan omakseen. Ympäristöarvot ovat nousseet entistä suurempaan rooliin.  

 

2. Pelastustoimen toimintaympäristö on muuttunut. Kunnallisesta pelastustoimesta on siirrytty alueelliseen 
pelastustoimeen. Avustuspolitiikka, strategia ja lainsäädäntö perustuvat osin vielä vanhaan maailmaan. 
Pelastajien ikääntyminen lisää ura- ja koulutussuunnittelun tarvetta. Väestön keskittyminen luo haasteita niin 
keskuskaupunkien kuin harvaanasuttujen alueidenkin pelastustoiminnan järjestämiselle. Harvaan asutuilla 
alueella on yhdistettävä voimia niin viranomaistahojen kuin vapaaehtoisten järjestöjen kesken, jotta palvelut 
voidaan turvata jatkossakin. Pelastustoimella on entistä vahvempi rooli turvallisuusasioiden yhteensovittajana. 
Yhteistyömuotoja on edelleen kehitettävä niin toimialan sisällä kuin yli toimialarajojen paikallisesti, 
valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Lisäksi  monet aiemmin maakohtaiset päätökset tehdään nyt vähintään 
EU-tasoisesti. Yhteistyötä ja kansainvälistä osaamista tarvitaan myös pelastusalalla. Pelastustoimen 
toimintaympäristön muutoksia on analysoitu tarkemmin Pelastustoimen strategiassa 2025.  

 

3. Vaatimukset vaikuttavuuden, tuloksellisuuden, taloudellisuuden, toiminnan läpinäkyvyyden sekä näihin 
liittyvän raportoinnin osalta ovat lisääntyneet viimeisten viiden vuoden aikana huomattavasti.  Keskushallinnon 
tasolla tapahtuvat muutokset ovat niin suuria, että kokonaistarkastelu on tarpeen. Taloudelliset resurssit ovat 
entistä niukemmat ja samalla vaateet siitä mitä eurolla saadaan aikaiseksi ovat kasvaneet.  

 

Avustuksella toteutettavan toiminnan tulee muuttua vastaamaan nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä.  

Avustuksen on tuettava tätä muutosta sekä ennakoivan toimintakulttuurin syntymistä.   

 

 

 

http://julkaisut.pelastustoimi.net/strategia2025/pubData/source/Pelastustoimen_strategia_2025.pdf
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2. Strategiaprosessi 

 
• Strategiaprosessi käynnistyi keväällä 2012. 

• Strategian laadintaan on osallistettu työpajoin, keskustelutilaisuuksin ja kyselytutkimuksin kaikki 
keskeiset sidosryhmät. 

• Strategialuonnos hyväksyttiin lausuntokierrokselle 6.2.2013,  lausuntoja pyydettiin laajalta 
vastaanottajajoukolta. 

• Saapuneista 25 lausunnosta laadittiin yhteenveto ja niiden perusteella on tehty tarvittavat 
muutokset strategiaan. 

• Lopullinen strategia-asiakirja hyväksyttiin 4.6.2013 rahaston hallituksen kokouksessa. 

• Strategian pohjalta laaditaan toimeenpanosuunnitelma, joka osaltaan korvaa nykymuotoisen 
toiminta- ja taloussuunnitelman. 

• Toimeenpanosuunnitelmassa strategisiin tavoitteisiin kytketään myös eurot ja seurannan mittarit. 

• Toimeenpanosuunnitelma ja jalkauttamistoimet hyväksytään hallituksessa 3.9.2013. 

• Strategian ja sen ensimmäisen toimeenpanosuunnitelman jalkauttaminen ja toimeenpano 
aloitetaan syyskuussa 2013. 

• Strategian aikajänne on vuoteen 2025. 

• Strategiset tavoitteet ja painopisteet tarkistetaan ja toimeenpanosuunnitelma laaditaan kolmen 
vuoden välein.  

