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1. Palosuojelurahaston toimintakertomus 2020 
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto, joka myöntää yleis- ja erityisavustuksia valtionapu-
viranomaisena. Tärkeimmät rahaston toimintaa ohjaavat lait 
ovat palosuojelurahastolaki (306/2003) ja valtionavustuslaki 
(688/2001). Avustukset kohdistetaan palosuojelurahastolain 
tarkoituksen toteuttamiseksi tulipalojen ehkäisyyn ja pelas-
tustoiminnan edistämiseen valtakunnallisesti. Avustuksia 
voidaan myöntää kunnille ja pelastuslaitoksille, sopimuspa-
lokunnille sekä pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville 
yhteisöille. Tärkeitä avustuskohteita ovat muun muassa pe-
lastusalan tutkimus- ja kehittämistoiminta, pelastustoimen 
henkilöstön osaamisen kehittäminen, paloasemaverkoston 
rakentaminen ja peruskorjaaminen sekä sopimuspalokun-
tatoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 

Palosuojelurahastolain mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pe-
lastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta palo-
vakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta suoritet-
tava vuosittain palosuojelumaksu. Maksun on velvollinen 
suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä 
Suomessa. Palosuojelumaksut tuloutetaan palosuojelura-
hastoon, joka jakaa niitä avustuksina edelleen lain tarkoituk-
sen toteuttamiseksi varojensa ja vuosittaisen käyttösuunni-
telmansa puitteissa. Rahaston vuosittaiset avustusmäärät 
olivat 2000-luvun alkuvuosina alle 6 miljoonaa ja vuosina 
2019–2020 jo yli 11 miljoonaa (kaavio 1). 

Palosuojelurahaston hallinnosta sekä talouden ja toimin-
nan järjestämisestä vastaa rahaston hallitus. Sen tehtävänä 
on päättää rahaston toiminnan ja talouden kannalta mer-
kityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä huolehtia kir-
janpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Palosuojelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja 
valvonta kuuluu sisäministeriölle. Sisäministeriön tehtävänä 
on erityisesti valvoa rahaston taloutta ja toimintaa sekä kir-
janpidon asianmukaista hoitamista. 

Palosuojelurahaston tilinpäätös on laadittu noudattaen 
valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin määräyksiä ja oh-
jeita. Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan 
valtion rahaston tilinpäätös laaditaan valtion talousarvio-
lain (423/1988) ja asetuksen (1243/1992) säännösten mu-
kaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut 19.1.2016 mää-
räyksen TM 1602 talousarvion ulkopuolella olevan valtion 
rahaston tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavis-
ta tiedoista. Toimintakertomus on laadittu Valtiokonttorin 
ohjeen VK/948/00.00.00.01/2016 mukaisesti. Toimintaker-
tomuksen rakenne on Palosuojelurahastolain mukainen, 
mutta poikkeaa kirjanpitoyksikön toimintakertomuksen 
rakenteesta. Poikkeaminen on mahdollista Valtiokontto-
rin tilinpäätösohjeen perusteella (10.11.2016 päätetty ohje 
VK/948/00.00.00.01/2016).

Kaavio 1. Myönnetyt avustukset 2000–2020
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1.1 Johdon katsaus  

Palosuojelurahasto viettää toimintansa 80-vuotistaivalta 
vuonna 2022. Rahaston tarkoituksena oli alun perin tukea 
paloasemien rakentamista sekä välttämättömän kaluston 
hankintaa sotien jälkeisessä Suomessa. Nämä avustuskoh-
teet ovat sittemmin olleet hieman pienemmässä roolissa. 
Palosuojelurahasto on suunnannut rahoitustaan eneneväs-
sä määrin alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Palosuojelurahaston avustustoimintaa ohjaavat lainsäädän-
nön lisäksi rahaston strategiset linjaukset, pelastustoimen 
toimintalinjaukset, strategia ja tutkimuslinjaukset sekä sisä-
ministeriön kanssa sovitut tulostavoitteet. Rahasto edistää 
paloturvallisuuden perustehtävää huomioiden yhteiskun-
nan rakennemuutokset sekä hallitusohjelman painotukset 
ja suuntaa avustuksia tarvittaessa uudella tavalla. 

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 Palosuojelurahas-
ton toimintaan. Rahaston uusi hallitus aloitti työnsä 1.3.2020 
ja kaikki kokoukset pidettiin etäyhteyden välityksellä. Fyy-
sisten tapaamisten puuttumisesta huolimatta hallitus hit-
sautui hyvin yhteen ja pystyi toimimaan tehokkaasti. Pe-
lastustoimen uudistuksen kehitystä ja aikataulua seurattiin 
hallituksessa tiiviisti ja vaikutuksia Palosuojelurahaston toi-
mintaan pohdittiin. Oman strategiatyön aloittaminen pää-
tettiin siirtää seuraavaan vuoteen.

