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1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2021  
 
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka myöntää yleis- ja 
erityisavustuksia valtionapuviranomaisena.  

 
 

Palosuojelurahasto 
 

• myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yli 11 miljoonaa euroa vuosittain 

• myöntää yleis- ja erityisavustuksia sekä apurahoja ja stipendejä 

• harkinnanvaraiset avustukset kohdistetaan tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen 

• toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat sisäministeriölle 

• hallinnosta sekä talouden ja toiminnan järjestämisestä vastaa rahaston hallitus 

• toiminnan ja talouden merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista päättää rahaston hallitus 

• saa toimintaan käytetyt varat palosuojelumaksuista, jotka tuloutetaan Palosuojelurahastoon 

• jakaa palosuojelumaksut avustuksina edelleen lain tarkoituksen toteuttamiseksi varojensa 
ja käyttösuunnitelmansa puitteissa 

• tärkeimmät toimintaa ohjaavat lait ovat palosuojelurahastolaki (306/2003) ja 
valtionavustuslaki (688/2001) 

• sisäministeriö vahvistaa Palosuojelurahaston tulostavoitteet rahaston hallituksen 
esityksestä. 

 
 
Palosuojelurahastolain mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on 
Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritettava 
vuosittain palosuojelumaksu. Maksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa 
vakuutusliikettä Suomessa. Palosuojelumaksut tuloutetaan Palosuojelurahastoon, joka jakaa 
niitä avustuksina edelleen eteenpäin. 

 
 

Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2005–2022.  
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1.1 Johdon katsaus 
  

Rahaston hallitus piti kertomusvuonna 6 kokousta sekä yhden sähköpostikokouksen. 
Kokoukset järjestettiin koronatilanteen vuoksi etäkokouksina, lukuun ottamatta Helsingin 
VPK:n tiloissa järjestettyä syksyn kokous- ja kehittämispäivää, johon oli mahdollisuus 
osallistua myös läsnä ollen. 
 
Palosuojelurahasto toimi kertomusvuoden aikana aktiivisesti valtionavustusten kehittämis- ja 
digitalisaatiohankkeen pilottiorganisaationa ja pilotoi ensimmäisenä valtionavustuksia 
myöntävänä tahona yleisavustusten hakuilmoituksen uudessa järjestelmässä. Uudessa 
valtionavustusten toimintamallissa korostuu avustustoiminnan vaikuttavuus sekä 
ilmiölähtöisyys. Rahaston sihteeristö osallistui monin tavoin hankkeeseen ja osaltaan 
edesauttoi muiden valtionavustusta myöntävien tahojen tulevaa järjestelmän käyttöönottoa 
kertomalla toiminnasta sekä osallistumalla hankkeen eri työryhmiin. Kehittämishankkeeseen 
osallistuminen ja järjestelmän käyttöönotto tulee olemaan tärkeällä sijalla rahaston toiminnassa 
myös vuonna 2022. 
 
Palosuojelurahasto julkisti syksyllä pelastustoimen ajankohtaispäivillä rahaston 
Innovaatiopalkinnon voittajat. Palkintoa lämminhenkisessä tilaisuudessa Oulussa olivat 
jakamassa rahaston puheenjohtaja Päivi Nerg sekä innovaatiopalkintoraadin puheenjohtaja 
Jaakko Pukkinen. Innovaatiopalkinto myönnettiin sähköautopalon sammuttamiseen 
kehitetylle uudelle ratkaisulle, joka suojelee sammuttajia akkupaloissa vapautuvilta myrkyiltä. 
Myös toinen ja kolmas sija myönnettiin innovaatioille, joilla kehitetään sähköautojen ja 
litiumakkupalojen turvallisuutta ja sammuttamisratkaisuja. Rahaston ilmoitus 
Innovaatiopalkintorahan nostamisesta 50 000 euroon vuodesta 2022 alkaen otettiin 
innostuneesti vastaan. Innovaatiopalkinnolla voidaan lisätä rahaston tunnettavuutta sekä 
parantaa pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. 
 
Rahasto saavutti toimintavuonna sille tulostavoiteasiakirjassa asetetut tavoitteet. Rahasto tuki 
sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti ja turvasi 
kalustohankeavustuksilla pelastustoimen toimintavarmuutta sekä rakennushankeavustuksilla 
terveellisten, turvallisten ja toiminnallisten paloasemahankkeiden rakentamista. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden avustustoiminnalla rahasto voi tosiasiallisesti vaikuttaa pelastustoimea 
koskevan tutkimustiedon lisäämiseen. Rahaston viestintää tehostettiin kertomusvuonna ja 
rahaston avustustoimintaa esiteltiin monin tavoin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 
 
Palosuojelurahaston taloudellinen tilanne on vakaa ja rahaston maksuvalmius on hyvä. 
Palosuojelumaksukertymä on noussut melko tasaisesti koko 2000-luvun ja kertomusvuonna 
myönnetty avustuksen määrä oli 11,5 M€. Rahaston avustukset myönnetään hankkeisiin, joilla 
ehkäistään tulipaloja ja edistetään pelastustoimintaa. Rahaston avustuksilla on mahdollisuus 
vaikuttaa voimakkaasti näiden toimintojen edistämiseen. Kertomusvuonna avustusta 
myönnettiin sopimuspalokunnille 1,5 M€, pelastusalan järjestöille 4,6 M€ sekä kunnille 4 M€. 
Muille toimijoille kuten korkeakouluille, pelastusopistolle sekä muille virastoille ja järjestöille 
myönnetty avustusmäärä, mukaan luettuna henkilökohtaiset apurahat, oli 1,4 M€. 
 
Rahasto seurasi toimintavuonna hyvinvointialueuudistuksen etenemistä ja keskusteli 
kehittämispäivänä strategian uusista painotuksista sekä avustusten painopisteissä tapahtuvista 
muutoksista. 
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Palosuojelurahaston hallitus tulee linjaamaan avustusten myöntökriteereitä vuoden 2023 
alusta lukien. Hallituksen esityksessä HE 56/2021 palosuojelurahastolakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vuoden 2023 alusta rahastosta voidaan myöntää yleisavustusta ja 
erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavustuksia 
kunnille, hyvinvointialueille ja sopimuspalokunnille. Rahaston avustuksia ei ehdotuksen 
mukaan myönnetä enää alueen pelastustoimelle, sillä ne lakkaavat hyvinvointialueuudistuksen 
myötä. Avustuksia ei jatkossa tulla myöskään myöntämään kuntien uusiin 
paloasemahankkeisiin. Palosuojelurahaston avustukset ovat myös jatkossa harkinnanvaraisia. 
 
Palosuojelurahasto on tärkeä toimija pelastustoimen kehittäjänä myös tulevaisuudessa. 
Vuodesta 2023 alkaen rahasto tulee kohdentamaan Palosuojelurahaston hallituksen linjauksen 
mukaisesti rahoitustaan voimakkaammin tutkimus- ja kehittämistoimintaan, pelastusalan 
järjestöjen tukemiseen sekä sopimuspalokuntien toimintaedellytysten varmistamiseen.  
 
Koronapandemian vaikutukset sekä monet kehittämishankkeet heijastuivat sihteeristön 
toimintaan ja työpaineet virkakunnassa olivat ajoittain korkeat. Helpotusta tilanteeseen on 
tuonut määräaikaisen työntekijän palkkaaminen rahastoon. Rahaston toiminta sujui 
työpaineista huolimatta mallikkaasti. Tätä osoittaa myös loppuvuodesta toteutettu sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan kysely, jossa tulokset aiempaan vastaavaan kyselyyn nähden 
olivat nousseet. Rahasto noudattaa hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa sekä toimii hyvän 
hallinnon periaatteiden ja arvojen mukaisesti.  
 
Rahaston toiminnan keskeiset tapahtumat vuodelta 2021 esitellään alla olevassa kuviossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Kuvio 1. Toimintavuoden keskeiset tapahtumat 
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1.2 Tuloksellisuus  
 
Palosuojelurahaston toiminnalliset tulostavoitteet on esitetty tulostavoiteasiakirjassa. 
Palosuojelurahastolain mukaan sisäministeriö hyväksyy rahaston tulostavoitteet rahaston 
hallituksen esityksestä. Rahasto huomioi tulostavoitteissaan lakisääteisten tehtävien lisäksi 
myös pelastustoimen strategiset tavoitteet sekä hallitusohjelman linjaukset. 
 
Rahaston tulostavoiteasiakirja vuodelle 2021 hyväksyttiin 26.11.2020. Palosuojelurahasto 
saavutti vuodelle 2021 asetetut tavoitteet ja niiden toteutumista kuvataan tässä luvussa. 
 
1. Tulostavoite: Palosuojelurahaston avustamaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
kohdennetaan painotetun haun avulla Palosuojelurahaston strategisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Hankkeilla vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
tuetaan tietojohtamista pelastustoimessa.  
 
Miten tavoitteet saavutettiin: Rahasto myönsi tutkimus- ja kehittämistoimintaan 3 174 000 
euroa, josta painotettuun hakuun myönnettiin yhteensä 1 738 100 euroa (55 %). Painotukset 
kohdistuivat asumisen paloturvallisuuteen, rakentamisen paloturvallisuuteen sekä 
suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen pelastustoimen palveluissa. Painotettu haku tuki rahaston 
strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tietojohtamista pelastustoimessa. Painotetun haun 
kautta tuettiin erityisesti pelastustoimen suorituskykyhanketta tukevia tutkimuksia (8). 
Suorituskykyhankkeella pyrittiin luomaan pelastustoimelle yhdenmukaisia menettely- ja 
toimintatapoja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön ja riskien muutoksiin. Rahaston 
avustukset myönnettiin hankkeisiin, jotka tukivat hankkeen tavoitteita. Muut avustukset 
kohdistuivat rakentamisen paloturvallisuuteen (2) ja asumisen paloturvallisuuteen (1).  
 
Rahaston avustusmäärä tutkimus- ja kehittämistoimintaan on viime vuosien aikana kohonnut, 
kertomusvuonna avustusta haettiin kuitenkin 530 000 euroa edellisvuotta vähemmän ja 
avustusmäärä oli edellisvuosia matalampi. Sisäministeriön pelastusosasto myönsi VM:n 
määrärahasta hankerahoitusta pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin alueen pelastustoimelle yhteensä 2 255 430 euroa ja Pelastusopistolle 
176 917 euroa. Tämä panostus heijastui myös rahaston avustustoimintaan.  

 
2. Tulostavoite: Vuosina 2021-2022 tarkistetaan ja päivitetään Palosuojelurahaston 
avustustoiminnan strategiset linjaukset tarvittavin osin huomioiden pelastustoimen 
uudistuksen eteneminen  
 
Miten tavoite saavutettiin: Vuonna 2021 rahasto seurasi pelastustoimen uudistustyötä ja 
lainsäädäntömuutosten vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin sekä valmistautui tuleviin 
avustuslinjausten muutoksiin. Palosuojelurahaston strategian päivittäminen toteutetaan 
vuonna 2022, jolloin pelastustoimen valtakunnalliset strategiset linjaukset ovat valmistuneet. 
Pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet suuntaavat pelastustoimen tulevien vuosien 
järjestämistä, ja niillä sekä hyvinvointialueuudistuksella on vaikutusta myös rahaston strategian 
päivittämiseen. Vuodesta 2023 pelastustoimen kalustohankeavustukset jäävät pois rahaston 
avustustoiminnasta, myöskään kuntien uusiin paloasemahankkeisiin ei tuolloin myönnetä enää 
avustuksia.  

 
3. Tulostavoite: Palosuojelurahasto tukee sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja 
toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti.  
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Miten tavoite saavutettiin: Palosuojelurahasto tuki kertomusvuonna 
sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. 
Sopimuspalokunnille myönnettiin yhteensä 1 492 900 euroa, joka oli 500 000 euroa 
edellisvuotta enemmän. Pienavustuksiin myönnettiin 539 400 euroa, kalustoavustuksiin 
389 700 euroa ja rakennusavustuksiin 563 800 euroa. Rahasto on edistänyt 
sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden tukemista ja avustusten määrä 
sopimuspalokuntatoimintaan on noussut. Esimerkiksi sopimuspalokuntien pienavustuksiin 
myönnettiin noin 100 000 euroa edellisvuotta enemmän, myös pienavustuksen hintaraja nousi 
12 500 eurosta 20 000 euroon (sis. alv).  

 
4. Tulostavoite: Turvaamme osaltamme pelastustoimelle terveelliset, turvalliset ja 
toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset toimitilat rakennushankeavustusten kautta.  
 
Miten tavoite saavutettiin: Rakennushankeavustuksiin myönnettiin avustuksia 2 145 025 
euroa, mikä oli 65 000 euroa edellisvuotta enemmän. Myönnettyjen avustusten kappalemäärä 
15 vastasi edellisvuotta. Avustuksilla voitiin osaltaan turvata sopimuspalokunnille ja 
pelastuslaitoksille terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset paloasematilat. Avustuksia 
myönnettiin aiempaan tapaan laajasti eri puolelle Suomea käytössä olevan 
aluehallintovirastokohtaisen laskennallisen euromäärän mukaisesti. Palosuojelurahasto on 
merkittävällä tavalla edesauttanut kansallisen paloasemaverkoston kehittymistä. Vuosina 1988-
2020 rahasto on tukenut kaikkiaan 500:aa kunnan paloasemahanketta 65 miljoonalla eurolla 
sekä 132:ta sopimuspalokunnan rakennushanketta 7,6 miljoonalla eurolla.  
 
 
5. Tulostavoite: Hyvän hallintotavan noudattaminen ja riskienhallinta, osallistuminen 
valtionavustusten digitalisointihankkeeseen (VA-hanke), palosuojelumaksujen jakaminen 
avustuksina valitut painopistealueet huomioiden mahdollisimman täysimääräisesti, viestinnän 
tehostaminen  
 
Miten tavoite saavutettiin: Rahasto noudatti toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja 
riskienhallintaa. Rahasto toteutti kertomusvuonna riskienhallintakyselyn, jonka tuloksia 
kuvataan tilinpäätöksessä. Kyselyn tulokset olivat parantuneet edelliseen vastaavaan kyselyyn 
nähden. Rahasto kehitti hankehallintoaan ja osallistui aktiivisesti valtiovarainministeriön 
asettamaan valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen. Rahasto pilotoi 
ensimmäisenä valtionavustusta myöntävänä tahona uutta valtionavustusjärjestelmää, joka 
otetaan laajemmin käyttöön valtionhallinnossa muutaman vuoden päästä. Pilottihaku 
toteutettiin suunniteltua suppeammin, sillä järjestelmän kehittämistyö oli viivästynyt 
aikataulusta.  
 
Rahaston oikaisuvaatimusten määrä on pysynyt hyvin matalana, ja kertomusvuonna 
oikaisuvaatimuksia avustuspäätöksiin ei tehty lainkaan. Avustuspäätöksiä rahasto teki 346, 
mikä määrä oli 54 edellisvuotta enemmän. Rahasto panosti aktiivisesti viestinnän kehittämiseen 
ja avustustoimintojen tunnettavuuden lisäämiseen ja saikin mm. 193 uutta seuraajaa twitterissä 
ja 217 uutta seuraajaa facebookissa. Palosuojelurahaston tulot koostuivat vakuutusyhtiöiden 
tilittämistä palosuojelumaksuista, jotka jaetaan vuosittain avustuksina tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoiminnan edistämistä edistäviin hankkeisiin mahdollisimman täysimääräisesti.  
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Taulukko 1 osoittaa, kuinka paljon Palosuojelurahastosta on haettu ja myönnetty avustuksia. 
Vuonna 2021 palosuojelumaksukertymä oli 11 658 090 euroa ja hallintomenojen osuus tästä 
423 680 euroa. Avustuksia myönnettiin 11 463 100 euroa. 
 

 
Taulukko 1. Palosuojelurahastoon saapuneet hakemukset (haetut avustukset) ja myönteiset päätökset 
(myönnetyt avustukset) vuonna 2021. Rakennushankkeiden osalta saapuneiden hakemusten haettu 
avustusmäärä on laskennallisesti 40 % ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Vuonna 2021 rakennushankkeiden 
kokonaiskustannukset olivat 58 515 092 euroa, josta 40 % on 23 406 037 euroa.  

 
Seuraavissa kaavioissa kuvataan avustuksen jakautumista ensin eri toimijatahoille (kaavio 2) ja 
sen jälkeen avustustyypeittäin (kaavio 3). 

 
Kaaviosta 2 nähdään, miten myönnettyjen avustusten summa, 11 463 100 euroa, jakautui eri 
toimijatahojen kesken. Sopimuspalokuntatoimintaan myönnettiin avustuksia yhteensä 
1 492 900 euroa, pelastusalan järjestöille 4 618 000 euroa ja kunnille 3 985 400 euroa. Muille 
toimijoille eli Pelastusopistolle, korkeakouluille, muille virastoille ja järjestöille sekä 
henkilökohtaisina apurahoina myönnettiin 1 366 800 euroa. 

 

 
 Kaavio 2. Palosuojelurahaston myöntämien avustusten jakautuminen saajaryhmien mukaan vuonna 2021.  
 *Muut: Pelastusopisto, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, henkilökohtaiset apurahat, muut virastot ja 
 järjestöt. 

Hakemukset ja  päätökset

Saapuneet hakemukset, 

kpl/€
346   37 021 800 €* 294 27 970 400 €   302 21 319 800 €    

Myönteiset päätökset, 

kpl/€
288 11 463 100 €    250 11 930 300 €   255 11 327 500 €    

Myönteiset päätökset 

saapuneista ja myönnetty 

avustus haetusta %

83 % 31 % 85 % 43 % 84 % 53 %

Vuosi 2021 Vuosi 2020 Vuosi 2019
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Kaavio 3 osoittaa puolestaan, miten rahaston avustukset jakaantuivat eri avustustyypeittäin. 
Eniten avustusta suunnattiin yleisavustuksiin (29 %) sekä tutkimus- ja 
kehittämishankeavustuksiin (28 %). Kalustoavustuksiin sekä rakennusavustuksiin myönnettiin 
molempiin 19 % avustusmäärästä. Pienavustusten osuus oli 5 % myönnetystä 
avustusmäärästä. 
 

 
 Kaavio 3. Myönnetyt avustukset avustustyyppien mukaan 2021. 
 
 

Erityisavustukset rakennushankkeisiin  

 

Rakennushankeavustusta voivat saada kunnat, pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat uusien 
paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai 
laajentamiseen. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös 
harjoitusaluehankkeisiin. Vanhojen paloasemien peruskorjaukseen liittyvissä hankkeissa 
arvioidaan korjauksen välittömät ja pitkäkestoiset hyödyt sekä korjauksen vaikutukset 
rakennuksen käyttöajan pidentämiseen. 
 
Vuonna 2021 rahastoon saapui 25 rakennushankehakemusta. Rakennushankkeiden 
maksimiavustus oli 220 000 euroa. Hakemuksista 15 kpl eli 60 % sai myönteisen 
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avustuspäätöksen (2020: 100 % ja 2019: 79 %). Myönteisten rakennushankepäätösten 
jakautuminen alueittain on kuvattu taulukossa 2 alla. 

 

 
Taulukko 2. Myönteisten rakennushankeavustusten jakautuminen aluehallintovirastoittain  
sekä hakemusten määrä vuosina 2019–2021. 

 
Myönnetyistä rakennusavustuksista seitsemän kappaletta kohdistui uudisrakentamiseen ja 
kahdeksan kappaletta kohdistui peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Avustuksista yhdeksän 
myönnettiin kunnille ja kuusi sopimuspalokunnille.  
 
Avustuspäätös rakennushankkeisiin oli kertomusvuonna yhteensä 2 145 025 euroa  
(2020: 2 080 044 euroa). Kunnille myönnetyn avustuksen keskimääräinen suuruus oli 175 689 
euroa (2020: 146 763 euroa). Sopimuspalokuntien avustusten keskimääräinen suuruus oli 93 
971 euroa (2020: 57 375 euroa). 
 