• Toimeenpanosuunnitelmaa tarkennetaan vuosittaisilla  toteutussuunnitelmilla. 
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Palosuojelurahasto 2025 

 

Visio 2025: 

Palosuojelurahasto – päätöksillään tehokas 
paloturvallisuuden edistäjä 

 

 

Strateginen tavoite:  

Paras mahdollinen vaikuttavuus  

jokaiselle myönnetylle avustuseurolle.  
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VAIKUTTAVUUS:  
Aktiivisella toiminnalla ja yhteistyöllä 

varmistetaan paras mahdollinen 
vaikuttavuus jokaiselle avustuseurolle  

PALVELUKYKY:  
Laadukkaat ja modernit haku- ja 

päätösprosessit palvelevat 
avustuksenhakijoita ja vaikuttavuutta 

 

 

 

AIKAANSAANNOSKYKY:  
Resurssien tehokas käyttö, 

tarkoituksenmukainen tehtäväjako 
sekä hyvin toimivat prosessit takaavat 
laadukkaan ja läpinäkyvän toiminnan 

 

 

TUOTTAVUUS JA 
TALOUDELLISUUS:  

Julkisten varojen vastuullinen, 
suunnitelmallinen ja tehokas hallinta 

mahdollistaa joustavuuden ja 
edelläkävijyyden muutoksissa 

 

ULKOINEN 

SISÄINEN 

TULOKSELLISUUS 

4. Tuloksellisuuden osa-alueet ja strategiset päämäärät 
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VAIKUTTAVUUS:  

Aktiivisella toiminnalla ja kumppanuudella varmistetaan  
paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle avustuseurolle 

 Avustukset kohdennetaan eri avustustyyppeihin todennettu vaikuttavuus huomioiden 
• Avustukset kohdennetaan huomioiden vaikuttavuus, pelastustoimen strategiset tavoitteet, todellinen 

avustustarve, vaihtoehtoiset toimintamallit sekä valtioapuviranomaisen velvoitteet 

• Vaikuttavuutta arvioidaan myös eri avustustyyppien välillä, siten, että avustusta voidaan siirtää todennetusti 
vaikuttavampaan toimintaan  

• Avustusten painopistettä siirretään vähitellen yhä enemmän  

 alaa tukevaan tutkimukseen ja kehittämiseen sekä turvallisuusviestintään    

 onnettomuuksiin reagoinnista onnettomuuksien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn 

 ylläpitävästä toiminnasta kehittävään toimintaan 

 paikallisesta valtakunnalliseen hanke- ja kehittämistoimintaan  

• Avustuksien myöntämisessä käytetään entistä enemmän tarveharkintaa 

• Yleisavustuksella tuetaan erityisesti palokuntajärjestelmän kehittämistyötä sekä valtakunnallista 
koulutussuunnittelua  ja täydennyskoulutusta. Valtakunnallinen turvallisuusviestinnän hankkeiden 
toteuttaminen ja niihin osallistuminen kanavoidaan  jatkossa erityisavustusten kautta. 

 

Avustettavan toiminnan vaikuttavuus varmistetaan 
• seurannan, mittaamisen, ulkopuolisten vaikuttavuusarviointien ja hakijoiden laatimien itsearviointien avulla 

• tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta hankekokonaisuuteen kiinteästi kytkettyjen ulkopuolisten 
vaikuttavuusarviointien avulla 

• systematisoimalla hakemusten arviointi- ja pisteytysmenettelyitä mm. avustustyypeittäin luotujen 
hakemusten arviointikehikkojen avulla. 
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VAIKUTTAVUUS: 
Aktiivisella toiminnalla ja kumppanuudella varmistetaan  
paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle avustuseurolle 

Rahasto tukee erityisesti 
• pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista  
• kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten hyvien käytäntöjen levittämistä ja jalkauttamista 
• pelastustoimen tutkimusohjelman tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita 
• sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaamista  
• valtakunnallisiin kokonaisuuksiin linkittyviä hankkeita ml. pelastuslaitosten yhteisten tieto- ym. 

järjestelmien kehittämiseen sekä  systemaattiseen henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja 
siirtämiseen suunnatut hankkeet 

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

 

Jotta yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan, rahasto 
• edistää pelastusalan toimijoiden välisen vaikuttavan yhteistyön kehittämistä  ja kumppanuutta myös 

rahoituksellisin ratkaisuin 

• huomioi avustuksia kohdentaessaan pelastuslaitosten näkemykset ja tarpeet  

• edistää omalla toiminnallaan keskustelun avoimuutta  

• rakentaa toimivan yhteistyön Pelastusalan verkostomaisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. 
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PALVELUKYKY:  

Laadukkaat ja modernit haku- ja päätösprosessit palvelevat 
avustuksenhakijoita ja vaikuttavuutta 

 
• Laadukkaat ja modernit haku- ja päätöksentekoprosessit sekä edelläkävijyys 

sähköisessä asioinnissa ja asiakirjahallinnossa palvelevat hakijoita ja 
vaikuttavuutta. 

