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Tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseksi
Rahaston toiminnan perusta
Palosuojelurahaston toiminta on määritelty laissa.
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Tavoitteena edistää paloturvallisuutta
Rahaston myöntämien avustusten kohteet ovat suoraan tai
välillisesti parantamassa niin kansalaisten kuin yhteisöjenkin
paloturvallisuutta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan
erityisesti sellaiset hankkeet, jotka liittyvät
 palokuolemien vähentämiseen
 hyvän turvallisuuskulttuurin kehittämiseen
 turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja

taitojen parantamiseen

 valistuksen ja neuvonnan tehostamiseen
 pelastustoimen palveluiden saatavuuteen ja

pelastuslaitosten toimintakyvyn kehittämiseen

 alaa hyödyttävään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Palosuojelurahaston toimintaa
ohjaa sen hallitus
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen
rahasto, joka toimii sisäasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa.
Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus.
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen
4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä
sisäasiainministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien
keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön
edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Sisäasiainministeriö
nimeää hallituksen.
Rahastolla on kolmehenkinen sihteeristö, joka toimii
sisäasiainministeriön tiloissa Helsingissä. Rahaston tilintarkastajana toimii Valtiontalouden tarkastusviraston
tilintarkastaja.

Avustuksia jaetaan laaja-alaisesti
Rahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja
erityisavustuksia tulipalon ehkäisyä ja pelastustoiminnan
edistämistä koskeviin hankkeisiin. Erityisavustukset ovat
yleensä suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen ja yleisavustukset enintään 75 % toiminnon kokonaiskustannuksista. Avustukset maksetaan avustuksensaajalle pääsääntöisesti jälkikäteen. Avustukset jaetaan neljään pääluokkaan:
YLEISAVUSTUKSET myönnetään pelastusalan järjestöille valistukseen ja neuvontaan, koulutukseen, palokuntatoiminnan kehittämiseen sekä muuhun mahdolliseen tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan.
ERITYISAVUSTUKSET myönnetään mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja
laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja
kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.

KALUSTO- JA RAKENNUSAVUSTUKSIA myönnetään pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille.
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. Avustuksia voidaan myöntää myös järjestelmähankintoihin.
SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENAVUSTUKSET myönnetään
sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden
tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia
kalustohankkeita. Avustusta myönnetään myös sellaisiin
hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta
ja toimintaedellytyksiä.
Avustusten hakemisessa noudatetaan pääsääntöisesti määräaikoja. Erityisavustuksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa,
kalusto- ja rakennushankeavustuksia kerran vuodessa. Sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