 
Kuva 1. Padasjoen kunnan paloaseman uusi kalustohalli sai avustuspäätöksen vuonna 2020 ja valmistui vuonna 
2021. Paloasematiloissa ei aiemmin ollut lainkaan kalustonpesuhallia, vaan kalusto, mukaan lukien ajoneuvot, 
jouduttiin puhdistamaan piha-alueella tai käyttämään erikseen pesuhallissa muualla. Asia saatiin korjattua 
ympäristö- ja työterveysvaatimusten mukaiseksi uuden kalustohallin myötä. Kuva: Padasjoen kunta.  

 

Aluehallintovirasto 2021 2020 2019

Etelä-Suomi 4/8 5/5 6/6

Lounais-Suomi 3/5 5/5 3/5

Länsi- ja Sisä-Suomi 3/5 3/3 3/5

Itä-Suomi 1/2 1/1 0/0

Pohjois-Suomi 2/3 1/1 3/3

Lappi 1/1 0/0 0/0

Ahvenanmaa 1/1 1/1 0/0

Yhteensä 15/25 16/16 15/19
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Rakennushankehakemusten määrä vaihtelee vuosittain. Rakennushankehakemukset ovat 
kuitenkin vähentyneet 2010-luvun alusta. Hakemuksia saapui vuoteen 2013 saakka yli 30 
kappaletta vuodessa. Sen jälkeen määrä on ollut alle 30 kpl vuodessa, vuonna 2020 hakemuksia 
saapui vain 16 kpl ja vuonna 2021 hakemuksia saapui 25 kpl. Viime vuosien osalta syynä lienee 
osittain sote- ja maakuntauudistuksen odottelu, joka on siirtänyt hankkeiden aloittamista. 
Rakentamista on hidastanut todennäköisesti myös joidenkin kuntien heikko taloustilanne, 
jonka vuoksi kunnat eivät pysty sitoutumaan suuriin investointeihin. 
 

Erityisavustukset kalustohankkeisiin  
 
Vuonna 2021 rahastoon saapui 79 kalustohankehakemusta, mikä oli seitsemän hakemusta 
enemmän kuin vuonna 2020. Pelastuslaitoksilta saapui 63 hakemusta ja sopimuspalokunnilta 
16 hakemusta. Myönteisen päätöksen sai 64,6 % saapuneista hakemuksista eli 51 hanketta 
(2020: 72,2 % ja 2019: 76,2 %). Myönteisten kalustohankepäätösten jakautuminen alueittain 
on kuvattu taulukossa 3. 

 
 

 
Taulukko 3. Myönteisten kalustohankeavustusten jakautuminen aluehallintovirastoittain 
sekä hakemusten määrä vuosina 2019–2021. 

 
Kertomusvuonna kalustohankkeisiin myönnettiin avustusta yhteensä 2 226 599 euroa. 
Pelastuslaitoksille tästä kohdistui 1 836 901 euroa 35 hankkeeseen. Sopimuspalokunnille 
avustusta myönnettiin kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin yhteensä 389 698 euroa.  
Myönteisten hakemusten jakautuminen kalustotyypeittäin on esitetty taulukossa 4.  

   
  

  
 Taulukko 4. Myönteiset kalustopäätökset kalustotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2021. 
 

Alue 2021 2020 2019

Etelä-Suomi 19/31 22/31 26/33

Lounais-Suomi    8/12    6/12 12/18

Länsi- ja Sisä-Suomi    9/14 11/14 16/19

Itä-Suomi 8/9 7/8 5/5

Pohjois-Suomi 5/5 1/1 0/0

Lappi 2/3 4/5 4/5

Ahvenanmaa 0/5 1/1 1/4

Yhteensä 51/79 52/72 64/84

Tyyppi Pelastuslaitos VPK Yhteensä

Kevyt ajoneuvo 3 9 12

Raskas ajoneuvo 25 2 27

Erityiskalusto 1 1 2

Väestöhälytin 6 6

Mönkijä 1 1

Vene 0 3 3

Yhteensä 35 16 51



 
 

12 

 
 

Viimeisen 11 vuoden aikana (2011-2021) kalustohankeavustuksia on myönnetty yhteensä 21,7 
miljoonaa euroa 540 kalustohankkeeseen. Pelastuslaitoksille on avustusta myönnetty 400 
hankkeeseen 18,6 miljoonaa euroa ja sopimuspalokunnille 140 hankkeeseen 3,1 miljoonaa 
euroa. Keskimäärin kymmenen viime vuoden aikana avustusta kalustohankkeisiin on 
vuosittain saanut 36 pelastuslaitosten hanketta ja 14 sopimuspalokuntien hanketta.  
 

 
Kuva 2. Lammin VPK ry:lle myönnettiin vuonna 2020 avustus C1-ajoneuvoluokan kevytpelastusajoneuvon 
hankintaan. Ajoneuvo hankittiin VPK:n käyttöön vuonna 2021. Ajoneuvo toimii muun muassa 
maastopelastus- ja vesipelastustehtävissä. Lisäksi sitä voidaan käyttää täydentävänä nopean toiminnan 
”kärkiyksikkönä” tehtävillä, jotka sijaitsevat sammutusautolle hankalan kulkuväylän takana. Sillä myös 
tavoitetaan kauempana sijaitsevat kohteet nopeammin kuin raskaammalla kalustolla. Ajoneuvotyyppi on 
alueella uudenlainen, joten siitä on mahdollista saada kokemuksia hyödynnettäväksi muissa jatkossa tehtävissä 
kalustohankinnoissa. Kuva: Jani Vilkman. 

 
Sisäministeriö totesi kannanotossaan vuoden 2020 rahaston tilinpäätöksestä, että 
rahoituspäätöksissä tulee huomioida hiilijalanjäljen pienentämisen edistäminen. Rahasto 
selvitti loppuvuodesta 2021 mahdollisuutta tukea vähäpäästöisiä kalustohankeavustuksia 
esimerkiksi suuremmalla avustusosuudella vuonna 2022. Selvityksen pohjalta kuitenkin 
todettiin, että tällä hetkellä ei ole vielä tarjolla pelastusajoneuvoja sähköautoina. Vuodesta 2023 
eteenpäin rahaston kalustoavustuksia ei enää myönnetä alueen pelastustoimelle, sillä ne 
lakkaavat hyvinvointialueuudistuksen myötä.   
 
 

Sopimuspalokuntien pienavustukset    
 
Toimintavuonna pienavustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 182 kpl, joista 180 kpl oli myönteisiä 
päätöksiä ja 2 täysin kielteistä päätöstä. Pienavustuspäätöksiä tehtiin 27 enemmän kuin vuonna 
2020.  
 
Pienavustuksia myönnettiin kaikkiin avustusehdot täyttäviin avustushakemuksiin. 
Avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 539 429 eurolla. Myönnettävä summa oli 104 943 euroa 
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enemmän kuin vuonna 2020 (434 486 euroa). Pienin myönnetty avustus oli 111 euroa ja suurin 
12 822 euroa.  
 
Pienavustuksia myönnettiin eniten Satakuntaan (22 kpl) ja Keski-Uudellemaalle (22 kpl). 
Seuraavaksi eniten avustuksia myönnettiin Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Länsi-
Uudenmaan, Helsingin ja Lapin pelastuslaitosten alueille (12−18 kpl). Kanta-Hämeen, Päijät-
Hämeen, Pohjanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Itä-Uudenmaan, 
Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Oulu-Koillismaan sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
pelastuslaitosten alueiden sopimuspalokunnille myönnettiin 3−8 pienavustusta. Pohjois-
Karjalan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten alueille avustusta myönnettiin yhdelle 
sopimuspalokunnalle.  
 
Pohjois-Savon, Ahvenanmaan ja Kainuun alueilta ei saapunut yhtään hakemusta. 
Ahvenanmaan ja Kainuun alueilta ei hakemuksia saapunut myöskään edellisinä vuosina.  

 
 

 
 Kuva 3. Alakemijoen VPK ry hankki dronen pienavustuksella. Siitä on ollut suuri apu metsä- ja maastopalojen 
 kartoittamisessa ja alueen tarkastuksessa. Lisäksi dronea on käytetty vesipelastustehtävissä Kemijoella. Kuva: 
 Jouni Järvelä. 

 
 

Avustusten alueellinen jakautuma noudattelee edellisten vuosien jakaumaa. 
Sopimuspalokuntien määrä alueittain vaihtelee. Palokuntien hankinnoissa on eroa alueittain, 
ja palokuntasopimukset eroavat alueittain. Selittävä tekijä voi löytyä siitä, kuinka 
pelastuslaitokset huolehtivat sopimuspalokuntien varuste- ja kalustohankinnoista. Myös 
toiminta- ja tapakulttuuri ja avustusjärjestelmän tuntemus voivat vaikuttaa avustusten 
hakemiseen ja käyttöön. 
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Kartta 1. Sopimuspalokuntien pienavustusten alueellinen jakauma vuonna 2021. 
 

 
Pienavustuksia rahasto on vuosien 2005–2021 aikana myöntänyt yhteensä 1 871 kappaletta. 
Avustusmäärät ovat nousseet reilusti. Kun vuonna 2005 pienavustuksia myönnettiin 40:lle 
sopimuspalokunnalle, niin vuonna 2021 avustuksia myönnettiin jo 182 kappaletta. Rahasto on 
tukenut lisäksi 15 vuoden aikana 263:n sopimuspalokunnan ajoneuvohankintaa.  
 
Kertomusvuonna sopimuspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen hankinnan hintarajaa 
nostettiin merkittävästi aiemmista vuosista, 20 000 eroon (sis. alv). Nousu on huomattava ja 
mahdollistaa merkittävien varuste- ja kalustohankintojen tukemisen ohella myös esimerkiksi 
parempikuntoisten ja turvallisempien ajoneuvohankintojen tukemisen. Myös pieniä 
paloaseman peruskorjauksia on jatkossa helpompi toteuttaa.  
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Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjestöille  
 

 
Vuodelle 2021 myönnettiin yleisavustusta yhteensä 3 290 000 euroa (TP 2020: 3 220 000 
euroa). Yleisavustusta sai Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK-ryhmä), Suomen 
Palopäällystöliitto ry (SPPL), Nuohousalan Keskusliitto ry (NKL), Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto ry (SSPL) ja Palotutkimusraati ry. 
 

  

 
Taulukko 5. Myönnetyt yleisavustukset 2019–2021. 
 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry tuotti sopimushenkilöstön osaamisen 
edistämiseksi harjoitussuunnitelmia, joita varten avattiin harjoitussuunnitelmapankki. 
Sopimushenkilöstön koulutukset kärsivät korona-ajan rajoitteista. Täydennyskoulutusta 
järjestettiin kohtalaisesti eri teemoista, esim. tieliikennepelastamisesta ja putoamisvaarallisella 
alueella työskentelystä. Koulutukset toteutettiin etä- ja lähikoulutuksena tai 
hybridikoulutuksina. 

 

SPEK ry edisti monipuolisesti asukkaiden turvallisuusosaamista turvallisuusviestinnän avulla. 
Aiheina olivat mm. kodin paloturvallisuus, taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat ja 
väestönsuojat sekä alkusammutus. SPEK ry järjesti myös poistumisturvallisuuteen liittyviä 
koulutuksia, joihin sisältyi teoriaa ja käytäntöä sekä uudisti kumppanuusverkoston kanssa 
poistumisturvallisuusselvityksessä käytettävän lomakkeen.   

 

Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuuden edistämiseksi SPEK ry osallistui Motivan 
käynnistämän hankkeen ohjaustyöhön. Julkaisut löytyvät hankkeen verkkosivuilta. Asumisen 
paloturvallisuutta tuettiin videomateriaalilla. Palontorjuntatekniikan laitteistojen 
yhteistoimintaa, kiinteistöissä toimivan henkilökunnan merkitystä ja hankintojen suunnittelua 
tuettiin toimintamallilla: Palontorjuntatekniikan soveltuvuuden ja toiminnan arviointi ja 
Palontorjuntatekniikan laitteistojen yhteistoiminnan varmistaminen ja dokumentointi. 

 

Paloturvallisuuden edistämiseksi tutkittiin, mitkä palotekniset ratkaisut tuottavat parhaan 
kustannushyödyn vuokra-asunnoissa yleisesti sekä erityistä tukea tarvitsevien asunnoissa. 
Investointeja suositellaan palovaroittimiin, joista kiinteistön omistaja vastaa, 
sammutuspeitteisiin, liesihälyttimiin sekä myös liesivahteihin ja automaattisiin 
sammutuslaitteistoihin erityisryhmien asumisessa.  
Vuokratalojen turvallisuuden parantaminen teknisin ratkaisuin.  
 
SPEK ry tuki palokuntatoimintaa rakentamalla palokuntaan.fi-sivuille uuden rekrytointiosion 
materiaaleineen. Palokunnissa tapahtuneen epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi laadittiin 

Yleisavustukset Avustus 2021 Avustus 2020 Avustus 2019

SPEK-ryhmä 2 474 650 2 422 000 2 377 000

SPPL ry 411 000 403 000 386 000

NKL ry 219 475 218 000 287 000

SSPL ry 170 000 166 000 170 000

Palotutkimusraati ry 14 875 11 000 0

Yhteensä 3 290 000 3 220 000 3 220 000

https://harjoitukset.spek.fi/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/aurinkosahkon_paloturvallisuus
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/palontorjuntatekniikka/palontorjuntatekniikka-perehdytysmateriaalia/
http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
http://www.spek.fi/palontorjuntatekniikka
https://www.spek.fi/vaikuttaminen/tutkimukset/julkaisut/
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”turvallisesti palokunnassa” -materiaalit. Aineisto sisältää terveysturvallisesti toimimisen 
ohjeet, epäasiallisen käytöksen ehkäisyn toimintamallit, nuorten kanssa toimivien rikostaustan 
selvittämisen ohjeet ja tietosuoja-asetuksen ohjeet. Aiheesta pidettiin 
13 verkkokoulutusta, joihin osallistui 65 palokunnan edustajat. 

 
Koronan vuoksi kaikki palokuntanuorten koulutusleirit peruuntuivat. Tilalle järjestettiin 
valtakunnallinen MiniEldis22h -leiritapahtuma, johon osallistui 34 palokunnasta noin 340 
palokuntanuorta ja noin 100 ohjaajaa. Nuorille suunnattuun uuteen hybridimalliseen 
koulutukseen otti osaa 174 nuorta. 
 
Yleisavustus mahdollisti myös, että 573 uutta henkilöä (65,7 % uusista hälytysosastojen 
jäsenistä) saavutti palokuntatoiminnan peruskurssin/sammutustyökurssin mukaisen 
kelpoisuuden, mikä on pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön 
vähimmäisvaatimus. Verkossa toteutettavat koulutukset lisääntyivät merkittävästi. 
Keskusjärjestö järjesti palokuntalaisille 44 eriaiheista webinaaria, joihin osallistui 3 120 
henkilöä. Verkkokoulutusten avulla palokuntalaisten osaaminen saatiin pidettyä ajan tasalla. 
Sähköinen viestintä lisääntyi voimallisesti. Palokuntatoiminnan uutiskirjeen tilaajamäärä on 

noin 20 000, Palokuntaan-Facebook-sivuillamme tehtyjä päivityksiä näki 58 340 ihmistä.  

 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry 
 
Vuosi oli Suomen Palopäällystöliiton avustettavan koulutustoiminnan osalta haasteellinen 
jatkuneiden koronarajoitusten vuoksi. Kontaktitapahtumia ei juurikaan voitu toteuttaa laaditun 
koulutussuunnitelman mukaisesti, vaan niitä jouduttiin perumaan sekä siirtämään 
myöhempään ajankohtaan tai verkkoon. 
 
Kontaktitapahtumien lukumäärä oli 14 (suunnitelma 40) mutta vastaavasti verkossa 
toteutettiin 59 tilaisuutta, joista suurimmasta osata löytyy myös tallenne. Haasteista huolimatta 
SPPL tavoitti 7 668 osallistujaa (live, verkko, tallenne), joista muodostui 3 698 
koulutettavapäivää. Tunnuslukujen valossa toimintavuosi oli olosuhteisiin nähden onnistunut, 
ja yleisavustuksella oli ratkaiseva rooli toiminnan sopeuttamisessa ja painopisteen siirtämisessä 
verkkoon. Liiton tarjoaman koulutuksen myötä pelastustoimen osaamisen arvioidaan 
kehittyneen niin yksilö- kuin yhteisötasollakin myös koronan aikana. 
 
Suomen Palopäällystöliiton nimeämät edustajat toimivat yli 50:ssä eri asiantuntijatyöryhmässä. 
Annettujen lausuntojen määrä oli 11. Liiton toimikunnat (6 kpl) edistivät säännöllisissä 
kokouksissaan pelastusalan kehitystyötä, hyvien käytäntöjen jalkauttamista sekä 
työturvallisuutta. Toimikunnat olivat mukana kehittämässä muun muassa pelastusalan 
henkistä työsuojelua, tieliikennepelastamisen käytäntöjä, korkeanpaikantyöskentelyä ja 
vesisukellustoimintaa. Tieliikennepelastamisen toimikunnan aloitteesta Palopäällystöliitto esitti 
sisäministeriölle Pelastustoimen työskentely tiealueella -ohjeen luomista. 
 
Koronaepidemian vuoksi kansainvälisen toiminnan matkat ja kokoukset peruuntuivat 
loppuvuotta lukuun ottamatta. Liiton osallistuminen ja vaikuttavuus kansainvälisessä 
toiminnassa pysyi muuten vakiintuneella tasollaan, ja kokouksiin ja seminaareihin osallistuttiin 
etäyhteyksin. FEU-toiminnassa liitto osallistui järjestön strategian päivittämiseen. FEU:n 
Suomen-kokous jouduttiin koronan vuoksi siirtämään vuodelle 2022. 
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Kuva 4. Suomen Palopäällystöliiton arvot ”inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti” ovat näkyvästi esillä 
tilaisuuksissa. Kuva: Suomen Palopäällystöliitto ry. 

 
 

Vuosi 2021 oli Palopäällystöliiton viestinnässä verkkopainotteisen tekemisen vuosi: jäsen- ja 
mediaviestinnän rinnalle nousi vahvasti myös viestinnällinen ja turvallisuusviestinnällinen 
kouluttaminen. Palopäällystöliitto toteutti yhteistyökumppaneiden kanssa viestintäaiheisia 
webinaareja. Viestintää toteutettiin jäsenlehden, verkkosivujen, kuukausittaisten ajankohtais- 
ja koulutustiedotteiden ja muiden sähköisten kanavien kautta. 

 
Liiton tavoite edistää alan yhteisöllisyyttä toteutui liiton strategian ja palvelulupausten sekä 
toimintasuunnitelman mukaisesti koronasta huolimatta. Vahvaa yhteistyötä tehtiin erityisesti 
SPEKin mutta myös Sopimuspalokuntien Liiton, Nuohousalan Keskusliiton, Finnsecurityn ja 
muiden turvallisuusalan järjestöjen kesken.  
 
 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 
 
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä valtakunnallisia 
työryhmiä vuonna 2021 olivat Pelastusopiston sopimuspalokuntakoulutuksen 
kehittämisverkosto ja koulutukseen ja kansallisiin toimintaohjeistuksiin liittyvät useat eri 
hankkeet tai alatyöryhmät sekä pelastuslain uudistusta valmistelevat toimielimet.  

Sopimuspalokuntabarometri 2020 julkaistiin alkuvuodesta 2021. Kysely tuotti merkittävän 
määrän ajantasaista tietoa sopimuspalokuntatoiminnan nykytilasta ja kehityksestä. Tulokset 
auttavat sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen kehittämistarpeiden tunnistamiseen, 
mutta mahdollistavat myös pelastuslaitoksille tehokkaan kehittämistoiminnan omissa 
prosesseissaan. 
 
Sopimuspalokuntien ja pelastustoimen käyttöön jaettiin ilmaiseksi pelastustoimintaa ja 
pelastustoimea esitteleviä esitteitä. Lisäksi vapaaseen käyttöön viestinnän tueksi tehtiin 
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kolmikielinen sopimuspalokuntatoiminnan esittelyvideo, jonka julkaisuun liittyvät eri 
sosiaalisen median kanavat ovat tavoittaneet noin 40 000 henkilöä. 
 