• Päätösperusteet ovat läpinäkyvät, selkeät ja yleisesti hyväksytyt. 

• Tasapuolinen, asiantunteva ja riittävän nopea asiakaspalvelu takaa avustus- 
ja tilityshakemusten laadun ja asiakastyytyväisyyden.   

• Hyvän hallinnon periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa. 

• Hakemis- ja päätöksentekomenettely tukee vaikuttavuutta.  

• Hakumenettelyistä ja aikaansaannoksista tiedotetaan tavoitteellisesti ja 
vaikuttavasti hyödyntäen monipuolisesti sidosryhmiä sekä sähköisiä 
viestintäkanavia. 
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AIKAANSAANNOSKYKY:  
Resurssien tehokas käyttö, tarkoituksenmukainen tehtäväjako  

sekä hyvin toimivat prosessit takaavat laadukkaan ja läpinäkyvän 
toiminnan 

• Keskeiset päätöksenteko- ja avustusprosessit ovat toimivat ja hyvin kuvatut. 

• Asiantuntemus on valjastettu osaksi päätöksentekoprosesseja.  

• Vaikuttava viestintä tukee tavoitteiden toteuttamista.  

• Hallitus toimii suunnitelmallisesti ja sillä on käytössään laadukkaat ja kattavat 
päätösesitykset päätöksentekonsa tukena. 

• Henkilöstön tehokas ja tarkoituksenmukainen työskentelytapa varmistetaan ja 
henkilöstön osaamisen kehittäminen ja siirtäminen on systemaattista. 
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TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS:  
Julkisten varojen vastuullinen, suunnitelmallinen ja tehokas hallinta 

mahdollistaa joustavuuden ja edelläkävijyyden muutoksissa. 

• Tuottavuuden ja taloudellisuuden tunnusluvut ovat käytössä ja seurannassa. 

• Rahastolle on määritelty mitattavat tulostavoitteet, joiden toteutumista 
seurataan. 

• Sisäasiainministeriölle toimitetaan säännöllisesti laadukkaat ja 
tuloksellisuutta ja tavoitteiden seurantaa palvelevat aineistot.   

• Toimintaympäristön muutoksia ennakoidaan ja niihin varaudutaan. 

• Sähköisen asiakirjahallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon 
ohjelmistojen mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti.   

• Raportointi sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan työkalut palvelevat 
suunnittelua ja päätöksentekoa sekä eduskunnan tiedonsaantia. 

• Laadukas ja ennakollinen taloussuunnittelu sekä tulojen ja sitoumusten 
hallinnointi mahdollistavat joustavuuden muutostilanteissa. 

• Aktiivinen yhteistyö ja verkottuminen muiden rahoittajien ja rahastojen 
kanssa antaa mahdollisuuden hyvien hallinto- ja avustuskäytäntöjen 
benchmarkkaukseen. 
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• Pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille 

– Paloasemien rakentamiseen ja peruskorjaukseen 

– Kalusto- ja järjestelmähankintoihin 
– Kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintaan 
– Harjoitusalueiden rakentamiseen 

• Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä 
kustannuksista.  

• Julistetaan haettavaksi vuosittain määräaikana. 

• Rakennusavustuksen enimmäismäärä on 250 000 € v. 2014. 

• Avustusta myönnetään erityisesti hankkeisiin, joilla  
– parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä  

– henkilöstön työturvallisuutta  

• Avustuksia kohdennettaessa pyritään ottamaan huomioon  
– pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus 
– työkyvyn turvaaminen koko maassa  

 

 

Kalusto- ja rakennushankeavustukset 
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Sopimuspalokuntien pienavustukset 

Pelastustoimintaa edistäviin tarkoituksiin: 
– Ajoneuvot ja niiden varustelu 
– Henkilökohtaiset suojavarusteet: sammutusasut, 

kypärät, turvajalkineet, väliasut   
– Hälytystehtävissä tarvittava pienkalusto 
– sammutuskalusto (esim. letkut ja suuttimet) sekä  
– muu pelastuskalusto.  