Vahvat, toimivat, elinvoimaiset ja osaavat sopimuspalokunnat muodostavat pelastustoimen 
palveluiden merkittävän osan. Sopimuspalokunnat osallistuvat Valtioneuvoston Sisäisen 
turvallisuuden selonteon arvion mukaan noin 60 %:iin maamme pelastustehtävistä ja 
palokunnissa tehdään lisäksi merkittävä määrä pelastustoimen ennaltaehkäisevää työtä 
turvallisuusviestinnän ja koulutusten kautta. Vapaaehtoinen palokuntatoiminta 
harrastusmahdollisuuksineen, varsinkin nuorisotoiminnan osalta kasvattaa yhteiskuntaan 
turvallisuusorientoituneita osaajia ja pelastustoimen tuntijoita.  
 
Vuonna 2021 SSPL kiersi kertomassa tulevien maakunnan päättäjien taustaorganisaatioille 
pelastustoimen, vapaaehtoisen palokuntatoiminnan ja sopimuspalokuntien tarpeista ja 
merkityksestä yhteiskunnassa. Lisäksi liitto järjesti mm. koulutustilaisuuksia, joissa tuotiin esiin 
sopimuspalokuntien neuvonta- ja valistustyön tärkeyttä ja merkitystä pelastustoimintaa 
täydentävänä ja pelastustoimeen kiinteästi kuuluvana osana.  

 

 
Kuva 5. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ajankohtaisseminaari pidettiin vuonna 2021 etätilaisuutena. 
Ajankohtaisseminaarissa nostetaan keskusteluun sopimuspalokuntakentän tärkeitä teemoja. Kuva: Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto ry. 

 
Nuohousalan Keskusliitto ry 
 
Tulisijojen säännöllinen ja asianmukainen nuohous on olennainen tekijä tulipalojen 
ehkäisemisessä, ja Nuohousalan Keskusliiton tavoitteet määrittyvät säännöllisen ja 
asianmukaisen nuohouksen toteutumisen kautta. Tulipalojen ehkäisytyö on kuluttajien sekä 
nuohoojien valistusta. Vastuu nuohouksen toteutumisesta siirtyi 2019 kiinteistön omistajille, 
ja tietoisuuden lisääminen nuohousvelvoitteesta oli liiton keskeisenä tavoitteena edelleen 
vuonna 2021. Valistuksen piirissä ovat olleet myös Nuohousalan Keskusliiton jäsenet.  
 
Nuohousosaamisen jatkumisen ja kehittymisen varmistaminen on toinen liiton keskeinen 
tavoite. Liitto kouluttaa alalle tulevia uusia nuohoojia. Lisäksi pidetään tärkeänä, että 
nuohoustyötä jo tekevien osaaminen päivittyy ja kehittyy. Tavoitteena on, että heillä on 
käytössään alan uusinta tietoa tulisijoista, energiatehokkuudesta ja puhdistuksesta. Tulisijojen 
puhdistuksen ja palotarkkailutyön lisäksi nuohoojat valistavat kiinteistön omistajia.  
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Nuohousalan Keskusliiton järjestämä ammattitutkintokoulutus sisältää 10 kurssia. Kursseja 
toteutettiin koronaepidemiasta johtuneista rajoituksista huolimatta 9. Opiskelijamäärätavoite 
oli 150 opiskelijaa. Tavoite ylittyi ja kursseille osallistui 160 opiskelijaa. Koronaepidemian 
tuoma epävarmuus vaikutti nuohousalan täydennyskoulutukseen. Tavoitteena oli järjestää 11 
koulutustapahtumaa, joista toteutui 5. Osa koulutuksista toteutettiin verkossa. Tapahtumien 
osallistujamäärän yhteenlaskettu tavoite oli 350, toteutuma oli 165.  
 
Keskeinen väline liiton valistus- ja tiedotustoiminnassa on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
Nuohoojat-lehti. Yksi lehti lähetettiin kaikille nuohoojayrittäjille, millä tavoitettiin 3 987 
lukijaa. Jäsentiedotteita lähetettiin 12, joilla tavoitettiin 3 996 vastaanottajaa. Lisäksi tietoa 
kuluttajille välitettiin sosiaalisen median kautta ja liiton kotisivuilla, joiden kattavuus oli 25 000. 
Pronton tilastoihin päätyneiden vuosittaisten nokipalojen määrä 2019–2020 on ollut laskussa.  
 

 
Palotutkimusraati ry 
 
Palotutkimusraadin keskeinen tavoite vuonna 2021 oli yhteistyössä toimiminen Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa sen varmistamiseksi, että Palotutkimuksen päivillä 2021 
olisi alan kannalta viimeisintä ja laadukasta tutkimustietoa.  
 
Palotutkimuksen päiville ilmoittautui yhteensä 140 henkilöä. Osallistujamäärien perusteella 
ensimmäisen päivän ajankohtaiset asiat, kuten palovaroittimet, matkustaja-autolauttojen 
paloturvallisuus, kiertotalouden paloturvallisuus ja sähköautopalot maanalaisissa 
pysäköintilaitoksissa sekä litiumakkujen palosammuttimet olivat kiinnostavimpia. Palautteen 
perusteella arvioidaan, että Palotutkimuksen päivien järjestäminen on tehokas tapa lisätä 
ymmärrystä palotutkimuksen arvosta paloturvallisuuden parantamiseksi yhteiskunnassa. 
 
Toinen keskeinen tavoite oli edistää osaltaan tutkimustyötä ja artikkeleiden tuottamista sekä 
käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa palotutkimuksen edistämiseksi. Konkreettisesti 
tavoitetta edistettiin osallistumalla pelastustoimen ja siviilivalmiuden tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan linjausten ja toimeenpanosuunnitelman valmisteluun vuosille 2022–
2026. Palotutkimusraati laati hankkeelle kirjallisuuskatsauksen kansainvälisestä 
palotutkimuksesta. Katsauksen perusteella palotutkimus on kansainvälisesti hyvin laajaa, 
mutta suora sovellettavuus Suomeen voi olla vaikeaa esimerkiksi ilmastoon liittyvistä syistä. 
Kansainvälisellä tutkimuksella voi olla paljonkin annettavaa suomalaiselle palotutkimukselle, 
osa palotutkimuksen aihealueista näyttäisi olevan alihyödynnettyjä Suomessa. 

  

 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin    

 
Vuonna 2021 rahastoon saapui 46 tutkimus- ja kehittämishankehakemusta, saman verran kuin 
vuonna 2020.  Myönteinen päätös tehtiin 28 hankkeeseen (61 % hankkeista). 
 
Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin myönnettiin yhteensä 3,17 M€ (TP 2020: 3,74 M€ ja 
TP 2019: 3,31 M€). Määräraha tutkimus- ja kehittämishankehakemuksiin on noussut viime 
vuosina rahaston hallituksen strategiapainotusten mukaisesti.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeissa oli nyt toista vuotta käytössä painotettu haku. Painotettavat 
aihealueet on valittu yhdessä pelastustoimen toimijoiden kanssa siten, että aiheet vastaavat 
osaltaan akuutteihin tutkimustiedon tarpeisiin palontutkimuksen alalla Suomessa. Hankkeilla 
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myös vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tuetaan 
tietojohtamista pelastustoimessa.   
 
Aiheet ovat voimassa kolme vuotta kerrallaan, jonka jälkeen niitä arvioidaan uudelleen 
pelastustoimen asiantuntijoiden kanssa. Painotettu haku toteutettiin keskeisimmistä 
aihealueista, joista rahasto erityisesti toivoo tutkimushankkeita. Listauksen tehtävänä on 
helpottaa avustuksen hakijoita löytämään keskeisiä tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimen 
edistämiseen liittyviä tutkimusaiheita, ja samalla rahasto varmistaisi saavansa sellaisia 
tutkimushankehakemuksia, jotka palvelisivat pelastusalaa parhaiten rahaston lainsäädännön 
puitteissa.  
 
Hankkeiden vaikuttavuuden merkitystä korostetaan jo hakuvaiheessa. Hakemukseen tulee 
tutkimus- tai työsuunnitelman lisäksi liittää selvitys hankkeen vaikuttavuudesta sekä 
viestintäsuunnitelma. Hakuvaiheessa asiantuntijaraati arvioi hankkeiden vaikuttavuutta 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. Tutkimustuloksista tulee 
päätöksenmukaisesti lisäksi aktiivisesti viestittää pelastustoimelle. Myös rahasto on tehostanut 
tuloksista tiedottamista viestinnän kautta julkaisemalla tiivistelmät kaikista valmistuneista 
tutkimuksista. Erityisavustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on mahdollista hakea myös 
painotetun haun ulkopuolelta (yleishaku) sekä henkilökohtaisiin apurahoihin ja stipendeihin.  

 

 

 
Taulukko 6. Hakemukset ja avustukset painotettuun hakuun 2020–2021. Kahdeksan hanketta kohdistui 
vaikuttavuuteen ja suorituskykyyn pelastustoimen palveluissa. 

 
 
Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksista järjestettiin vuonna 2021 kaksi hakukierrosta. 
Vuonna 2021 valmistui 18 uutta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävää hanketta. 
Vuonna 2020 valmistuneiden hankkeiden määrä oli 16.  
 
Alla esitellään joidenkin vuonna 2021 valmistuneiden hankkeiden tuloksia sekä vaikuttavuutta.  
 
Aalto-yliopiston ja Pelastusopiston yhteishankkeen "Vaeltavien palojen turvallinen 
sammuttaminen" tavoitteena oli selvittää optimaalinen ja turvallinen sammutustaktiikka 
suurten tilojen vaeltavien palojen sammutus- ja rajoitustehtävässä. Lisäksi pyrittiin arvioimaan 
palokunnan suihkujen jäähdytysvaikutuksesta aiheutuvaa rakennevaurioiden riskiä ja tarvetta 
sammutustaktiikan opetuksen kehittämiseksi. Tuloksista pääteltiin teholtaan pienen 

kpl Summa kpl Summa kpl Summa

Hakemukset painotettuihin 

hakuihin
18 2 637 400 € 24 3 145 400 € 42 5 782 800 € 

Myönnetty painotettuihin 

hakuihin
11 1 738 100 € 13 1 437 000 € 24 3 175 100 € 

Painotetun avustuksen 

osuus myönnetyistä 
39 % 55 % 48 % 42 % 44 % 48 %

Hakemukset muihin 

hakuihin
28 3 529 200 € 22 3 551 800 € 50 7 081 000 € 

Myönnetty muihin hakuihin 17 1 435 900 € 14 1 986 700 € 31 3 422 600 € 

Muiden avustusten osuus 

myönnetystä avustuksesta 
61 % 45 % 52 % 58 % 56 % 52 %

2020-2021Avustukset painotettuun 

hakuun

2021 2020
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sammutustoimenpiteen voivan kiihdyttää paloa, joten suuren palon suora sammutusyritys 
edellyttää varmuutta riittävien resurssien olemassaolosta. Tehokkaimmaksi 
sammutusmenetelmäksi todettiin kolmen vesisuihkun samanaikainen käyttö siten, että kaksi 
suihkuista kohdistui rakenteeseen ja yksi itse palolähteeseen. Aalto-yliopiston ja 
Pelastusopiston yhteistyö todettiin hyväksi tavaksi edistää paloturvallisten rakennusten ja 
rakenteiden suunnittelua sekä sammutustaktiikoiden kehittämistä. 
 
"Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa" -hankkeen tavoitteena oli kehittää 
savusukeltamisen osaamista ja savusukelluksen työturvallisuutta. Hanke oli Pelastusopiston 
koordinoima. Hankkeen konkreettisina tuotoksina syntyi: 1. savusukelluskurssi 
Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään, 2. tutkimus 
savusukellusosaamisen nykytilasta, 3. opetusvideoita (47 kpl) savusukeltamiseen, 4. 
savusukellusopas 2. uudistettu painos (suomi ja ruotsi) sekä 5. uuden kurssin määrittäminen 
sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään. Loppuraportin mukaan savusukellusosaaminen 
Suomessa paranee hankkeen tulosten myötä. Tutkimuksen tulokset on huomioitu 
oppimateriaaleissa ja Savusukellusoppaassa. 
 
Pelastusopiston hankkeen "Palontutkintaselosteen uudistaminen" tavoitteeksi asetettiin 
mahdollistaa palontutkinnan raportoinnin tason nosto niin, että oleelliset asiat tulevat 
yhtenäisesti, helposti ja tietoturvallisesti tallennettua. Niiden tulee olla myös valtakunnallisesti 
hyödynnettävissä. Hankkeessa laadittiin seuraavat dokumentit: 1. ehdotus uudeksi 
palontutkintaselosteeksi, 2. kalanruotomallinnos − graafinen esitys onnettomuuden kulusta ja 
syistä, 3. suunnitelma teematutkintojen järjestämisestä tulevaisuudessa ja 4. muistio ja 
tietopyyntöpohjat sosiaali- ja terveystoimen tietojen saamiseksi. Hankkeen rinnalla on noussut 
esiin myös muita tärkeitä palontutkinnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten tehokkaan 
tiedon hyödyntämisen vaatima analysointi ja sen organisointi sekä ylipäätään palontutkinnan 
vaatimien resurssien näkyväksi tekeminen. 
 
Työterveyslaitoksen tutkimushanke "Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön 
työelämässä" tuotti uutta käyttäjälähtöistä tietoa sumusuihkun vaikutuksista työstä 
palautumiseen ja työ- ja yleiseen hyvinvointiin. Tutkimuksen perusteella viileä- ja 
kontrastisumusuihku voivat olla toimivia keinoja edistämään työhyvinvoinnin eri osa-alueita 
ja yleistä hyvinvointia. Yksilötasolla suihkun palauttava vaikutus voi kuitenkin vaihdella, mutta 
negatiivisia vaikutuksia suihkun käytöllä ei havaittu. Sumusuihkun helppokäyttöisyys ja koettu 
miellyttävyys tukevat sen käyttöä käytännön työelämässä. 
 
Suomen Palopäällystöliiton hankkeen "Pelastusalan kuntouttava ja ennaltaehkäisevä post-
traumatyöpaja" tavoitteena oli saada post-traumatyöpajat juurrutettua pelastusalalle. 
Hankkeessa järjestettiin kaksi työpajaa yhteensä 28 osallistujalle. Osallistujat kehuivat mm. 
työpajojen toimivuutta kokonaisvaltaisen psyykkisen suorituskyvyn parantamisesta. Hankkeen 
loppuraportissa mainitaan, että post-traumatyöpajoilla voidaan tukea henkilöstön 
kokonaisvaltaista jaksamista ja vähentää sairauslomapäiviä niin pelastusalan henkilöstön kuin 
heidän tukijoukkonsa osalta. 
 
Suomen Palopäällystöliiton toisessa hankkeessa "Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus" 
julkaistiin tutkimus, jossa tarkasteltiin sopimuspalokuntien nykytilaa. Tulevaisuustarkastelun 
havainnot tiivistyvät viiteen johtopäätökseen ja kehittämissuositukseen: 1. Pirstaleisesta 
sopimuspalokuntatoiminnasta tarvitaan selkeä kokonaiskuva, josta ilmenevät myös eri 
toimijoiden roolit kokonaisuudessa. 2. Kehittämisen kansallista tahtotilaa on vahvistettava ja 
tahtotilaan sitoutuminen varmistettava niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. 3. 
Yhteistyön vahvistamiselle on selkeä tilaus niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin. 
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4. Palokuntayhdistysten toimintaedellytysten sekä hyvinvoinnin vahvistaminen ja tukeminen 
on tärkeätä palokuntatoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. 5. Tarve joustaville 
toimintamalleille korostuu tulevaisuudessa. 
 
"Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteessa -hankkeen" taustalla oli epätietoisuus 
aurinkosähköjärjestelmistä ja niiden käyttäytymisestä palotilanteissa. Satakunnan 
ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja siihen osallistui sekä Satakunnan- että Länsi-
Suomen pelastuslaitos. Hankkeessa tehty tutkimus aurinkosähköjärjestelmien käyttäytymisestä 
tulipalossa lisäsi merkittävästi osapuolien ymmärrystä aihealueesta. Tutkimus auttoi 
tuottamaan koulutuksen, joka vastaa sisällöltään mm. pienkiinteistöjen osalta muuttunutta 
toimintaympäristöä (sähkön omatuotanto). Oppimateriaali on saatavilla verkossa. 
Loppuraportin mukana luotu oppimateriaali tukee eri alojen osaajien oppimista ja tuo tietoa 
siitä, miten paloturvallisuus tulisi huomioida aurinkosähköjärjestelmien sekä rakennusten 
suunnittelussa. 
 

 
Kuva 6. Aurinkopaneelin lasipinnoite ja kehikko kestävät pitkään palossa, mutta esim. vesisuihku aiheuttaa lasin 
pirstaloitumisen. Hankkeessa saatiin tärkeää tietoa aurinkopaneelien palokäyttäytymisestä. Kuva: Marko Ylinen, 
SAMK. 

 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry toteutti hankkeen ”Tulisijan valinta- ja 
käyttöopas”. Hankkeen tavoitteena oli opastaa selkokielisesti kuluttajia ja jakelijoita jo 

https://samkmoodle.samk.fi/course/view.php?id=371
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tulisijan/savupiipun suunnittelu- ja hankintavaiheesta alkaen paloturvallisuuden kannalta 
huomioitavista seikoista, viranomaismääräyksistä ja hyvistä käytännöistä. Hankkeessa 
laadittiin sähköisessä muodossa oleva maksuton opastusmateriaali kohderyhmänä erityisesti 
kuluttajat ja tulisijojen ja savupiippujen jakelijat. Materiaali soveltuu myös asentajien ja 
nuohoojien käyttöön. Oppaalle tehtiin myös infolehti, jossa on ohje ja QR-koodi oppaan 
maksuttomaan lataukseen RIL ry:n verkkosivuilta. 
 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella toteutettiin "Pelastustoimen toimintamallit 
kansainvälisen avun vastaanottamiseksi -hanke". Hankkeen tavoitteena oli parantaa 
pelastuslaitosten valmiutta ja kykyä tukea sekä vastaanottaa Suomeen saapuvia kansainvälisiä 
pelastusryhmiä ja apua sekä oman pelastustoimialueen ulkopuolisia resursseja. Hankkeen 
lopputuotos on jalkautettu pelastuslaitosten käyttöön ja on sovellettavissa eri alueiden 
vaatimusten mukaisesti, pelastuslaitosten omiin käytäntöihin sidottuna. Huomioon on otettu 
myös puolivakinaisten ja vapaaehtoisten palokuntien mahdollinen soveltuvuus isäntämaan 
tukitoimissa sekä viranomaisyhteistyö. Hankkeen tuotoksia ja tuloksia hyödynnetään 
sisäministeriön alaisessa pelastustoimen kehittämishankkeessa Host Nation Support – 
kansallinen koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on luoda tuotetun ohjeen pohjalta 
kansallinen koulutuskokonaisuus HNS-toiminnalle Suomessa. 
 
Vuonna 2022 valmistui kolme Palosuojelurahaston avustamaa lapsille ja nuorille suunnattua 
mobiilipeliä. Lucasoftin hanke "Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää, Mobituvi 
mobiilipeli" on jatkohanke Pelastusopiston hankkeelle, jossa tutkimuksen avulla selvitettiin 
alakouluikäisten ja heidän opettajiensa näkemyksiä turvallisuuskasvatuksesta sekä 
mobiilipelien käyttämisestä sen välineenä. Hankkeessa tuotettiin täysversio pelisovelluksesta, 
jota voidaan käyttää valtakunnallisesti turvallisuusopetuksen tukena. Lasten kanssa tehtyjä 
pelisuunnittelu-työpajoja käytettiin hyväksi sisällöntuotannossa ja kaikki pelin hahmot ja 
kentät ovat lasten keksimiä aiheita. Pelin avulla pelastuslaitokset sekä koulut saavat uuden 
työkalun käyttöönsä lasten turvallisuuskasvatuksessa. Vapaassa levityksessä oleva peli on 
kaikkien saatavilla. Hankkeessa tuotettiin myös peliä tukeva nettisivusto 
https://pelastusposse.fi, jossa pelistä löytyy tarkempaa tietoa sekä apuvälineitä opettajille. 
Tämän lisäksi nettisivustolta löytyy Pelastusposse-puuhakirja, joka sopii täydentävästi pelin 
luomaan Pelastusposse-maailmaan syventämään lasten osaamista turvallisuusasioissa. 
 
Turun ammattikorkeakoulun "Virtuaalista Paloturvallisuutta –jatkohankkeen Virpa2" taustalla 
on aiempi virtuaalitodellisuusympäristön käytettävyystestauksesta saatu huolestuttava tulos, 
jossa nuoret pelaajat eivät katsoneet riittävästi paloturvallisuusmerkkejä tai opasteita. 
Hankkeessa kehitettiin paloturvallisuusaiheinen mobiilipeli, joka opettaa 
paloturvallisuusmerkit, niiden sijainnin ja tarkoituksen. Sovellusta voidaan pelata missä 
tahansa rakennuksessa, jossa on turvakilpiä. Lisäksi hankkeessa suoritettiin kaksi empiiristä 
käytettävyys- ja oppimistutkimusta. Päätuloksena oli, että pelaamisen jälkeen pelaajat 
tunnistivat turvallisuuskilvet selvästi paremmin kuin ennen pelaamista. Hankkeen 
lopputuotteena on saatu lisättyyn todellisuuteen perustuva opetuspeli, jota voidaan käyttää 
turvallisuusviestinnässä ja opetuksessa. Peli sopii kieliversioidensa vuoksi sovellukseksi myös 
kansainvälisiin toimintaympäristöihin. Peliä varten on tuotettu erityisesti pelastuslaitosten ja 
opettajien käyttöön pelaamista tukevat internet-sivut, https://www.virpagame.fi. 
 
Tampereen ammattikorkeakoulun hanke "Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -
turvallisuuden edistäjänä" oli kaksivaiheinen. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin 
standardoituja symboleita tunnistava sovellus. Toisena osana toteutettiin VR-peli nimeltä Fire! 
VR tai suomeksi Tulta! VR. Tässä pelissä pelaaja saa pelattavaksi kahdeksan erilaista 
skenaariota pienestä roskakorin palosta suureen, koulun kattavaan tulipaloon. Kummatkin 

https://www.virpagame.fi/
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projektin osuudet löytyvät tällä hetkellä ohjeineen verkosta. Peli tullaan julkaisemaan Oculus 
Lab -kauppapaikalla ja se tulee saataville ilmaisena Oculus Quest ja Quest 2 laitteille. 
 
SPEK ry:n koordinoimassa NouHätä!-kampanjassa oli kaudella 2020–2021 mukana 525 
koulua. Oppilaita kampanjaan osallistui lähes 46 000, joka on noin 75 % ikäluokasta. NouHätä! 
on suurin yhdelle peruskoulun ikäryhmälle vuosittain toteutettavista kampanjoista. NouHätä!-
kampanjan pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä nuorten turvallisuuspääomaa. Tavoitteeseen 
pyritään tavoittamalla kaikki kahdeksasluokkalaiset ja tarjoamalla hyviä ja tasalaatuisia 
opetusmateriaaleja kouluille ja pelastustoimelle. Pedagogisena tavoitteena vuoden 2021 
kampanjalle asetettiin opetuksen ja opetuksessa käytettävien materiaalien entistä suurempi 
tasalaatuisuus. Yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa hankkeessa toteutettiin 
valtakunnallinen virtuaalioppitunti, johon kouluilla oli mahdollisuus osallistua ja myös 
NouHätä!-lähettilästoimintaa jatkettiin. NouHätä!-kilpailut toteutettiin kokonaisuudessaan 
digitaalisesti. Karsintavaiheeseen osallistui 6 258 oppilasta, eli 2 086 joukkuetta, mikä on lähes 
tuplasti enemmän kuin aikaisempien vuosien karsintakilpailuissa. 
 
 

 
Kuva 7. NouHätä!-kampanjan viestintää oli tehostamassa kaksi somevaikuttajaa, Joalin Loukamaa ja Paqpa 

 (kuvassa keskellä). Kuva: SPEK ry.  

 
 

Innovaatiopalkinto 2021    
 

 Rahastoon saapui 32 ehdotusta. Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotukset kokouksessaan 
huhtikuussa ja rahaston hallitus valitsi palkinnon saajan raadin esityksestä. 

 
 Palosuojelurahaston vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan 

saavat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen 
suodattavan sammutuspeitteen kehittämisestä ajoneuvopaloille. Ajoneuvojen akkupalojen 
sammuttamiseen suunnitellussa suodattavassa sammutuspeitteessä on kyse uudenlaisesta 
sammutustekniikasta, johon on yhdistetty eristäminen, vedellä jäähdyttäminen ja savukaasujen 

http://www.gamesacademy.fi/firevr
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suodattaminen yhdeksi tuotteeksi. Tuote suodattaa akkupaloista vapautuvista höyryistä 
vaarallisimmat myrkylliset yhdisteet ja samalla jäähdyttää sekä akkua että rajaa paloa. 
Akkupaloissa sammuttaja joutuu pahimmissa tapauksissa työskentelemään ajoneuvon 
läheisyydessä pitkiäkin aikoja ja altistuu siitä syntyville myrkyllisille yhdisteille.  

 
Innovaatiossa sammutuspeitteen tiivistysmekaniikka muodostaa peitteen alaosasta 
kaasutiiviin, ja palossa vapautuvat höyryt voidaan ohjata hallitusti suodatinjärjestelmään. 
Lisäksi sammutuspeittoon yhdistetyt suuttimet suihkuttavat vettä ajoneuvon päälle, mikä 
jäähdyttää itse ajoneuvoa, mutta sitoo myös myrkyllisiä kaasuja. Merkittävän eron olemassa 
oleviin tuotteisiin muodostaa tuotteen kokonaisvaltaisuus ja erityisesti sen suodatinratkaisu, 
jonka avulla vapautuvat myrkylliset höyryt saadaan entistä paremmin hallittua. 
 

  
 Kuva 8. Ajoneuvopalojen sammutukseen kehitetty suodattava sammutuspeite, joka parantaa sammutustilanteen 

turvallisuutta monin tavoin, voitti Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon vuonna 2021. Kuva: Marko 
Hassinen. 

 
 

Innovaatiopalkinnon toinen sija sekä 5 000 euron palkintoraha jaettiin kahden työryhmän 
kesken. Jaetun toisen palkinnon saivat palomestarit Tarmo Helander ja Joonatan Suosalo, 
paloesimiehet Markus Frimodig ja Elmeri Backman sekä LVI-asentajat Pasi Andersson ja Joni 
Välimäki alustasprinklerin kehittämisestä. Alustasprinkleri estää ja hidastaa sähköauton 
akkupaloa, jolloin siitä vapautuvien haitallisten kemikaalien aiheuttamia vahinkoja ympäristölle 
ja ihmisille voidaan vähentää.  
 
Alustasprinkleri parantaa palomiehen työturvallisuutta ja vapauttaa henkilöresursseja, sillä 
käyttöönoton jälkeen se toimii itsenäisesti. Pienen kokonsa takia alustasprinklerin 
sijoittaminen kalustoon on helposti toteutettavissa. Innovaatiota on koekäytetty Helsingin 
pelastuslaitoksella, jossa myös kaikki sen kehittäjät työskentelevät. Sähköautojen akut 
sijaitsevat yleensä auton pohjassa. Alustasprinklerillä pystytään jäähdyttämään sähköautoja 
alustan kautta siten, että palomiesten ei tarvitse altistua turhaan myrkyllisille kemikaaleille. 
Parkkihallien ja laivan autokansien sähköautopaloihin soveltuva sammutusallas on saanut 
kaksi kansainvälistä patenttia. 
 
Toinen jaettu palkinto myönnettiin Firesea equipment Oy:n toimitusjohtaja Ari Mattilalle, 
tuotekehityspäällikkö Jari Nyppelille, tuotekehitys- ja laivaspesialisti Veli-Matti Junnilalle sekä 
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yrittäjä Jarmo Järviselle sähköautopalojen EVFSpool-sammutusmenetelmän kehittämisestä. 
Innovaatiossa on kyse sammutusaltaista, joita käytetään esimerkiksi sähköautojen akkupalojen 
sammuttamisessa. Sammutusallas soveltuu muun muassa parkkihalleissa tai laivan 
autokannella syttyneiden palojen sammuttamiseen. Menetelmästä on myös kiinteä malli, joka 
toimii palon sattuessa automaattisesti.  

Innovaation lähtökohtana oli työryhmän mukaan kehittää litiumakkupalojen 
sammutusmenetelmä, joka pienentää sammuttajien altistumista, vähentää sammuttajien 
lukumäärää ja on helppokäyttöinen. Altaan asennuksen jälkeen yksi sammuttaja voi ohjata ja 
valvoa sammutusta noin 20 metrin päästä palavasta ajoneuvosta. 

Lisäksi rahasto myönsi neljä kunniamainintaa. Innovaatiopalkinnon kunniamaininnan ja 2 000 
euron palkintorahan saivat turvallisuusasiantuntija, palomestari Arto Latvala 
turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle, palomies-ensihoitaja Mikko 
Mäkinen jauheella ja vedelle toimivan yhdistelmäputken kehittämisestä ulkoapäin tapahtuvaan 
huoneistopalon sammuttamiseen, palomies Pertti Leikkainen keulavinssiin integroidun 
narunvetolaitteen suunnittelusta sekä palomies Mikko Heinonen ja johtava palotarkastaja 
Juhan-Petteri Laakso ehdotuksestaan, joka koski palaneen tai muuten vaurioituneen 
ajoneuvon siirtoa maanalaisissa pysäköintitiloissa. 

Työn tuloksellisuus, prosessien kehittäminen ja viestintä 

Vuonna 2021 hallituksen tekemien avustuspäätösten määrä nousi 18 %:a edellisvuoteen 
verrattuna. Avustusten maksatusten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. 
Tarkastuskäyntejä suoritettiin kaksinkertainen määrä edellisvuoteen nähden. Taulukossa 7 
on kuvattu Palosuojelurahaston tuloksellisuustiedot lukuun ottamatta viestinnän 
tuloksellisuustietoja, jotka kuvataan erillisenä osuutena jäljempänä. 

Taulukko 7. Palosuojelurahaston tuloksellisuustiedot 2019–2021 

Vuonna 2021 Palosuojelurahasto osallistui pilottiorganisaationa valtiovarainministeriön 
asettamaan valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen. Tavoitteena 
on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä 

Toiminnan tuloksellisuus 2021 2020 2019

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 489 427 432

avustuspäätökset, kpl 346 292 301

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 28 23 33

takaisinperintäpäätökset, kpl 6 0 1

oikaisupäätökset, kpl 0 3 2

muut päätökset, kpl 109 109 95

Sihteeristössä käsitellyt maksatukset, kpl 351 358 298

Sihteeristössä käsitellyt jatkoaikapäätökset, kpl* 6 - -

Suoritetut tarkastuskäynnit 30 15 19

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 876 800 749

Sihteeristön henkilötyövuodet 5,19 4,29 5,04

Sihteeristön htv-luku 2019 - 2021 on henkilöstöhallinnon järjestelmästä 
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 kehittämällä koko valtionhallinnon kattava digitalisoitu valtionavustusprosessi, joka sisältää 
 asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin (ns. VA 2.0-toimintamallin) ja tietojärjestelmät.  

 
Tavoitteena prosessissa on keventää ja automatisoida rahaston haku- ja päätösprosesseja 
tulevina vuosina. Vuoden 2021 syksyllä yleisavustusten hakuilmoitus julkaistiin ensimmäistä 
kertaa haeavustuksia.fi-portaalissa. Vuonna 2022 on tarkoitus, että myös yleisavustusten 
hakeminen tapahtuu portaalin kautta.  
 
Sisäministeriössä otettiin käyttöön kaikkien ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä 
VAHVA maaliskuussa 2021. Rahaston koko asiakirjahallinto siirtyi väliaikaisesti VAHVAan 
ennen uuteen valtionavustusten tietojärjestelmään siirtymistä.  
 

 
Viestintä  

 
Palosuojelurahasto tehosti kertomusvuonna entisestään viestintää, jolla lisättiin 
avustustoiminnan tunnettavuutta. Palosuojelurahasto viestii aktiivisesti ja ajantasaisesti 
verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Rahaston Twitter-tilillä jaetaan viikoittain 
hallituksen päätöksiä, lyhyitä tiedotteita ja muuta ajankohtaista informaatiota, kuten tietoa 
valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista ja niiden vaikuttavuudesta. Vuonna 2021 
omia Twiittejä julkaistiin yhteensä 88 kappaletta, joista suosituimmiksi nousivat 
Innovaatiopalkinnon julkistus, myönnetyistä sekä käynnissä olevista tutkimus- ja 
kehittämishankkeista tiedottaminen, uuden logon julkaisu sekä hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan haastattelut.  
 
Rahastolle luotiin alkuvuodesta myös Facebook-tili, jolla tavoitetaan sopimuspalokuntia 
Twitteriä paremmin. Facebook-päivityksiä julkaistiin 64 kappaletta. Lisäksi rahaston 
internetsivujen verkkolehteä päivitetään noin kerran kuussa alaa kiinnostavilla, informatiivisilla 
uutisilla. Verkkolehteä päivitettiin 16 kertaa vuonna 2021.  
 
Palosuojelurahaston tulossopimuksessa vuodelle 2021 oli tavoitteena kehittää rahaston 
viestintää seuraamalla seuraavia mittareita: Twitter-seuraajat/vuosi, kävijämäärät 
verkkosivustolla/vuosi sekä verkkojulkaisut/vuosi. Alla olevassa kuvaajassa on nostettu esiin 
näitä lukuja. 

 
Kuvio 2. Palosuojelurahaston viestinnän tunnuslukuja eri kanavissa vuonna 2021  
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Vuonna 2020 tehtiin ensimmäiset avustuspäätökset tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
painotettuun hakuun, jossa oli mahdollista hakea avustusta kolmesta aihepiiristä: asumisen 
paloturvallisuus, rakentamisen paloturvallisuus ja vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen 
palveluissa. Painotetun haun teemat olivat käytössä myös kertomusvuonna.  

 
Syksyllä julkaistiin uusi koonti valmistuneista, rahaston avustuksella toteutetusta tutkimus- ja 
kehittämishankkeista. Julkaisuun on koottu vuonna 2020 valmistuneiden hankkeiden 
tiivistelmät ja loppuraportit, ja materiaalia päivitetään vuosittain. Julkaisu palvelee rahaston 
avustuksensaajia monin tavoin, sekä tiedollisesti että myös suuntaamalla uusia 
hankehakemuksia aiheisiin, joita ei ole tutkittu tai jotka tarvitsevat lisätutkimusta.  Julkaisu on 
luettavissa rahaston verkkosivuilla. 

 
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnosta tehtiin vuosittainen videokooste, jossa esitellään 
Innovaatiopalkinnon palkinnonsaajat sekä palkitut työt. Video Innovaatiopalkinnon voittajista 
on tehty seitsemänä peräkkäisenä vuotena. Vuoden 2021 video on nähtävillä rahaston 
YouTube-kanavalla kuten myös aiemmat videot. Videot ovat saaneet vaihtelevasti 
katselukertoja. Vuoden 2021 Innovaatiopalkintovideolla on tähän mennessä ollut 240 
katselukertaa. Eniten katselukertoja on ollut vuoden 2015 videolla (1 800) ja seuraavaksi eniten 
vuosien 2021 ja 2017 videoilla (1 000 -  1 100). Muilla videoilla on ollut katselukertoja 550 – 
630. Videoiden tavoitettavuutta pyritään lisäämään viestinnän keinoin tulevina vuosina.   
 
Vuonna 2021 annetut lausunnot  
 
Palosuojelurahasto antoi vuonna 2021 viisi lausuntoa. Ensimmäinen lausunto koski hallituksen 
esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön 
sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100). 
Palosuojelurahastolain 14 §:n 2 momenttiin lisättäisiin hyvinvointialueet niiden tahojen 
joukkoon, joille rahastosta voitaisiin myöntää erityisavustuksia. Vastaavasti säännöksestä 
poistettaisiin alueen pelastustoimi, jonka nykyinen vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy 
vuoden 2023 alussa hyvinvointialueelle. Palosuojelurahastosta voitaisiin esityksen mukaan 
myöntää jatkossa yleisavustusta ja erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville 
yhteisöille sekä erityisavustuksia kunnille, hyvinvointialueille ja sopimuspalokunnille.  
 
Toinen Palosuojelurahaston antama lausunto koski valtionavustustoiminnan sanastoa. 
Rahasto piti tärkeänä sitä, että sanasto yhtenäistää käytettäviä käsitteitä eri hallinnonalojen ja 
valtionavustustoimijoiden kesken. Yhdenmukaisen sanaston myötä avustusten myöntäjä- ja 
hakijatahot voivat puhua avustusprosessista samoilla käsitteillä, mikä osaltaan edistää 
valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä tehostaa avustuskäytäntöjä. 
Palosuojelurahasto mainitsi lausunnossaan myös, että on tärkeää ottaa sanastossa huomioon 
kunkin avustuksenmyöntäjätahon oma lainsäädäntö. 
 
Kolmas lausunto koski luonnosta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta. 
Palosuojelurahasto toivoi, että valtionavustuslain 7 § 2 momentissa kirjataan selkeästi esille 
vastuukysymykset valtionavustuksen käytön, valvonnan ja ehtojen osalta. 
 
Neljäs lausunto liittyi järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseen ja 
yhdenmukaistamiseen. Lausunnossa rahasto mainitsi, että vain osa avustuksen saajista on 
mukana suunnittelemassa toimintaa, tulee huomioida se, että valtionapuviranomaisilla on 
kuitenkin mahdollisuus kohdella kaikkia avustuksen saajiin yhdenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. 
Myös niitä tahoja, jotka eivät ole suunnittelussa mukana. Palosuojelurahasto myös toivoi, että 
valtionavustusten edelleen välittämisen osalta vastuukysymykset ovat selkeästi ilmaistu. 

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR_tutkimus_ja_kehittamishankkeet_2020.pdf
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR_tutkimus_ja_kehittamishankkeet_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FqQZkP9r8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=FqQZkP9r8Lk
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Viides Palosuojelurahaton lausunto koski sisäministeriön asetusta Palosuojelurahaston 
työjärjestyksestä annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta (759/2019). 
Asiatarkastuksen tehokkuuden ja joustavuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että 
asiatarkastuksen voisi hoitaa myös muu rahaston henkilöstöön kuuluva virkamies kuin asian 
esittelijä. Vastaavalla tavalla olisi tarkoituksenmukaista, että laskun asiatarkastuksen voisi 
tilaajan tai tämän sijaisen sijaan hoitaa rahaston henkilöstöön kuuluva. Selkeyden vuoksi 
asiatarkastus voitaisiin erottaa omaksi pykäläkseen. Palosuojelurahasto antoi lausunnon 
esityksestä. Palosuojelurahasto kannattaa esitettyjä muutoksia, jotka ovat rahaston toiminnan 
kannalta myönteisiä ja tukevat rahaston toimintaa.   
 
Palosuojelurahaston menojen hyväksymisen osalta olisi tarkoituksenmukaista, että menojen 
hyväksyjänä voisi toimia sisäministeriön pelastusosaston määräämä virkamies aina kun 
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on esteellinen tai estynyt. 
 

  

1.3 Vaikuttavuus  
  
Palosuojelurahaston tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle 
myönnetylle avustuseurolle. Kaikkien avustusten tulee kohdistua tulipalojen ehkäisyyn sekä 
pelastustoiminnan edistämiseen. Myönnettyjen eritysavustusten euromäärä vaihtelee 
alueellisesti. Joiltakin alueilta tulee vähemmän avustushakemuksia kuin toisilta ja haetut 
avustusmäärät eroavat vuodesta toiseen.  
 