 
Avustusta ei ole myönnetty esimerkiksi: 

 Varaosiin, palvelus- ja juhla-asut, tietokoneisiin, 
koulutustarvikkeisiin, telttavarusteisiin, vuosijuhliin, 
viranomaismaksuihin, rahtikuluihin, 
ensihoitovälineisiin eikä paloasemalle sijoitettaviin 
työkaluihin, ei myöskään julkisivuremontteihin tai 
energiatehokkuutta parantavien ovien ja ikkunoiden 
uusimiseen.  
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Palosuojelurahaston erityisavustukset  
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 

• Erityisavustus voidaan myöntää  
– oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan,  
– tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan,  
– kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan,  
– valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.  
– tietyin ehdoin apurahoihin ja stipendeihin.   

 
• Erityisavustuksia myönnetään vuosittain noin 2,65 miljoonaa euroa. 

 
• Erityisavustuksia voi hakea määräaikoina kaksi kertaa vuodessa:  

Vuoden 2014 1. hakukierros 
– Erityisavustukset julistettu haettaviksi 3.9.2013 
– Hakemukset rahastoon 31.12.2013 mennessä 
– Päätökset helmi-maaliskuussa 2014 

 
Vuoden 2014 2. hakukierros 
– Erityisavustukset julistetaan haettaviksi helmi-maaliskuussa 2014 
– Hakemukset rahastoon 31.5.2014 mennessä 
– Päätökset elo-syyskuussa 2014 
 

 Hakuohjeet ja –lomakkeet psr.fi/erityisavustukset 
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Valmistuneita hankkeita 

TI-TI Nallen turvallisuus -DVD 

 
Tulevia julkistuksia: 
Pelastustoimen tilinpäätöshankkeen toinen julkaisu, 17.5.2013 
 

 

Läpivirtaustutkimus tulella 
tehdyistä tuhotöistä –julkaisu 

24/365 Palokuntalaisuus Suomessa ja 
Pelastustoimen  tilinpäätöshanke–julkaisu 
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ProntoX/Varanto 

FireFit I-IV Ransu 1-2 

Joka kodin  

palontorjuntatalkoot 
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Viestintään panostetaan 

Rahaston uutiskirjeillä 
tiedotetaan tehdyistä 
avustuspäätöksistä, 

avustusten hakuajoista,  
keskeisistä uudistuksista 
sekä jo valmistuneiden 
hankkeiden tuloksista. 

 

Rahaston uutiskirjeillä 
tiedotetaan tehdyistä 
avustuspäätöksistä, 

avustusten hakuajoista,  
keskeisistä uudistuksista 
sekä jo valmistuneiden 
hankkeiden tuloksista. 

 

palosuojelurahasto.fi 
palvelee kaksikielisesti 
palosuojelurahasto.fi 
palvelee kaksikielisesti 
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Verkkosivuilta löytyy paljon materiaalia 

Palosuojelurahaston juhlajulkaisu  

julkistettu 22.10.2012 Jyväskylässä 

 

Yleisavustusten vaikuttavuusarviointi 

 

Uutiskirjeet 

 

Tilinpäätökset  

 

Lokakuussa ilmestyvän uutiskirjeen  

teemana rakennushankkeet 
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Innovaatiopalkinto 
• Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain 

tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta 
innovaatiosta. 

• Tarkoitus: kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja 
yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia, tehokkaampia ja 
turvallisempia laitteita, toimintatapoja tai työmenetelmiä sekä 
parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa. 

• Innovaatio: laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai 
muu vastaava uusi keksintö, joka edistää tai tehostaa 
pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa tai onnettomuuksien 
ehkäisyyn kohdistuvaa työtä. 

• Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 15 000 euroa. 

• Ehdotuksia voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. 

• Innovaatioehdotukset lähetetään 31.3.2014 mennessä.  

• Palkinnonsaaja julkistetaan 2014 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 

www.psr.fi/innovaatiopalkinto 
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Kiitos! 
 

Palosuojelurahasto  

PL 26, Kirkkokatu 12 (4. krs)  

00023 Valtioneuvosto 

www.psr.fi, psr@intermin.fi 