Pelastusopisto, yliopistot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat tutkimus- ja kehittämishankkeita, 
joten näiden painotus näkyy maakunnille myönnetyissä avustuksissa. Uudellamaalla sijaitsee 
pelastusalan järjestöjä, joille myönnetään yleisavustusten lisäksi erityisavustuksia. Kalusto- ja 
rakennushankkeissa rahasto huomioi hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä mm. väestömäärään 
pohjautuvan alueellisen määrärahaesityksen.   Sopimuspalokuntien määrä puolestaan vaihtelee 
alueittain ja alueiden aktiivisuudessa, palokuntasopimuksissa sekä varustehankintojen tavoissa 
on eroja. Rahasto pyrkii kuitenkin aktiivisella viestinnällä ja avustusprosesseja jatkuvasti 
kehittämällä vaikuttamaan avustusten tunnettavuuteen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvoisuuden toteutumiseen avustuksenhakuprosessissa kuten myös pelastuspalveluiden 
turvaamiseen kaikkialla Suomessa.  
 
Kalusto- ja rakennushankkeiden osalta talousarviossa olevaa vuotuista avustusten määrärahaa 
käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Rahasto on linjannut, että keväällä tehtävien kalusto- ja 
rakennushankkeiden määräraha voidaan ylittää suunnitellusta, mikäli alkuvuodesta 
alitoteutuneista hankkeista on alkuvuonna vapautunut sitoumusta rahastoon.  Avustuksia 
kohdennettaessa otetaan huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuus ja 
työkyvyn turvaaminen koko maassa.  
 
Kalusto- ja rakennushankehakemuksia tarkastellaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti. Aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset asettavat oman alueensa 
hankehakemukset järjestykseen erikseen pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien osalta sen 
mukaan, kuinka tärkeäksi hankkeen aloittaminen hakuvuonna arvioidaan. Palosuojelurahasto 
huomioi avustuksia myöntäessään määrärahakiintiön, tarveharkinnan, aluehallintovirastojen ja 
pelastuslaitosten arviot sekä hakuohjeen avustusehtojen täyttymisen.  
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Sopimuspalokuntien pienavustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista sekä 
työturvallisuutta parantavia kalustohankkeita. Avustukset tukevat osaltaan 
sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti. 
Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten vahvistaminen pysyy lähivuosina edelleen 
Palosuojelurahaston erityisen tuen kohteena. Avustustoiminnan tavoitteena on, että 
pelastustoimen palvelut voidaan turvata tasapuolisesti kaikkialla Suomessa.  
 

Yleisavustuksilla tuetaan palokuntakoulutusta ja siten ylläpidetään ja kehitetään vapaaehtoisen 
ja sivutoimisen henkilöstön lakisääteistä koulutustasoa. Lisäksi yleisavustuksella tuetaan 
laajalle yleisölle suunnattua valistusta ja neuvontaa, jolla parannetaan kansalaisten tietoja ja 
taitoja tulipalojen ehkäisyssä ja hätätilanteessa toimimisessa. Nuorisokoulutuksella turvataan 
ja kehitetään myös sopimuspalokuntatoiminnan toimintaedellytyksiä. Ammatillinen jatko- ja 
täydennyskoulutus on myös mahdollistanut nuohoojien ja palopäällystön ammattipätevyyden 
lisäämisen. Yleisavustuksella voidaan pitkäjänteisesti toteuttaa eri toimintoja sekä jalkauttaa jo 
päättyneiden tutkimushankkeiden tuotoksia.  
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksella rahasto voi vahvasti vaikuttaa sekä vahvistaa 
pelastustoimea koskevan tutkimustiedon lisääntymiseen, onnettomuuksien ehkäisemiseen 
sekä hyvien käytänteiden omaksumiseen pelastustoimessa. Rahasto tukee avustustoiminnalla 
myös tietojohtamisen edellytyksiä pelastustoimessa. Rahaston innovaatiopalkinnolla voidaan 
lisäksi tukea uusien ja entistä turvallisempien laitteiden, toimintatapojen ja työmenetelmien 
kehittämistä sekä parantaa pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.  

 
Rahasto pyrkii myöntämiensä avustusten avulla ehkäisemään tulipaloja sekä vähentämään 
niiden suuruutta. Välillisesti rahaston toiminta ja sen myöntämät avustukset voivat vaikuttaa 
palokuolemien määrään. Palokuolemia voivat vähentää esimerkiksi tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kautta syntyneet tulokset ja uudet käytännöt. Rahasto on tukenut eri 
tavoin muun muassa erityisryhmien asumisen paloturvallisuutta sekä rakentamisen 
paloturvallisuutta. Kaaviossa 4 kuvataan palokuolemien määrää ja muutosta noin 10 vuoden 
ajalta. Palokuolemien määrä on viime vuosina vähentynyt. Palokuolemien määrä vuonna 2020 
oli 49. 

 

 

Kaavio 4. Palokuolemien määrä ja edeltävien viiden vuoden keskiarvo 2011–2020. Lähde: Pronto-tietokanta.  
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Vuonna 2021 pelastustoimen tehtäviä rakennuspaloissa, rakennuspalovaaroissa, 
maastopaloissa, liikennevälinepaloissa ja muissa tulipaloja oli yhteensä 75 622. Tulipaloista 
kaavion 5 mukaan liikennevälinepalot, rakennuspalovaarat ja rakennuspalot ovat vuosina 
2016-2021 vähentyneet. Rahasto pyrkii avustustoiminnallaan ehkäisemään tulipaloja 
esimerkiksi kalustoavustuksilla sekä avustamalla alaan liittyvää tutkimustoimintaa. Vuonna 
2021 rahasto mm. teki avustuspäätöksen hankkeeseen, jossa Pelastusopisto selvittää 
maastopalojen leviämismallia ja jalostettua metsävaratietoa osana pelastustoimen tilannekuvan 
muodostamista. Tutkimus voi valmistuessaan osaltaan edistää maastopalojen ehkäisytyötä.  
 

 
Kaavio 5. Pelastustoimen tehtävien lukumäärän muutos onnettomuustyypeittäin. Lähde: Pronto-tietokanta.  
 
 

Vuonna 2020 vakuutusyhtiöiden maksamia palovahinkokorvauksia oli 191 M€ ja 
palovahinkojen lukumäärä oli 6 547. Erityisesti kaaviossa 6 huomio kiinnittyy vähentyneisiin 
palovahinkoihin. Vuoteen 2015 verrattuna palovahinkojen määrä on vähentynyt 10 %:a. 
Palokorvauksiin on merkitystä etenkin sillä, kuinka paljon suurvahinkoja syntyy vuosittain.  
 

 
Kaavio 6. Vakuutusyhtiöiden maksamat palovahinkokorvaukset ja palovahinkojen määrä.  
Vuoden 2021 tietoja ei ole vielä saatavilla. Lähde: Finanssiala.  
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Rahasto toteutti kyselyn vakuutusyhtiöiden asiantuntijoille loppuvuonna 2020, edelliset kyselyt 
tehtiin 2016 ja 2011. Kysely tuottaa tietoa paloturvallisuuden muutoksista ja 
tulevaisuudennäkymistä. Keskeisimmiksi toimenpiteiksi tulipaloista johtuvien vahinkojen 
minimoimisena nähtiin erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen, rakenteellisen 
paloturvallisuuden varmistaminen, riittävän turvallisuustekniikan takaaminen, ihmisten 
käyttäytymiseen vaikuttaminen (koulutus, viestintä) sekä huolellisuus ja ohjeiden 
noudattaminen. Rahaston yleis- ja erityisavustuksilla on mahdollisesta vaikuttaa myös näihin 
vahinkoihin sekä siihen, että ihmisten käyttäytyminen paloturvallisuusasioissa vahvistuu. 
 

 

1.3 Toiminnallinen tehokkuus 
 
1.3.1 Tuottavuus ja taloudellisuus   
 

 
Palosuojelurahaston toiminnallista tehokkuutta arvioidessa huomioidaan toiminnan 
tuottavuus ja taloudellisuus sekä laadunhallinta. Avustuspäätösten määrä (354) nousi 
edellisvuoden tasosta (292). Tärkein yksittäinen selittävä tekijä oli pienavustushakemusten 
aiempaa suurempi määrä.  
 
Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa. Varsinaisia kokouksia oli kuusi ja 
lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Yleis- ja erityisavustushakemukset saapuvat 
rahastoon hakuaikojen puitteissa ja päätökset niistä valmistellaan ennalta sovitun aikataulun 
mukaan. Poikkeuksena ovat sopimuspalokuntien varuste- ja laitehankintoihin suunnatut alle 
20 000 euron pienavustukset, joita voi hakea ilman määräaikaa. Pienavustuspäätökset tehdään 
pääsääntöisesti saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tämä edellyttää, että 
hakemus sisältää tarvittavat liitteet ja seuraavaan kokoukseen on vähintään kolme viikkoa. 

 

Rahaston taloudellisuuden tunnuslukuja on havainnollistettu taulukkoon 8. Taulukossa 
kuvattu taloudellisuus 1 on laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman mukaiset 
toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten kokonaismäärällä ja taloudellisuus 2 
jakamalla toiminnan kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. Tuottavuus 1 on 
laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen päätösten määrä sihteeristön henkilötyövuosilla ja 
tuottavuus 2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen asioiden määrä sihteeristön 
henkilötyövuosilla. 
 

 
Taulukko 8. Rahaston talous ja tunnusluvut vuonna 2021. Siirtotalouden menot 10 798 300 €. 

Rahaston talous 2021 2020 2019

Toiminnan kulut, euroa 423 700 €              347 500 €       370 800 €          

Palosuojelumaksukertymä, euroa 11 658 000 €        11 391 000 €  11 402 500 €    

Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 11 463 100 €        11 930 300 €  11 327 500 €    

Tunnusluvut 2021 2020 2019

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/hallituksen päätökset yhteensä, euroa 866 814 858

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/sihteeristön käsittelemät asiat, euroa* 484 434 495

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 94,2 99,5 85,7

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 169 186 149

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,92 % 3,15 % 3,44 %

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 3,6 % 3,1 % 3,3 %

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 102,5 % 110,0 % 100,8 %
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Rahasto toimi taloudellisesti ja tuottavasti kertomusvuonna. Taloudellisuusluvuista toiminnan 
kulut päätöstä kohden sekä toiminnan kulut käsiteltävää asiaa kohden nousivat. 
Tuottavuusluvut päätöstä kohden sekä käsiteltävää asiaa kohden laskivat. Toiminnan kulut 
olivat 3,6 % palosuojelumaksukertymästä. Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna 
käytössä 5,19 henkilötyövuoden työpanos, joka on edellisvuotta huomattavasti suurempi (4,29 
vuonna 2020).  
 
Strategian toimenpanoon ja muihin kehittämistoimenpiteisiin käytettyä työpanosta tai muuta 
valmistelutyötä ei ole erikseen seurattu. Sihteeristön työaikaa on vuonna 2021 sitonut 
osallistuminen valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeessa tehtävään 
pilotointityöhön, mikä ei näy tehokkuus- ja taloudellisuusluvuissa. Asianhallintajärjestelmän 
vaihtumisesta aiheutui runsaasti työtä vanhojen asianumeroiden päättämisen ja uusien 
avauspyyntöjen myötä. Viestintää on lisätty, rahastolle luotiin Facebook-tili vuonna 2021. 
Tehokkuus- ja tuottavuusluvuissa ei näy myöskään Innovaatiopalkintokilpailun valmisteluun 
ja päätöskäsittelyyn kuluva työaika. Innovaatiopalkintoehdotuksia saapui 32, jotka käsiteltiin 
sihteeristössä sekä asiantuntijaraadissa.  

  

 
1.3.2 Laadunhallinta  

 
Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa  
 

Rahasto on asettanut hakemusten käsittelylle neljän kuukauden tavoiteajan. Tavoiteaika 
lasketaan alkamaan siitä, kun hakemus saapuu rahastoon. Määräaikoina haettavien avustusten 
osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäivästä. Tunnusluvut kuvataan taulukossa 9.  
 

 
Taulukko 9. Avustusten ja maksatusten käsittelyajat 2019–2021. 

 
 
Vuonna 2021 neljän kuukauden tavoiteaika saavutettiin 91 % hakemuksista, mikä on 
vähemmän kuin aiempina vuosina. Tähän vaikutti ennen kaikkea se, että tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden hakuaika loppui 15.5.2021 ja päätökset tehtiin syksyn ensimmäinen 
kokouksessa 16.9.2021, joka oli muutamia päiviä tavanomaista myöhemmin. Neljän 
kuukauden tavoiteaika ylittyi näin ollen päivällä eikä tavoiteaikaa saavutettu kaikelta osin.  

 
Yleisavustukset ja erityisavustukset maksetaan hakijalle päätöksen saamisen jälkeen joko 
tositteellista maksatushakemusta vastaan tai ennakkona. Sopimuspalokuntien pienavustukset 
maksetaan suoraan päätöksellä jo toteutuneiden kustannusten pohjalta. Rahaston tavoitteena 
on käsitellä saapuvat maksatushakemukset kahden kuukauden kuluessa niiden saapumisesta. 
Maksatushakemuksista 92 % (323 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa.  
 

Käsittelyajat 

rahastossa

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %

0−4 kk 315 91 % 289 99 % 301 100 %

4−6 kk 31 9 % 3 1 % 0 0 %

Maksatushakemukset kpl % kpl % kpl %

0−2 kk 323 92 % 332 93 % 275 92 %

2−6 kk 28 8 % 25 7 % 23 8 %

2021 2020 2019
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Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus   
 
Palosuojelurahaston hallitus on vuodesta 2016 lähtien arvioinut systemaattisesti rahaston 
sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa. Vuonna 2021 rahaston hallitus arvioi rahaston toiminnan 
riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutoksia aiempiin vuosiin nähden. 
 
Määräaikoina tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laajasti ja avustuksen hakutiedotteessa 
ohjeistetaan avustuksen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytössään myös yleiset 
avustuksenhakuohjeet. Avustus- ja maksatushakemuksia varten rahaston internetsivuilla on 
sähköisesti täytettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet.  
 
Hakemusten laadukkuutta varmistetaan mm. määrämuotoisin lausuntomenettelyin. Kalusto- 
ja rakennushankehakemusten osalta aluehallintovirasto tarkastaa ja asettaa alueensa 
hakemukset tärkeysjärjestykseen. Rakennushankehakemusten liitteenä on pelastuslaitoksen 
lausunto ja hankekohtainen arviointikehikko kuntien ja sopimuspalokuntien 
paloasemahankkeista. Menettelyllä on haluttu varmistaa alueellisen tietämyksen ja alueen 
tarpeiden esille tuleminen päätöksenteossa. Kalusto- ja rakennushankeavustuksiin, kuten 
myös sopimuspalokuntien pienavustuksiin tulee lisäksi liittää alueen pelastuslaitoksen lausunto 
hankkeesta. 
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden laadukkuutta arvioi sihteeristön vetämä asiantuntijaraati, 
johon on koottu kymmenisen pelastusalan asiantuntijaa. Asiantuntijaraati arvioi hankkeet sekä 
sähköisesti täytettävällä arviointilomakkeella että uudelleen raadin kokouksessa. 
Toimintatavalla arvioidaan mm. hankkeen hyödynnettävyyttä, sovellettavuutta, saatavien 
tulosten tärkeyttä, hankkeen valtakunnallisuutta, yhteistyön laaja-alaisuutta ja uutuusarvoa 
sekä avustuksen tarvetta. Hakija toimittaa avustushakemuksen liitteenä myös 
vaikuttavuustavoitetaulukon, jolla varmistetaan se, että hakija on pohtinut hankkeen 
vaikuttavuutta jo hakuvaiheessa.  

 
Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksia käsitellään Palosuojelurahastoon yleensä muutamia 
vuosittain. Vuonna 2021 Palosuojelurahastossa oikaisuvaatimuksia ei saapunut lainkaan. 

 
Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen antaman toiminnan kehittämissuosituksen perusteella on 
tehty systemaattisia tarkastuskäyntejä avustuskohteisiin (erityisesti rakennuskohteet) vuodesta 
2017 alkaen.  
 

1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen  
 
Palosuojelurahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
vastaa sisäministeriön nimeämä hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän 
jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Jäseniksi nimetään sisäministeriön 
pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön 
edustaja sekä neljä muuta, joista vakiintuneen käytännön mukaan kaksi on kansanedustajaa ja 
yksi pelastusjohtaja. Nykyisen hallituksen kolmivuotinen toimikausi on 1.3.2020–28.2.2023. 
 
Hallitus pitää kokousten lisäksi vuosittain kehittämispäivän, jossa käsitellään ajankohtaisista 
teemoja sekä tutustutaan rahaston rahoittamiin avustuskohteisiin.  Vuonna 2021 kokous- ja 
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kehittämisseminaari järjestettiin Helsingin VPK:n tiloissa ja teemana oli pelastustoimen 
uudistus, strategiset linjaukset sekä rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta.  
 
Palosuojelurahasto noudattaa henkisten voimavarojen hallinnassa ja kehittämissä 
sisäministeriön suunnitelmia ja ohjelmia. Rahaston työntekijät ovat sisäministeriön 
palveluksessa. Päätoimisia työntekijöitä on neljä, lisäksi rahastossa oli yksi määräaikainen 
henkilö. Työntekijöistä kolme on ylemmän korkeakoulututkinnon (yhdellä myös toisen alan 
tohtorintutkinto) ja kaksi alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Pääsihteerin 
tehtävät määritellään sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä. 
Sihteeristön tehtävät määrätään toimenkuvissa, jotka rahaston hallitus vahvistaa.   

 
Rahaston työntekijät käyvät tulos- ja kehityskeskustelut sisäministeriön käytännön mukaisesti. 
Sihteeristö osallistuu vuosittain koulutuksiin henkilöstön ja rahaston erityistarpeiden pohjalta. 
Vuonna 2021 osallistuttiin mm. VAHVA-järjestelmäkoulutukseen, tilinpäätöskoulutukseen, 
tiimikoulutukseen, julkisten hankintojen koulutusosioon sekä ruotsin kielen tunneille.  

 
 

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–31.12.2021 seuraava: 

Puheenjohtaja Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö 

Jäsenet  Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö 
henkilökohtainen varajäsen 1.1.–30.9.2021 Tanja Ulvinen, johtava 
asiantuntija, sisäministeriö, 1.10.–31.12.2021 Linda Viitala, johtava 
asiantuntija, sisäministeriö 

Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto 

henkilökohtainen varajäsen Minna Mättö, lakimies, Suomen Kuntaliitto 

Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry 

henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssiala ry 

Paula Werning, kansanedustaja, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 

henkilökohtainen varajäsen Raimo Piirainen, kansanedustaja, 
sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 

Mari Rantanen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä 

henkilökohtainen varajäsen Olli Immonen, kansanedustaja, 
perussuomalaisten eduskuntaryhmä 

Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
alueen pelastuslaitos 
henkilökohtainen varajäsen Sirpa Heiskanen, talous- ja hallintopäällikkö, 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

Brita Somerkoski, erikoistutkija, pelastusalan järjestöt 
henkilökohtainen varajäsen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan 
järjestöt 
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1.5 Tilinpäätösanalyysi  
 

1.5.1 Rahoituksen rakenne  
 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Palosuojelurahaston tulot 
vuonna 2021 koostuivat vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2020. 
Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä 
Suomessa. Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa Suomessa vakuutuspalvelujen 
vapaata tarjontaa, on oltava Suomessa asiamies palosuojelumaksun suorittamista varten.  

 
Palosuojelumaksukertymän muutokset johtuvat vuosittaisesta palovakuutusten 
maksutulokertymän suuruudesta, mihin vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen tilanne ja 
toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys. Rahasto seuraa, kuinka talouden kehitys tulee 
vaikuttamaan maksukertymään tulevina vuosina.  

 
1.5.2 Talousarvion toteutuminen  
 
  

Palosuojelurahastolle on laadittu vuodesta 2020 tulostavoiteasiakirja, joka pitää sisällään 
talousarvion ja käyttösuunnitelman. Aiemmin tunnusluvut sisältyivät rahaston strategian 
toimeenpanosuunnitelmaan.  
 
Vuoden 2021 talousarviossa palosuojelumaksukertymäksi arvioitiin 11,1 M€. Avustuksiin 
varattiin käyttösuunnitelmassa yhteensä 10,65 M€ ja hallintomenoihin 450 t€. Loppuvuodesta 
2021 tilitetty palosuojelumaksukertymä oli 11,52 M€. Lisäksi helmikuussa tilitettiin vielä 140 
t€ euroa vuodelle 2021 kuuluvaa maksukertymää. Rahasto on esittänyt, että 
palosuojelumaksun tilitysaikataulua rahastoon aikaistettaisiin rahastolain päivityksen 
yhteydessä, jotta maksukertymä tulee rahastoon ajallaan.   

 
Käyttösuunnitelmassa uusista päätöksistä kohdistettiin rakennushankkeisiin 1,6 M€, 
kalustohankkeisiin 1,8 M€, järjestöjen yleisavustuksiin 3,29 M€, tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin 3,46 M€ ja sopimuspalokuntien pienavustuksiin 0,5 M€.  
 
Avustuksia myönnettiin yhteensä 725 t€ käyttösuunnitelmaa enemmän. Eniten ylitystä tehtiin 
rakennushankkeiden ja kalustohankkeiden osalta, ylitys yhteensä oli 980 t€. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin myönnettiin 290 t€ suunniteltua vähemmän, sillä osa saapuneista 
avustushakemuksista ei ylittänyt hakuvaiheessa avustusten myöntämiselle vaadittua kynnystä 
tai avustushakemuksen aihe ei esimerkiksi ollut kyseisenä ajankohta riittävästi 
hyödynnettävissä pelastustoimessa tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan näkökannalta. 
Myös sisäministeriön pelastusosaston VM:n määrärahasta myöntämä reilun 2 M€:n 
hankerahoitus heijastui rahaston avustustoimintaan, avustusta haettiin tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin edellisvuotta vähemmän.  
 
Kaaviossa 7 on vertailu rahaston talousarvion ja sen toteuman välillä. 
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Kaavio 7. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2021. 

 
  
Rahastoon palautui takaisinperintöjen kautta 179 t€. Takaisinperintäpäätökset tehtiin 
loppuvuodesta 2021 ja summa tilitettiin rahastoon vasta vuodenvaihteessa. Summaa ei voitu 
huomioida uusista avustuksista päätettäessä.  

 
Rahaston hallitus on tehnyt päätöksen, että tulevina vuosina rahastoon vuosien varrella 
kertynyttä pääomaa voidaan maltillisesti vähentää. Mikäli palosuojelumaksukertymä ylittyy 
arvioidusta, kohdistetaan mahdollinen ylitys tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 
Alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen sekä mahdollisesta takaisinperinnästä 
tuloutuvat avustuseurot pyritään hallituksen linjauksen mukaisesti ottamaan huomioon 
suunnitelmavuoden avustusten jaossa. 

 
Myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti myöntämisvuonna tai sitä seuraavina 
kahtena vuotena. Taseen siirtovelat pitää sisällään kaikki vuoden 2020 lopussa maksamatta 
olevat avustukset (sitoumukset). 
 
Palosuojelumaksukertymä on viimeisten kahdenkymmen vuoden aikana noussut suotuisasti 
(kaavio 8), jolloin myös avustusta on voitu myöntää entistä useammalle taholle.  
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Kaavio 8. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2001–2021. Kaaviossa ei ole 
huomioitu hallintomenojen osuutta, joka katetaan palosuojelumaksukertymällä. 

 
 
Hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen pyritään huomioimaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Alitoteuma on mahdollista jakaa avustuksina edelleen 
eteenpäin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tai viimeistään syyskuuhun mennessä, jolloin 
suurin osa avustuspäätöksistä valmistetaan.  
 
Alitoteuma johtuu pääosin siitä, että hankkeeseen ei ole syntynyt kuluja odotettua määrää.  
Hyvin harvoin hanke jää kokonaan toteuttamatta. Esimerkiksi rakennushankkeissa 
edellytyksenä on kunnan sitoutuminen rakennushankkeen aloittamiseen avustuksen 
myöntövuonna. Hanke tulee myös olla hyväksyttynä kunnan talousarviossa. 
 
Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä alitoteutuneista hankkeista oli 
yhteensä 439 t€. Alitoteutuneita hankkeita oli 23, joista tutkimus- ja kehittämishankkeita oli 
13, rakennus- ja kalustohankkeita 8 ja yleisavustuksia 2. Koronavuodesta johtuen monet 
tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutuivat alle budjetoidun, sillä osa matkakustannuksista, 
koulutuskustannuksista sekä henkilöstökustannuksista jäi toteutumatta. Suurimmat 
alitoteumat kohdistuivat yhteiseen ICT-hankkeeseen (107 t€) sekä SPEK/CTIF hankkeeseen 
Suomen kansallinen komitea (85 t€). 
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Taulukko 10. Alitoteutuneet hankkeet (vapautuneet sitoumukset) vuosina 2017–2021.  
 
 
 

 

1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma  
 

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2021 luvut ja vuoden 2020 vertailuluvut. 
 
Palosuojelurahaston tulot vuonna 2021 koostuivat kokonaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä 
palosuojelumaksuista vuodelta 2020 (11,66 M€). 

 
Toteutuneet hallintokulut (toiminnan kulut) olivat vuonna 2021 yhteensä 424 t€ (TP 2020: 
347 t€). Suurin yksittäinen tekijä kulujen nousuun on sihteeristön palkat. Vuonna 2021 
rahastossa toimi koko vuoden viisi henkilöä, mikä oli edellisvuotta selvästi korkeampi määrä.  
Palosuojelumaksukertymään verrattuna hallintokulujen osuus on alhainen: 3,6 % 
maksukertymästä (3,1 % vuonna 2020). 
 
Tuotto- ja kululaskelman henkilöstökulut (23 t€) sisältävät hallituksen palkkiot ja muut 
maksetut palkkiot sisältäen työnantajasuoritukset. Sihteeristön palkkakulut sisältyvät 
palveluiden ostoihin ja ovat tämän kuluryhmän suurin kustannuserä. 
 
 
Taulukko 11. Ulkopuolisten palkkiot sekä sihteeristön palkkakustannukset yhteensä vuosina 2017–2021. 

 
 

 
Palveluiden ostot olivat vuonna 2021 yhteensä 395 t€ (TP 2020: 318 t€). Sihteeristön palkat 
olivat kertomusvuonna 327 t€ (TP 2020: 279 t€). Palkeiden palvelumaksujen kustannukset 
olivat 20 t€ (TP 2020: 18 t€).  
 
Ulkopuolisten palkat ja palkkiot sisältäen eläkekulut ja muut henkilösivukulut olivat 23,4 t€ 
(TP 2020: 27,3 t€) sekä matkustuspalvelut 3,5 t€ (vuonna 2020: 495 €). Vuoden 2020 syksyllä 
rahaston sihteeristö osallistui pelastustoimen ajankohtaispäiville Oulussa, jossa myös jaettiin 

Vuosi 2021 2020 2019 2018 2017 Yhteensä

Alitoteutuneet hankkeet, 

euroa
438 659 849 336 602 576 491 509 336 574 2 279 995

Vuosi Yhteensä, euroa
Ulkopuolisten 

palkkiot, euroa

Sihteeristön 

palkkakustannukset, 

euroa

Sihteeristön 

htv

2021 350 749 23 372 327 377 5,19

2020 305 944 27 300 278 644 4,29

2019 305 219 22 592 282 627 5,04

2018 256 189 21 545 234 644 4,12

2017 236 574 22 516 214 058 3,73

Vuonna 2017 yksi rahaston neljästä työntekijästä on ollut virkavapaalla. Vuonna 2018 rahastossa

työskenteli neljä viranhaltijaa sekä osan aikaa vuodesta harjoittelija, vuonna 2019 neljä viranhaltijaa

sekä harjoittelija lähes koko vuoden. Vuonna 2020 viranhaltijoita oli neljä ja rahastossa toimi

harjoittelija noin neljän kuukauden ajan. Vuonna 2021 rahastossa työskenteli koko vuoden ajan viisi

henkilöä.
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rahaston Innovaatiopalkinto. Vuonna 2020 matkustuspalveluiden osuus oli koronapandemian 
johdosta matala. 

 
Siirtotalouden kulut vuonna 2021 olivat 10,8 M€ (TP 2020: 11 M€). Siirtotalouden kulut 
koostuvat vuonna 2021 myönnetyistä avustuksista sekä niiden palautuksista. Osa 
siirtotalouden kuluista maksetaan pois kertomusvuoden aikana. Avustukset, joita ei ole 
maksettu kuluvana vuonna, ovat mukana taseen siirtoveloissa. Rahaston varojen 
käyttösuunnitelmassa avustuksesta maksetaan myöntövuotena 30 %, toisena vuotena 35 % ja 
kolmantena vuotena 35 %. Siirtotalouden kulut koostuvat tulonsiirroista paikallishallinnolle, 
elinkeinoelämälle, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, kotitalouksille sekä 
valtionhallinnolle. 
 
Kulut paikallishallinnolle olivat kertomusvuonna 3,9 M€, ja määrä oli 300 t€ vähemmän kuin 
edellisvuonna. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulut olivat 5,8 M€ (TP 2020: 5,3 M€). 
Kulut valtionhallinnolle olivat 1 M€, ja määrä oli 600 t€ vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vuonna 2020 myönnettiin mm. Aalto-yliopistolle 360 t€ avustus sekä Pelastusopistolle 
kahdeksan avustusta, joiden yhteissumma oli 1 M€.  
 
Siirtotalouden kulujen vuosittainen vaihtelu on tavanomaista. Siirtotalouden kulujen vaihtelu 
aiheutuu sekä myönnettyjen avustusten määrän vaihtelusta että rahastoon tuloutetuista 
avustuseuroista hankkeista, jotka ovat päättyneet ja joista avustusta on jäänyt käyttämättä. 

 
Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 434 t€. Tuottojäämä oli noin 433 t€ korkeampi 
kuin edellisvuonna. Tuottojäämään vaikutti etenkin loppuvuodesta rahastoon tilitetyt 
takaisinperinnät, tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustusmäärän alittuminen 
käyttösuunnitelmaan nähden sekä edellisvuoteen nähden 267 t€ korkeampi 
palosuojelumaksukertymä. Tilikauden tuottojäämä on kirjattu taseeseen oman pääoman 
lisäykseksi.  
 

 

1.5.4 Tase  
 
Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden lopussa yhteensä 
23 M€ eli 750 t€ matalammat kuin tilikauden alussa. Tilikauden lopun summa sisältää 138 t€ 
siirtosaamisia, jotka ovat vuoden 2022 puolella maksettuja palosuojelumaksuja. Rahaston 
lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 12,3 M€. Siirtotalouden vastikkeettomia 
velkoja oli 361 t€. Pääosa vieraasta pääomasta oli Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin 
perustuvia maksamattomia sitoumuksia, joita oli siirtoveloissa 12 M€ (TP 2020: 11,3 M€). 

 
Palosuojelumaksukertymäksi 2021 arvioitiin 11,1 M€. Palosuojelumaksut tulee 
palosuojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2021. 
Nämä eivät esiinny saamisina Palosuojelurahaston kirjanpidossa. Vakuutusyhtiöiden perimiin 
palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palosuojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden 
taseissa 31.12.2021 velkana valtiolle ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutusmaksutulosta.  
 
Palosuojelumaksukertymän notkahdus vuonna 2018 näyttää taittuneen ja kertymän arvioidaan 
pysyvän nykyisellä tasollaan. Vuonna 2021 tilitetty kertymä on 11, 66 M€, joten vuonna 2022 
kertymän voidaan arvioida olevan samaa luokkaa.   
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Vuoden 2022 yleisavustuspäätökset (3, 38 M€) tehtiin hallituksen viimeisessä kokouksessa 
(1.12.2021). Yleisavustukset maksetaan hakijoille pääsääntöisesti jälkikäteen ennakollisesti 
kolmessa jaksossa vuoden 2022 aikana, lopputilitys tehdään toteutuneiden kustannusten 
pohjalta keväällä 2023. Nämä sitoumukset eivät ole mukana vuoden 2021 taseen lyhytaikaisissa 
siirtoveloissa, vaan ne katsotaan vuoden 2022 sitoumuksiksi ja ne on lisätty 1.1.2022 uusina 
päätöksinä rahaston siirtotalouden kuluihin ja lyhytaikaisiin siirtovelkoihin.  
 
Tilikaudelta jäi 434 366 euron tuottojäämä. Tuottojäämän siirron jälkeen oma pääoma on 
10 710 537 euroa. Edellä olevien syiden johdosta rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja 
taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina. 
 
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot löytyvät jäljempänä tästä 
tilinpäätösasiakirjasta. 

 
 

1.5.5 Rahoituslaskelma  
 

Rahaston rahoituslaskelmassa on esitetty rahaston oman toiminnan rahavirta, siirtotalouden 
rahavirta sekä rahoituksen rahavirta kolmen vuoden (2019–2021) ajalta. Vuonna 2021 oman 
toiminnan rahavirta oli 11,2 M€ eli 1,8 % suurempi kuin vuonna 2020 (TP 2020: 11 M€). 
Oman toiminnan rahavirran muutos johtuu palosuojelumaksukertymän noususta tai laskusta 
vuositasolla. 
 
Siirtotalouden kulut vuonna 2021 (10,8 M€) olivat 1,8 % edellisvuotta matalammat (11 M€). 
Rahoituksen rahavirta vuonna 2021 oli 320 t€, kun se edellisvuonna oli -1,1 M€ (TP 2020). 
 
Rahaston likvidit varat (23,0 M€) kasvoivat edellisvuoteen (TP 2020: 22,25 M€) verrattuna. 
Yhteensä kasvua oli 0,75 M€ (3,4 %).  Likvidien varojen muutos muodostuu tulojen ja kulujen 
erotuksesta eli tuottojäämästä sekä velkojen muutoksesta. 

 
 

1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma  
 
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 1243/1992, 65§) mukaisesti tilinpäätökseen 
kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän 
riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma 
sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- 
ja vahvistuslausuma). Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa todetaan sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä sisäisen valvonnan tila ja 
olennaisimmat kehittämistarpeet. 
 
Rahastossa otettiin käyttöön valtiovarainministeriön julkaisema suppea arviointikehikko 
loppuvuonna 2016 ja siitä lähtien rahastossa on systemaattisesti arvioitu rahaston toimintaan 
liittyviä riskejä ja riskien hallintaa vuosittain hallituksen kokouksissa. Ensimmäisen 
arviointikyselyn jälkeisinä välivuosina rahasto on tunnistanut riskit sekä laatinut riskeille 
riskikartat vuosina 2017 ja 2018 sekä jälleen vuonna 2020. Palosuojelurahasto esittää oman 
vahvistuslausumansa vuonna 2022 toteutetun arvioinnin perusteella. Aiempia rahaston 
arviointeja kuvataan laajasti vuosien 2016–2020 tilinpäätöksissä. 
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Rahaston hallitus on vuonna 2018 päättänyt, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
arviointimalliin perustuva kysely toteutetaan aina kerran hallituksen toimintakauden aikana, 
noin kolmen vuoden välein. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan kysely on toteutettu vuosina 
2016 ja 2019.  
 
Sisäministeriö piti tuoreimmassa tilinpäätöskannanotossaan tärkeänä, että uusi hallitus arvioi 
loppuvuodesta 2021 rahaston toiminnan riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutoksia 
aiempiin vuosiin nähden. 
 
Palosuojelurahasto selvitti oman suunnitelmansa sekä sisäministeriön ohjeen mukaisesti 
toiminnan riskejä sekä riskitasojen muutoksia toteuttamalla sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan arviointimalliin perustuvan kyselyn loppuvuodesta 2021. Kaikki rahaston 
hallituksen jäsenet (8) vastasivat kyselyyn. Kysely perustui jälleen valtioneuvoston asettaman 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan arviointikehikkoon. Arviointikehikko 
perustuu COSO 2013 -malliin ja se on jaettu viiteen osa-alueeseen: 1. Ohjausympäristö, 
Riskien arviointi, 3. Valvontatoimenpiteet, 4. Tieto ja viestintä, 5. Seurantatoimenpiteet. 
Arviointikysely sisälsi 42 väittämää. Tuloksia käsiteltiin rahaston hallituksen kokouksessa 
27.1.2022. 

 
Rahaston hallitus arvioi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilan hyväksi kaikilla osa-alueilla. 
Erot osa-alueiden välillä olivat hyvin pienet. Tulokset olivat parantuneet vuoden 2019 
vastaavaan kyselyyn nähden kaavion 9 mukaisesti.  

 
 
Kaavio 9. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila rahastossa vuosina 2019 ja 2021. 
 

 

Kaikkien viiden arviointiosa-alueen yhteenlaskettu keskiarvo 4,4 oli hyvä. Edellisen kerran 
vuonna 2019 toteutetun vastaavan kyselyn osalta viiden arviointiosa-alueen yhteenlaskettu 
keskiarvo oli 3,7.  
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Vastaukset olivat neljää väittämää lukuun ottamatta hyviä (4), osa lähellä erinomaista (5). 
Korkeimman arvosanan saivat muun muassa väittämät: sihteeristö hoitaa tehtävänkuvansa 
mukaiset toimet sekä niihin liittyvät valvontatoimenpiteet (4.9), sihteeristön vastuualueet on 
määritelty (4.9), rahasto tiedottaa käynnissä olevista avustushauista, hankkeista ja muutoksista 
(4.9), rahastolla on toimiva vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa (4.9).  
 
Melko hyvän (alle 4) arvion saivat seuraavat väittämät: ennalta arvaamattomiin tilanteisiin on 
nopeat ja selkeät sisäiset ja ulkoiset tiedonkulkukanavat (3.6), rahaston tavoitteet ovat 
arvioitavissa ja mitattavissa ja niiden lukumäärä on rajattu (3.9), merkittävimmille riskeille on 
päätetty riskienhallintatoimenpiteet (3,9) ja vääristettyyn taloudelliseen tai toiminnalliseen 
raportointiin, omaisuuden menetyksiin tai korruptioon liittyvät väärinkäytösmahdollisuuden 
riskit on arvioitu (3.9).  

 

Parhaimmat arvosanat saivat seuraavat väittämät: 
• Sihteeristö hoitaa tehtävänkuvansa mukaiset toimet sekä niihin liittyvät valvontatoimenpiteet: 4.9 

• Sihteeristön vastuualueet on määritelty: 4.9 

• Rahasto tiedottaa käynnissä olevista avustushauista, hankkeista ja muutoksista: 4.9 

• Rahastolla on toimiva vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa: 4.9 

• Rahasto toimii hyvän hallinnon periaatteiden ja arvojen mukaisesti: 4.8 

• Rahaston johto ja sihteeristö tuntee hyvän hallinnon periaatteet ja arvot: 4.8 

• Toimintaa ohjaavat säännöt, määräykset, ohjeet ja päätökset ovat ajan tasalla: 4.8 

• Rahaston ilmapiiri kannustaa keskusteluun sekä kehittämis- ja epäkohtien esille tuomiseen. ...: 4.8 

• Rahaston tehtävät ja tavoitteet on selkeästi määritelty: 4.8 

• Rahaston johto noudattaa hyväksymäänsä periaatetta ja osoittaa hyvää esimerkkiä: 4.8 

• Rahaston tuottavuudesta, taloudellisuudesta, kustannusvastaavuudesta ja omaisuudesta on 

• käytettävissä luotettavat tiedot.: 4.8 

• Rahaston toiminnan taloudesta ja tuloksellisuudesta on johdon käytettävissä oikeat ja riittävät tiedot: 4.8 
 

Huonoimmat arvosanat saivat seuraavat väittämät: 
• Ennalta arvaamattomiin tilanteisiin on nopeat ja selkeät sisäiset ja ulkoiset tiedonkulkukanavat: 3.6 

• Rahaston tavoitteet ovat arvioitavissa ja mitattavissa ja niiden lukumäärä on rajattu: 3.9 

• Merkittävimmille riskeille on päätetty riskienhallintatoimenpiteet: 3,9 

• Vääristettyyn taloudelliseen tai toiminnalliseen raportointiin, omaisuuden menetyksiin tai korruptioon 
liittyvät väärinkäytösmahdollisuuden riskit on arvioitu: 3.9 

• Poikkeamiin puututaan oikea-aikaisesti: 4.0 

• Epäillyistä virheistä ja väärinkäsityksistä on mahdollisuus ilmoittaa luottamuksellisesti: 4.0 

• Strategia sisältää valintoja: 4.1 

• Keskeiset toimintaprosessit ja niihin liittyvät valvontatoimenpiteet ovat käytössä keskeisissä 
toimintaprosesseissa ja toimivat suunnitellusti: 4.1 

• Tietojärjestelmät ovat toimivia ja niiden valvontatoimenpiteet on varmistettu: 4.1 

• Yhteistyö ja vastuusuhteet ovat määritelty sidosryhmien (esim. pelastuslaitokset ja - : 4.1 

• Sisäisen valvonnan tila arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Arviointien tulokset johtavat 
kehittämistoimiin: 4.1 

 

Rahaston hallitus keskusteli ylimääräisessä kokouksessaan saaduista tuloksista sekä sopi, mitä 
kyselyssä esille nostettuja kehittämiskohteita rahastossa tullaan erityisesti kehittämään vuonna 
2022. Kehittämiskohteiksi nostettiin poikkeamien hallintaan liittyvät kysymykset, strategiset 
sisällöt ja valinnat niiden suhteen sekä henkilöstöriskit.



1.6.1 Palosuojelurahastoon tehdyt tarkastukset ja keskeiset havainnot 

Palosuojelurahastoon ei tehty tarkastuksia vuonna 2021. Ainoastaan Valtiontalouden 
tarkastusvirasto VTV antoi Palosuojelurahaston vuoden 2020 tilintarkastuksesta 18.3.2021 
päivätyn tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. Vuosiyhteenvedon tarkastushavainnot otettiin 
huomioon vuonna 2021. Palosuojelurahasto muutti muun muassa tilinpäätöksen rakennetta 
siten, että tuloksellisuutta käsitellään omana kappaleena toimintakertomuksessa. 

1.6.2 Rahaston suorittamat tarkastuskäynnit avustuskohteisiin 

Koronatilanteesta johtuen rahaston tarkastuskäyntejä avustettuihin kohteisiin suoritettiin 
vuonna 2020 supistetusti ja vain pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2021 tarkastuksia 
suoritettiin tehostetusti ja laaja-alaisesti.  

Vuonna 2021 tarkastettiin yhteensä 30 hankeavustusta hallituksen 
hyväksymän tarkastussuunnitelman pohjalta. Määrä oli kaksinkertainen 
edellisvuoteen verrattuna. Koronaepidemian vuoksi lähes kaikki tarkastukset 
suoritettiin etämenettelyllä. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa tarkastettavissa kohteissa 
oli käytetty avustusta päätöksen ehtojen mukaisesti eikä aihetta jatkotoimenpiteille 
ilmennyt.  

Tarkastussuunnitelman mukaisesti tarkastettiin 12 rakennushanketta, joille oli 
maksettu avustusta vuonna 2000. Lisäksi tarkastettiin yksi rakennushanke, jolle oli 
myönnetty avustus vuonna 2016. Tarkastetuista paloasemista yhdeksän oli 
pelastuslaitoksen käytössä ja neljä sopimuspalokunnan käytössä.   

Kalustohankkeita tarkastettiin 11 kappaletta. Tarkastettavalle kalustolle oli 
myönnetty avustukset vuosien 2014 ja 2020 välillä. Lisäksi tarkastettiin kolme 
sopimuspalokuntien pienhankintaa.  

Rahaston kilpailuttama ulkopuolinen tarkastaja teki Palosuojelurahaston 
toimeksiannosta tarkastuksen kolmen tutkimus- ja kehittämishankeavustuksen käytöstä.  

Vuosina 2017–2021 avustusten tarkastuksia on suoritettu 84 kappaletta ja alueellisesti 
ne ovat sijoittuneet alla olevan kartan 2 mukaisesti.  
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Kartta 2. Palosuojelurahaston suorittamat tarkastuskäynnit vuosina 2017–2021. 

1.6.3 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot 

Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, 
väärinkäytöksiä tai rikoksia. 
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1.6.4 Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot 

Vuonna 2021 Palosuojelurahastolle ei palautunut avustusta perusteettoman edun 
palautuksena. Valtionavustuksen takaisinperintäpäätöksiä tehtiin kuusi kappaletta ja niiden 
perusteella tehdyissä takaisinperinnöissä saatiin perittyä takaisin koko päätösten mukainen 
yhteissumma 179 108 euroa.  

1.7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä 

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2021 tuottojäämä 434 366,04 euroa 
kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 
10 710 537,36 euroa. 
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Toimintakertomuksen liite: Rahaston myöntämät 
avustukset vuonna 2021

Erityisavustus  
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS-, OPPIMATERIAALI-, VALISTUS- JA NEUVONTAHANKKEET 2021 
(kokoukset 24.3.2021, 21.5.2021, 16.9.2021 ja 25.10.2021) 

Hakija Hanke Päätös-
päivämäärä 

Hankkeen 
kokonais- 

kustannukset 

Myönnetty 
avustus, euroa 

Pelastusopisto 

SAVE -Varusteiden ja kaluston 
puhdistus- ja desinfiointimenetelmien 
arviointi ja kehittäminen 24.03.2021 7 772 7 772 

Pelastusopisto Pelastustoimen tutkimuspäivät 2021 24.03.2021 9 950 9 950 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry Palotutkimuksen päivät 2021 24.03.2021 56 800 40 725 

Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto 
ry 

Palokuntayhdistys toimii -oppaan 
päivitys 24.03.2021 43 300 40 860 

Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu 

Pelastusalan Post-traumatyöpajan 
vaikuttavuuden arviointi 24.03.2021 100 720 60 432 

Hämeen 
ammattikorkeakoulu 

Risk-Informed Fire Safety of 
sustainable sprinklered buildings using 
computational modeling (RIFS) 24.03.2021 156 335 78 168 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Sopimuspalokuntatoiminnan 
elinvoimaisuuden kehittäminen harva-
alueilla 24.03.2021 232 261 185 766 

Pelastusopisto 
Pelastustoiminnan johtamisen 
käsikirja (PTJ) 24.03.2021 260 168 193 974 

Pelastusopisto 
NouHätä? Nuorten 
turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus 24.03.2021 270 478 200 656 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry Paloturvallisuusviikko 2021 24.03.2021 515 000 464 000 

Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos 

Pelastustoimen ICT muuttuvassa 
toimintaympäristössä 21.05.2021 1 229 736 330 000 

Suomen Palopäällystöliitto 
ry 

Pelastusalan kuntouttava ja 
ennaltaehkäisevä post-traumatyöpaja 16.09.2021 61 650 28 250 

Kari Telaranta 
Kyvykkyysolettamat asumisen 
turvallisuudessa 16.09.2021 29 040 29 040 

Samuli Taira 
Aseman arjen johtamiskulttuuri 
Suomen pelastuslaitoksilla 16.09.2021 32 400 29 040 

Mikko Puolitaival 

Turvallisuuskasvatusta 
ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma 
muuttui, miten muuttuu 
turvallisuuskasvatus? 16.09.2021 31 096 29 840 

Aleksi Rinta-Paavola 
Puun pyrolyysimallinnus 
toiminnallisessa palosuunnittelussa 16.09.2021 37 800 37 800 
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Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto 
ry 

Sopimuspalokuntalaisten 
siviiliosaaminen ja hyödyntäminen 
pelastustoimessa 16.09.2021 45 800 45 800 

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos 

Palokuntien Suomen 
mestaruuskilpailut 2021 (Jehumalja) 16.09.2021 103 078 51 539 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry 

Riskianalyysimallit onnettomuuksien 
ehkäisyssä – Rakennuspalojen 
ennakointi muuttuvassa Suomessa 16.09.2021 55 555 55 555 

Laurea Ammattikorkeakoulu 
Oy Palokaveri-hanke 16.09.2021 105 190 84 152 

Ilmatieteen laitos 

Vaarallisten aineiden 
seurausanalyysimallin ESCAPE 
uudistaminen pelastustoimessa 
todettuja tarpeita vastaavaksi 16.09.2021 225 000 90 000 

Suomen Palopäällystöliitto 
ry 

MentalFireFit - Kun palo sammuu, 
voi mieli jäädä kytemään 16.09.2021 119 075 119 075 

Aalto-yliopisto 
Betonin palokäyttäytymisen 
monifysikaalinen simulointi 16.09.2021 240 000 120 000 

Pelastusopisto 

Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja 
viranomaisyhteistyö palojen 
tutkinnassa 16.09.2021 214 481 160 790 

Pelastusopisto 
Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi 
ja toiminnaksi (4T-hanke) 16.09.2021 301 047 225 665 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry NouHätä! 2022 16.09.2021 302 000 301 700 

Kuurojen liitto ry 

Papunetin tuottamien 
paloturvallisuuteen liittyvien 
symbolien selkoviitotut käännökset 
selityksineen ja 
alkusammutuskoulutusta 
opiskelijoillemme 25.10.2021 9 500 9 500 

CTIF Suomen kansallinen 
komitea / Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö 
ry CTIF Suomen kansallinen komitea 25.10.2021 180 000 144 000 

Tutkimus- ja 
kehittämishankkeet 
yhteensä 4 975 232 3 174 049 

Erityisavustus  
KALUSTOHANKKEET SEKÄ HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT 2021 (kokous 21.5.2021) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 
Kokonais-

kustannukset 
(euroa) 

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa) 

Myönnetty 
avustus 
(euroa) 

Pohjois-Savon pelastuslaitos Peke-päätelaite (2 kpl) 21 585 12 200 4 880 

Preiviikin VPK ry 
Mönkijä, mönkijän peräkärry ja 
trailerilavetti 28 255 28 055 11 222 

Heinäjoen VPK ry Käytetty miehistöauto 38 750 38 750 15 500 

Idänpään ja Ympäristön VPK Miehistöauto 88 000 40 000 16 000 

Järvenpään vapaaehtoinen palo- 
ja pelastusyhdistys ry Miehistönkuljetusauto 68 000 40 000 16 000 



 

 

49 

 
 

Koljalan VPK ry Miehistönkuljetusauto 62 130 40 000 16 000 

Rengon VPK ry Miehistönkuljetusauto 74 680 40 000 16 000 

Vesikansan VPK ry Käytetty miehistönkuljetusauto 41 008 40 000 16 000 

Nakkilan VPK ry Miehistöauto 92 522 40 000 16 000 

Panelian VPK ry Vesihuoltoyksikön tukiajoneuvo 88 740 40 000 16 000 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Miehistönkuljetusauto (Kuusamo) 68 200 40 000 16 000 

Oulun Vapaaehtoisen Palokunta 
ry Miehistöauto 64 000 40 000 16 000 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Hälytys- ja johtamisjärjestelmä 41 000 41 000 16 400 

Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtoauto (Varkaus)  52 000 50 905 20 362 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Väestöhälyttimet (Alajärvi, Jalasjärvi) 52 762 52 762 21 105 

Kainuun pelastuslaitos 
Väestöhälyttimet (Vuolijoki, 
Hyrynsalmi ja Ristijärvi)  59 520 59 520 23 808 

Pohjois-Savon pelastuslaitos 
Suurtehoväestövarottimet (Kuopion 
Rautaniemi, Juankoski) 69 000 69 000 27 600 

Länsi-Vesilahden VPK ry Vene 69 339 69 339 27 735 

Pihlavan VPK ry Palovene 75 000 75 000 30 000 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Johtoauto (Joensuu) 158 600 80 000 32 000 

Kokemäen VPK ry 
Raivausauto  
sammutusleikkurijärjestelmä, saneeraus 102 100 83 000 33 200 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos 
Normaaliajan hälytysjärjestelmä 
(Lappeenranta) 100 000 100 000 40 000 

Pirkkalan VPK ry Palovene + traileri (Pirkkala) 136 102 100 102 40 041 

Kainuun pelastuslaitos Vesipelastusyksikkö 110 000 110 000 44 000 

Helsingin pelastuslaitos 
Kevyt yksikkö/kärkiyksikkö (Helsinki, 
Kontula) 336 474 120 000 48 000 

Helsingin pelastuslaitos Kevytyksikkö / kärkiyksikkö 336 474 120 000 48 000 

Jäkärlän VPK ry Kevytsammutusauto 197 000 120 000 48 000 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Kevytyksikkö (Niinivaara) 292 800 120 000 48 000 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos 
Väestöhälyttimet (Kurikka, Teuva ja 
Seinäjoki) 136 865 136 865 54 746 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto (Nastola) 418 316 140 000 56 000 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Säiliöauto (Kerava-Tuusula) 446 000 140 000 56 000 

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos Säiliöauto (Lestijärvi) 291 400 140 000 56 000 

Viialan VPK ry Säiliöauto 320 000 140 000 56 000 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Sipoo) 592 000 160 000 64 000 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Sammutusauto (Paavolan 
pelastusasema) 447 936 160 000 64 000 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
Sammutusauto (Vantaankosken 
paloasema) 582 800 160 000 64 000 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto (Janakkala)  541 000 160 000 64 000 

Kymenlaakson pelastuslaitos Sammutus- / pelastusauto (Hamina) 372 000 160 000 64 000 

Pirkanmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Lempäälä) 395 000 160 000 64 000 

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto (Nilsiä) 416 000 160 000 64 000 
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Etelä-Savon pelastuslaitos Sammutusauto (Pieksämäki) 366 800 160 000 64 000 

Lapin pelastuslaitos Sammutusauto (Rovaniemi) 390 600 160 000 64 000 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
Raivausauto (Espoon 
keskuspaloasema) 744 000 180 000 72 000 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Oitin paloasema) 541 000 180 000 72 000 

Kymenlaakson pelastuslaitos 
Säiliösammutusauto (Kouvolan 
toimialue) 372 000 180 000 72 000 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos Nostolava-auto, (Turku) 806 000 180 000 72 000 

Satakunnan pelastuslaitos Säiliösammutusauto, (Meri-Pori) 501 732 180 000 72 000 

Keski-Suomen pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Keuruu) 496 000 180 000 72 000 

Pohjanmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Pirttikylä, Närpiö) 356 562 180 000 72 000 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Nostolava-auto (Oulu) 1 160 000 180 000 72 000 

Lapin pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Posio) 409 000 180 000 72 000 

Kalustohankkeet yhteensä   14 027 052 5 566 498 2 226 599 

 
 
Erityisavustus 
RAKENNUSHANKKEET 2021 (kokous 24.3.2021 ja 21.5.2021) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 
Kokonais-

kustannukset 
(euroa) 

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa) 

Myönnetty 
avustus 
(euroa) 

Pyhäjärven kaupunki paloaseman autohallin vesikate 37 200 37 200 14 880 

Muurlan VPK ry paloaseman vesikaton uusiminen 38 890 38 890 15 556 

Jomala FBK r.f. uuden autotallin rakentaminen 129 704 129 704 51 881 

Karjaan VPK ry paloaseman peruskorjaus 150 000 144 874 57 950 

Porin VPK ry paloaseman peruskorjaus 270 000 183 797 73 519 

Bosund Frivilliga Brandkår r.f. 
paloasemarakennuksen 
peruskorjaus ja laajennus 362 300 362 300 144 920 

Oulaisten kaupunki paloaseman peruskorjaus 434 000 429 800 171 920 

Lappeenrannan kaupunki 
Lauritsalan uuden paloaseman 
rakentaminen 13 198 000 11 052 000 220 000 

Helsingin kaupunki 
Konalan uuden pelastusaseman 
rakentaminen 9 653 000 8 916 867 220 000 

Helsingin VPK ry uuden paloaseman rakentaminen 2 158 000 2 158 000 220 000 

Nurmeksen kaupunki uuden paloaseman rakentaminen 2 551 920 2 001 113 220 000 

Toholammin kunta 
kiinteistön hankinta ja muutos 
paloasemaksi 1 026 680 1 026 680 220 000 

Kannonkosken kunta 
Kannonkosken paloaseman 
uudisrakennushanke 1 956 000 1 740 955 220 000 

Porin kaupunki 
Noormarkun paloaseman 
rakentaminen 4 735 000 4 114 000 220 000 

Simon kunta Simon paloaseman katon korjaus 186 000 186 000 74 400 

Rakennushankkeet yhteensä  36 886 694 32 522 180 2 145 026 
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Yleisavustus 
PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2022 (kokous 1.12.2021) 

Hakija Avustuksen tarkoitus 
Haettu avustus, 
euroa 

Myönnetty 
avustus, euroa 

Palotutkimusraati ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 13 000 13 000 

Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto 
ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 56 000 50 000 

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto 
ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 64 000 58 000 

Keski-Suomen Pelastusalan Liitto 
ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 80 000 70 000 

Helsingin Pelastusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 71 000 71 000 

Kaakkois-Suomen 
Pelastusalanliitto Ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 80 000 80 000 

Hämeen Pelastusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 129 000 129 000 

Finlands Svenska Brand- och 
Räddningsförbund 

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 165 000 160 000 

Uudenmaan Pelastusliitto ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 189 000 166 000 

SSPL ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 216 000 180 000 

NKL ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 228 650 210 000 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto 
ry 

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 212 000 212 000 

SPPL ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 434 000 434 000 

SPEK ry 
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 1 545 300 1 545 000 

Yleisavustukset yhteensä   3 482 950 3 378 000 

 
Erityisavustus 
SOPIMUSPALOKUNTIEN LAITTEET JA VARUSTEET 2021 (kaikki kokoukset) 

Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 
pvm 

Kokonais-
kustannukset 

(euroa) 

Hyväksyttävät 
kustannukset 

(euroa) 

Myönnetty 
(euroa) 

Kiimingin VPK ry varusteet 26.02.2021 2 450 279 111 

Utsjoen VPK ry varusteet  26.02.2021 1 178 1 178 471 

Isojoen palomiehet ry varusteet 26.02.2021 1 275 1 275 510 

Vaasan VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 1 752 1 752 700 

Vaaralan VPK ry kalusto  26.02.2021 1 765 1 765 706 

Snappertuna FBK rf varusteet  26.02.2021 1 817 1 817 725 

Mietoisten VPK ry kalusto  26.02.2021 1 830 1 830 732 

Karungin VPK ry varusteet  26.02.2021 2 973 1 843 737 

Heinäjoen VPK ry varusteet 26.02.2021 3 017 1 869 747 
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Vihtarin VPK ry kalusto 26.02.2021 1 972 1 972 788 

Lauritsalan VPK ry varusteet 26.02.2021 2 096 2 096 838 

Hyvinkään konepajan TPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 2 142 2 142 856 

Enontekiön VPK ry varusteet 26.02.2021 2 141 2 141 856 

Ylöjärven VPK ry varusteet 26.02.2021 2 153 2 153 861 

Rautpohjan VPK ry varusteet 26.02.2021 2 368 2 368 947 

Armilan ja Kourulanmäen VPK 
ry kalusto 26.02.2021 2 386 2 386 954 

Vehkalahden VPK ry varusteet 26.02.2021 2 550 2 550 1 020 

Saarenkylän VPK ry varusteet 26.02.2021 2 635 2 635 1 053 

Rantsilan palomiesyhdistys ry varusteet 26.02.2021 7 467 2 747 1 098 

Porvoon VPK ry varusteet 26.02.2021 2 761 2 761 1 104 

Valkealan-Jokelan VPK ry kalusto 26.02.2021 2 893 2 893 1 157 

Tarvasjoen VPK ry varusteet 26.02.2021 3 273 3 087 1 234 

Malmin VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 3 953 3 278 1 311 

Kuivasensaaren VPK ry kalusto 26.02.2021 3 352 3 352 1 340 

Friherrsin VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 3 808 3 773 1 509 

Idänpään ja Ympäristön VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 4 419 4 010 1 604 

Mynämäen VPK ry kalusto 26.02.2021 4 022 4 022 1 608 

Honkajoen VPK ry kalusto 26.02.2021 4 122 4 122 1 648 

Jokioisten VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 4 476 4 476 1 790 

Naantalin VPK ry kalusto 26.02.2021 5 726 5 726 2 000 

Risten VPK ry varusteet 26.02.2021 5 168 5 168 2 067 

Espoon VPK ry varusteet 26.02.2021 5 303 5 303 2 121 

Valkealan-Jokelan VPK ry rakennus 26.02.2021 5 907 5 907 2 362 

Kemin VPK ry varusteet 26.02.2021 5 959 5 959 2 383 

Kodisjoen VPK ry varusteet 26.02.2021 6 356 6 356 2 542 

Noormarkun VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 9 111 6 693 2 677 

Paloniemen VPK ry varusteet 26.02.2021 6 746 6 746 2 698 

Pitkäjärven VPK ry varusteet 26.02.2021 7 974 7 839 3 135 

Hamarin VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 8 886 7 919 3 167 

Viialan VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 8 901 8 901 3 560 

Kuuman VPK ry varusteet 26.02.2021 9 560 9 560 3 823 

Turun VPK ry kalusto 26.02.2021 10 474 10 474 4 189 

Lavian VPK ry varusteet 26.02.2021 11 576 11 576 4 630 

Savukosken VPK ry kalusto 26.02.2021 11 805 11 805 4 722 

Kauklahden VPK ry kalusto 26.02.2021 12 155 12 155 4 861 

Långvik FBK rf varusteet 26.02.2021 12 241 12 241 4 896 
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Bobäck FBK rf 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 14 014 12 457 4 982 

Kaarlelan VPK ry kalusto 26.02.2021 13 500 13 500 5 400 

Dragnäsbäck FBK rf kalusto 26.02.2021 14 146 14 146 5 658 

Euran VPK ry varusteet 26.02.2021 14 776 14 776 5 910 

Pihlavan VPK ry varusteet 26.02.2021 15 977 14 866 5 946 

Asolan VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 15 082 15 082 6 032 

Parkanon VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 17 478 17 478 6 991 

Savion VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 19 508 19 508 7 803 

Jäkärlän VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 20 598 20 598 8 239 

Porin VPK ry 
varusteet ja 
kalusto 26.02.2021 25 146 25 038 10 015 

Rautpohjan VPK varusteet 24.03.2021 773 768 307 

Isnäs FBK kalusto 24.03.2021 1 735 1 735 693 

Kuhmalahden VPK varusteet 24.03.2021 2 914 2 914 1 165 

Rautpohjan VPK varusteet 24.03.2021 3 407 3 343 1 337 

Bosund FBK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 4 637 3 452 1 380 

Paipis FBK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 3 816 3 816 1 526 

Ekenäs FBK kalusto 24.03.2021 3 999 3 999 1 599 

Tammisalon VPK kalusto 24.03.2021 4 328 4 328 1 731 

Vanhan Käpylän VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 5 177 5 177 2 070 

Helsingin VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 5 353 5 270 2 107 

Levannon VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 5 559 5 559 2 223 

Panelian VPK kalusto 24.03.2021 5 736 5 736 2 294 

Ahtialan VPK varusteet 24.03.2021 9 396 9 396 3 758 

Halikon VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 10 288 10 288 4 115 

Lapin VPK varusteet 24.03.2021 11 155 11 155 4 462 

Ekenäs FBK varusteet 24.03.2021 11 430 11 430 4 572 

Vihdin VPK varusteet 24.03.2021 11 452 11 452 4 580 

Nakkilan VPK varusteet 24.03.2021 11 462 11 462 4 584 

Ulvilan VPK varusteet 24.03.2021 14 660 14 660 4 663 

Jokelan VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 14 041 12 369 4 947 

Lahden VPK varusteet 24.03.2021 12 391 12 391 4 956 

Teuron-Kuuslammin VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 16 632 16 632 6 652 

Pakinkylän VPK rakennus 24.03.2021 19 336 19 336 7 734 

Forssan VPK 
varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 20 998 19 648 7 859 
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Kip Service Oy / Kip 
tehdaspalokunta 

varusteet ja 
kalusto 24.03.2021 26 260 23 762 9 504 

Vehmaan VPK varusteet 21.05.2021 774 774 309 

Kvevlax FBK varusteet 21.05.2021 1 014 1 014 405 

Meltauksen VPK 
varusteet ja 
kalusto 21.05.2021 1 283 1 283 513 

Bosund FBK 
varusteet ja 
kalusto 21.05.2021 1 500 1 500 600 

Honkajoen VPK varusteet 21.05.2021 1 687 1 687 674 

Kouvolan VPK kalusto 21.05.2021 1 729 1 729 690 

Haagan VPK kalusto 21.05.2021 2 753 2 753 1 101 

Karigasniemen VPK kalusto 21.05.2021 3 978 3 978 1 591 

Wessöön VPK 
varusteet ja 
kalusto 21.05.2021 4 921 4 864 1 945 

Karhulan VPK rakennus 21.05.2021 5 092 5 092 2 036 

Uudenkoiviston VPK 
varusteet ja 
kalusto 21.05.2021 6 010 6 010 2 404 

Lauritsalan VPK varusteet 21.05.2021 7 049 7 049 2 819 

Vahdon VPK varusteet 21.05.2021 7 092 7 092 2 836 

Bosund FBK kalusto 21.05.2021 7 150 7 150 2 860 

Kakskerran VPK kalusto 21.05.2021 10 598 10 300 4 120 

Hinnerjoen VPK varusteet 21.05.2021 12 548 12 349 4 939 

Enonkosken VPK kalusto 21.05.2021 12 400 12 400 4 960 

Kuusiston VPK kalusto 21.05.2021 14 479 14 479 5 791 

Alakemijoen VPK kalusto 21.05.2021 17 681 17 681 7 072 

Perttulan VPK 
varusteet ja 
kalusto 21.05.2021 26 108 26 099 10 439 

Veikkola VPK-FBK 2 varusteet 16.09.2021 910 457 182 

Karhulan VPK varusteet 16.09.2021 860 589 235 

Kittilän VPK 2 varusteet 16.09.2021 1 428 1 428 571 

Asolan VPK varusteet 16.09.2021 1 441 1 441 576 

Kittilän VPK 1 kalusto 16.09.2021 1 480 1 480 592 

Pargas Frivilliga Brandkår r.f varusteet 16.09.2021 1 760 1 760 704 

Järvenpään Vapaaehtoinen Palo- 
ja Pelastusyhdistys Ry varusteet 16.09.2021 1 953 1 953 781 

Ylihärmän sammutusmiehet ry varusteet 16.09.2021 2 035 2 035 814 

Valkeakosken VPK 2 rakennus 16.09.2021 2 366 2 366 946 

Marjaniemen VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 4 187 2 427 970 

Vihtarin VPK rakennus 16.09.2021 2 512 2 512 1 004 

Siltakylän VPK varusteet 16.09.2021 2 642 2 642 1 056 

Tuiskulan VPK varusteet 16.09.2021 2 791 2 791 1 116 

Kaarelan VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 2 817 2 817 1 126 

Vesikansan VPK varusteet 16.09.2021 3 058 3 058 1 223 

Oijärven VPK varusteet 16.09.2021 3 770 3 770 1 507 
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Oulunkylän VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 4 268 4 268 1 707 

Porvoon VPK kalusto 16.09.2021 4 359 4 359 1 743 

Tuusulan VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 4 498 4 498 1 799 

Puistolan VPK kalusto 16.09.2021 4 559 4 559 1 823 

Hyvinkään VPK varusteet 16.09.2021 4 639 4 639 1 855 

Mäntsälän VPK varusteet 16.09.2021 5 225 5 225 2 090 

Nokian VPK kalusto 16.09.2021 5 543 5 543 2 217 

Veikkola VPK-FBK 1 kalusto 16.09.2021 5 901 5 901 2 360 

Tampereen VPK kalusto 16.09.2021 6 763 6 763 2 705 

Valkeakosken VPK 1 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 10 747 10 747 4 298 

Kaarinan VPK 2 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 12 908 12 908 5 163 

Kauttuan tehtaiden VPK varusteet 16.09.2021 13 851 13 018 5 207 

Kaarinan VPK 1 rakennus 16.09.2021 13 715 13 715 5 486 

Liedon VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 14 969 14 969 5 987 

Anttolan VPK kalusto 16.09.2021 19 366 19 366 7 746 

Mikkelin Esikaupungin VPK rakennus 16.09.2021 19 858 19 858 7 943 

Piikkiön VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 20 400 20 400 8 159 

Kokemäen VPK varusteet 16.09.2021 26 747 24 228 9 691 

Sääksjärven VPK 
varusteet ja 
kalusto 16.09.2021 25 865 25 555 10 221 

Klaukkalan Metsäkylän VPK varusteet 25.10.2021 1 332 1 332 532 

Kellokosken VPK 2 varusteet 25.10.2021 1 517 1 517 606 

Ekenäs FBK varusteet 25.10.2021 1 747 1 747 698 

Kurikan Palomiehet ry varusteet 25.10.2021 1 880 1 880 751 

Vaasan VPK 
varusteet ja 
kalusto 25.10.2021 2 546 2 516 1 006 

Rautpohjan VPK varusteet 25.10.2021 3 116 3 093 1 237 

Kouvolan VPK varusteet 25.10.2021 3 401 3 401 1 360 

Tuusulan VPK varusteet 25.10.2021 3 912 3 912 1 564 

Lempäälän VPK 
varusteet ja 
kalusto 25.10.2021 4 003 3 984 1 593 

Hindhår-Boe FBK varusteet 25.10.2021 4 219 4 219 1 687 

Pornaisten VPK varusteet 25.10.2021 5 484 4 971 1 988 

Ahtialan VPK varusteet 25.10.2021 6 268 5 855 2 342 

Hyvinkään konepajan TPK 
varusteet ja 
kalusto 25.10.2021 6 305 6 305 2 522 

Kellokosken VPK 1 varusteet 25.10.2021 7 319 7 319 2 927 

Teuron-Kuuslammin VPK kalusto 25.10.2021 9 993 9 993 3 997 

Tyrvään VPK kalusto 25.10.2021 11 414 11 414 4 565 

Kakskerran VPK* kalusto 25.10.2021 19 959 19 959 4 583 

Marjaniemen VPK kalusto 25.10.2021 11 500 11 500 4 600 



56 

Hinnerjoen VPK varusteet 25.10.2021 12 574 12 574 5 029 

Saariselän VPK kalusto 25.10.2021 19 940 19 940 7 976 

Tirilän VPK 
varusteet ja 
kalusto 25.10.2021 20 277 20 277 8 110 

Virkkalan VPK 
varusteet ja 
kalusto 25.10.2021 25 695 25 601 10 240 

Nokian VPK kalusto 25.10.2021 32 055 32 055 12 822 

Kårböle FBK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 859 859 343 

Laajasalon VPK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 1 668 1 121 448 

Asolan VPK varusteet 01.12.2021 1 361 1 361 544 

Jyväskylän VPK kalusto 01.12.2021 1 860 1 860 744 

Leppälahden VPK kalusto 01.12.2021 3 098 3 098 1 239 

Parkanon VPK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 3 722 3 722 1 488 

Kittilän VPK kalusto 01.12.2021 6 012 4 340 1 736 

Naantalin VPK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 4 441 4 441 1 776 

Saarenkylän VPK varusteet 01.12.2021 4 488 4 488 1 795 

Marjaniemen VPK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 4 896 4 886 1 954 

Snappertuna VPK varusteet 01.12.2021 5 125 5 125 2 050 

Paloniemen VPK varusteet 01.12.2021 6 150 6 150 2 459 

Ventelän VPK varusteet 01.12.2021 7 613 6 718 2 687 

Herralan VPK varusteet 01.12.2021 7 170 7 170 2 868 

Salmentaan VPK rakennus 01.12.2021 8 866 8 866 3 546 

Köyliön VPK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 9 063 9 063 3 625 

Vanhankylän seudun VPK 
varusteet ja 
kalusto 01.12.2021 9 987 9 987 3 994 

Pirkkalan VPK varusteet 01.12.2021 10 093 10 093 4 037 

Wessöön VPK varusteet 01.12.2021 11 523 10 841 4 336 

Kankaanpään VPK varusteet 01.12.2021 12 532 12 532 5 012 

Pomarkun VPK kalusto 01.12.2021 19 162 19 162 7 664 

Sopimuspalokunnat yhteensä 1 396 228 1 360 999 539 429 
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2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma

01.01.2021 - 
31.12.2021 

01.01.2020 - 
31.12.2020 

TOIMINNAN KULUT 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Ostot tilikauden aikana 1 235,86 1 068,64 

Henkilöstökulut 23 372,18 27 300,45 

Palvelujen ostot 395 144,62 317 736,18 

Muut kulut 3 927,52 -423 680,18 1 381,52 -347 486,79

JÄÄMÄ I -423 680,18 -347 486,79

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

Rahoitustuotot 9 971,32 9 971,32 0,00 0,00 

JÄÄMÄ II -413 708,86 -347 486,79

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT 

Kulut 

Paikallishallinnolle 3 871 858,00 4 208 005,00 

Elinkeinoelämälle -59,00 24 391,00 

Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 5 845 957,00 5 250 265,17 

Kotitalouksille 107 811,00 -30 169,00

Valtionhallinnolle 972 769,00 -10 798 336,00 1 580 435,00 -11 032 927,17

JÄÄMÄ III -11 212 044,86 -11 380 413,96

TUOTOT VEROISTA JA  
PAKOLLISISTA MAKSUISTA 

Veronluonteiset maksut 11 658 090,12 11 391 058,37 

Suoritetut arvonlisäverot -11 679,22 11 646 410,90 -9 398,14 11 381 660,23 

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 434 366,04 1 246,27 



58 

3. Palosuojelurahaston tase

 31.12.2021  31.12.2020 

VASTAAVAA 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 

LYHYTAIKAISET SAAMISET 

Siirtosaamiset 138 339,17 138 339,17 884,99 884,99 

RAHAT, PANKKISAAMISET JA 

MUUT  
RAHOITUSVARAT 

Yhdystilisaatava valtiolta 22 862 441,57 22 862 441,57 22 246 797,08 22 246 797,08 

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 

YHTEENSÄ 23 000 780,74 22 247 682,07 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 000 780,74 22 247 682,07 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 

Rahaston pääoma 6 575 274,74 6 575 274,74 

Edellisten tilikausien pääoman muutos 3 700 896,58 3 699 650,31 

Tilikauden tuotto-/kulujäämä 434 366,04 10 710 537,36 1 246,27 10 276 171,32 

VIERAS PÄÄOMA 

LYHYTAIKAINEN 

Ostovelat 13 720,23 5 333,64 

Edelleen tilitettävät erät 1 003,15 1 423,11 

Siirtovelat 11 914 587,00 11 278 999,00 

Muut lyhytaikaiset velat 360 933,00 12 290 243,38 685 755,00 11 971 510,75 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 290 243,38 11 971 510,75 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 000 780,74 22 247 682,07 
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2021

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

OMA TOIMINTA 

Palosuojelumaksut 11 658 090,12 11 391 058,37 11 402 540,45 

Korkotulot ja voiton tuloutukset 9 971,32 0,00 30,00 

Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -396 380,48 -318 804,82 -339 240,02

Henkilöstömenot -23 372,18 -27 300,45 -22 592,16

Muut menot -15 606,74 -10 779,66 -21 542,81

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 11 232 702,04 11 034 173,44 11 019 195,46 

SIIRTOTALOUS  

Tulonsiirrot paikallishallinnolle -3 871 858,00 -4 208 005,00 -4 133 516,00

Tulonsiirrot elinkeinoelämälle 59,00 -24 391,00 -224 230,00

Tulonsiirrot kotitalouksille -107 811,00 30 169,00 -34 520,00

Muut tulonsiirrot kotimaahan -6 818 726,00 -6 830 700,17 -6 381 042,00

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -10 798 336,00 -11 032 927,17 -10 773 308,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 

RAHOITUS 

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00 

Velan muutos 318 732,63 -1 050 211,39 1 577 989,08 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 318 732,63 -1 050 211,39 1 577 989,08 

 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS 753 098,67 -1 048 965,12 1 823 876,54 

LIKVIDIT VARAT 1.1. 22 247 682,07 23 296 647,19 21 472 770,65 

LIKVIDIT VARAT 31.12. 23 000 780,74 22 247 682,07 23 296 647,19 
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liite  1

5. Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus 

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja niiden muutokset 

Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen valtiovarainministeriön 

ja valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita.  

Rahaston sihteeristön palkkakulut sisältyvät Palveluiden ostoihin lkp-tilille 43968000 
Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, sisäiset. Sihteeristön henkilöstökulut sivukuluineen 

olivat kertomusvuonna 327 376,56 euroa ja vuonna 2020 yhteensä 278 644,42 euroa. 

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin 

Vuoden 2021 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2020 tilinpäätöksen kanssa. 
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liite 2 

Rahaston varojen käyttösuunnitelma 

2021 2020 2019 

- luvut euroa Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut Suunnitelma Toteutunut 

1. Yleisavustukset
pelastusalan järjestöille

3 290 000 3 290 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 

2. Erityisavustukset
rakennushankkeisiin

1 600 000 2 145 026 1 900 000 2 080 044 2 000 000 1 886 858 

3. Erityisavustukset
kalustohankintoihin

1 800 000 2 226 599 1 880 000 2 385 800 2 220 000 2 518 488 

4. Erityisavustukset
tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin

3 460 000 3 174 049 3 300 000 3 739 933 3 350 000 3 309 354 

4.1. Oppimateriaali 50 360 499 914 513 933 

4.2. Tietojenkäsittely 330 000 0 41 828 

4.3. Tutkimus ja kehitys 297 757 711 674 1 544 784 

4.4. Valistus ja neuvonta 426 577 983 000 951 710 

4.5. Muut hankkeet 205 489 106 256 219 229 

4.6. Standardisointi 0 0 22000 

4.7. Apurahat ja 
stipendit 

125720 2000 15 870 

4.8. Painotettu haku 1 738 146 1 437 089 

5. Erityisavustukset
sopimuspalokuntien
pienavustuksiin

500 000 539 429 400 000 434 486 420 000 392 828 

6. Hallintomenot 450 000  423 680 400 000 347 487 390 000 370 771 

Yhteensä 11 100 000 11 798 783 11 100 000 12 207 750 11 600 000 11 698 299 

-- 
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      liite 3 
Henkilöstökulujen erittely 
  

  
  2021 2020 

      
Henkilöstökulut 19 815,00 23 146,00 
    Palkat ja palkkiot 19 815,00 23 146,00 

   
   
   
Henkilösivukulut 3 557,18 4 154,45 
     Eläkekulut 3 199,28 3 777,27 
     Muut henkilösivukulut 357,90 377,18 

Yhteensä 23 372,18 27 300,45 

   
Johdon palkat ja palkkiot 0,00 0,00 
     josta tulosperusteiset erät 0,00 0,00 
Luontoisedut 0,00 0,00 
     Johto 0,00 0,00 

    Muu henkilöstö 0,00 0,00 

Lomapalkkavelka 0,00 0,00 
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liite 9 

Taseen rahoituserät ja velat

31.12.21 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä 

Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli 

1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta 

Vastaavien rahoituserät 

Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0,00 22 862 441,57 0,00 0,00 22 862 441,57 

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 22 862 441,57 0,00 0,00 22 862 441,57 

liitteet 4-8, 10-15 

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2021 liitteet 4-8, 10-15 

Liite 4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Ei ilmoitettavaa 

Liite 5 Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Ei ilmoitettavaa 

Liite 6 Rahoitustuotot ja -kulut Ei ilmoitettavaa 

Liite 7 Rahastosta annetut lainat Ei ilmoitettavaa 

Liite 8 Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ei ilmoitettavaa 

Liite 10 Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut vastuut Ei ilmoitettavaa 

Liite 11 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Ei ilmoitettavaa 

Liite 12 Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Ei ilmoitettavaa 

Liite 13 Velan muutokset Ei ilmoitettavaa 

Liite 14 Velan maturiteettijakauma ja duraatio Ei ilmoitettavaa 

Liite 15 Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Ei ilmoitettavaa 



6. Allekirjoitukset

Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 28. helmikuuta 2022

Palosuojelurahaston hallitus

Päivi Nerg, puheenjohtaja

Kirjanpitoyksikön tilintarkastuksesta vastaa valtiontalouden tarkastusvirasto, 
joka antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen.

Mika Kättö, varapuheenjohtaja

Petri Mero, jäsen

Mari Rantanen, jäsen

Vesa-Pekka Tervo, jäsen

Jaakko Pukkinen, jäsen

Brita Somerkoski, jäsen

Paula Werning, jäsen

Hyväksyn Palosuojelurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Helsingissä 8.3.2022

Mika Kättö

Palosuojelurahaston hallituksen varapuheenjohtaja

M i k a  K ä t t ö
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