Rahaston hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi 
kertaa ja teki yhteensä 427 päätöstä, joista avustuspäätöksiä 
oli 292 kappaletta. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 
27,97 miljoonaa euroa ja myönnettiin 11,93 miljoonaa eu-
roa. Myönnetty avustus oli näin ollen noin 42,65 % haetusta. 
Euromääräisesti eniten avustusta myönnettiin tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin (31 %) ja vähiten pienavustuksiin  
(4 %). Taulukoissa 1 ja 8–10 kuvataan tarkemmin vuosittaisia 
päätös- sekä avustusmääriä. 

Suomessa on käynnissä mittava hallintouudistus, jossa pe-
lastustoimi siirretään perustettavien hyvinvointialueiden 
vastuulle ja hoidettavaksi, ja se tulee vaikuttamaan myös 
Palosuojelurahaston avustustoiminnan suuntaamiseen. 
Hyvinvointialueiden pelastustoimi saa rahoituksensa val-
tion talousarviosta. Koska pelastuslaitoksen kalusto siirtyy 
hyvinvointialueiden omistukseen, ei erityisavustuksia ole 
tarkoituksenmukaista myöntää enää jatkossa alueen pelas-
tustoimen kalustohankkeisiin. Myöskään uusien paloasemi-
en rakentamiseen ei avustuksia ole tarkoituksenmukaista 
myöntää, sillä kunta ei enää jatkossa vastaa pelastustoimes-
ta. 

Pelastustoimen alueita informoitiin tulossa olevista muu-
toksista rakennushankkeiden ja kalustohankkeiden hakuil-
moituksissa. Kalustohankkeiden hakuilmoituksessa todet-
tiin, että Palosuojelurahasto voi myöntää pelastuslaitoksille 
kalustohankeavustusta vielä vuosina 2021–2022. Rakennus-
hankkeiden hakuilmoituksessa puolestaan todettiin, että 
Palosuojelurahasto voi myöntää kunnille rakennushankea-
vustusta uusien paloasemien rakentamiseen vielä vuosina 
2021–2022. Sopimuspalokunnat sen sijaan säilyvät jatkossa-
kin rahaston kalustoavustuksien sekä rakennusavustuksien 
saajina. Sopimuspalokunnille voidaan myöntää jatkossa 
edelleen myös pienavustuksia. 

Vuodesta 2023 lukien Palosuojelurahasto suuntaa rahoi-
tustaan erityisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan, pelas-
tusalan järjestöjen tukemiseen sekä sopimuspalokuntien 
toimintaedellytysten varmistamiseen. Koska paloasema-
kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen ja hyvinvointialueet 
voivat vuokrata ne edelleen, voidaan avustuksia myöntää 
jatkossa edelleen kunnille paloasemien peruskorjaushank-
keisiin. Palosuojelurahasto on tärkeä toimija pelastustoimen 
kehittäjänä myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2020 rahaston toiminnassa panostettiin rahaston 
viestinnän tehostamiseen sekä valtionavustusten kehittä-
mis- ja digitalisointihankkeeseen. Julkaisu rahaston avus-
tuksella vuosina 2010–2019 toteutetuista tutkimus- ja ke-
hittämishankkeista päivitettiin. Siitä löytyvät nyt tiedot 348 
hankkeesta. Yleisavustusten sekä tutkimus- ja kehittämis-
hankeavustusten hakuprosessia kevennettiin ja kehitettiin 
sekä   sopimuspalokuntien pienavustusten hakumahdolli-
suuksia laajennettiin. Rahasto pyrkii aktiivisella viestinnällä 
ja avustuskäytäntöjä kehittämällä lisäämään avustustoimin-
nan tunnettavuutta sekä huomioimaan myös yhdenvertai-
suuden ja tasa-arvoisuuden toteutumisen avustusproses-
seissa. 

Koronatilanteesta johtuen tarkastuskäyntejä avustettuihin 
kohteisiin suoritettiin supistetusti vain pääkaupunkiseu-
dulla. Lisäksi ulkopuolinen toimija teki rahaston toimek-
siannosta tarkastuksen kahteen tutkimus- ja kehittämis-
hankkeeseen. Loppuvuodesta uusi hallitus arvioi rahaston 
toiminnan riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutoksia 
aiempiin vuosiin nähden. 

Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa hyvänä ja va-
kaana. Vakaa palosuojelumaksukertymä mahdollistaa myös 
vakaan avustustoiminnan. Rahasto seuraa yhteiskunnan 
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talouden tilaa sekä vakuutustoiminnan kehittymistä arvi-
oidessaan tulevien vuosien palosuojelumaksukertymän 
kehitystä. Rahaston tavoitteena on jakaa palosuojelumak-
sukertymä avustuksina eteenpäin tulipalojen ehkäisyä sekä 
pelastustoimen edistämistä tukeviin hankkeisiin. Tavoite 
toteutui erittäin hyvin, sillä tilikauden tuottojäämä oli kerto-
musvuonna vain 1 246 euroa.  

Rahaston hallitus allekirjoitti vuoden 2020 tulostavoiteasia-
kirjan ministeriön kanssa loppuvuonna 2019. Kyseessä oli 
toinen tulostavoiteasiakirja, joka rahaston ja ministeriön vä-
lillä on valmistettu. Rahasto saavutti vuodelle 2020 asetetut 
tavoitteet.

1.2 Vaikuttavuus

Palosuojelurahaston tavoitteena on saavuttaa paras mah-
dollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurol-
le. Rahaston tavoitteena on jakaa vuosittain avustuksia palo-
suojelumaksukertymän verran hallintomenovähennyksen 
jälkeen. Tilanteessa, jossa rahaston omaa pääomaa on tar-
koitus pienentää tai hankkeista on syntynyt alitoteutumia, 
myönnettyjen avustusten määrä voi olla tätä korkeampi. 
Rahaston keskeisimmät avustuskohteet ovat pelastusalan 
tutkimus- ja kehittämistoiminta, pelastusalan järjestöjen 
valistus- ja koulutustoiminta sekä pelastustoimen alueiden, 
kuntien ja sopimuspalokuntien paloasema- ja kalustohank-
keet. Rahastolla on merkittävä rooli erilaisten pelastustoi-
men kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja kalusto-

hankintojen rahoittajana pelastustoimen toimialalla. 

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 11,9 
miljoonaa euroa, joista kunnille yhteensä noin 4,3 miljoo-
naa euroa, pelastusalan järjestöille noin 4,5 miljoonaa eu-
roa, sopimuspalokunnille noin 1 miljoonaa euroa ja muille 
tahoille noin 2,1 miljoonaa euroa. Taulukossa 1 on esitettynä 
tarkemmin, miten avustukset jakautuivat eri avustustyypeit-
täin. Taulukossa 2 kuvataan avustusten jakautuminen saaja-
ryhmittäin sekä avustustyypeittäin.

Rahaston hallituksen vuonna 2020 tekemät avustuspää-
tökset on esitetty hankekohtaisesti toimintakertomuksen 
liitteessä 1 (rahaston myöntämät avustukset vuonna 2020). 
Sivuilla 7-28 esitellään lisäksi tiivistetysti tiedot vuonna 2020 
myönnetyistä avustuksista.   

TAULUKKO 1. 
Myönnetyt avustukset avustustyypeittäin 2020

Myönnetyt avustukset Milj. euroa Prosenttia

Kalusto 2,39 € 20 %

Rakennukset 2,08 € 17 %

Tutkimus- ja kehittäminen 3,74 € 31 %

Pienavustukset 0,43 € 4 %

Yleisavustukset 3,29 € 28 %

Yhteensä 11,93 € 100 %

Kaavio 2. Vuonna 2020 myönnetyt avustukset 
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Palosuojelurahastosta myönnettäviä erityisavustuksia ovat 
tutkimus ja kehittämishankkeet, rakennus-, kalusto- ja piena-
vustushankkeet. Myönnettyjen eritysavustusten euromäärä 
vaihteli vuonna 2020 alueellisesti Kainuulle myönnetystä 
noin 23 000 eurosta Uudenmaalle myönnettyyn 2,8 miljoo-
naan euroon. Selittäviä tekijöitä on useita. Joiltakin alueilta 
tulee vähemmän avustushakemuksia kuin toisilta ja haetut 
avustusmäärät vaihtelevat vuosittain. Pelastusopisto, yliopis-
tot ja ammattikorkeakoulut toteuttavat tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita, joten näiden painotus näkyy maakunnille 
myönnetyissä avustuksissa. Uudellamaalla sijaitsee puoles-
taan pelastusalan järjestöjä, joille myönnetään yleisavustus-
ten lisäksi erityisavustuksia. Kalusto- ja rakennushankkeissa 
rahasto huomioi hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä mm. 
väestömäärään pohjautuvan alueellisen määrärahaesityk-
sen.   Joiltakin alueilta ei välttämättä tule hakemuksia lain-
kaan tai niitä tulee vain joitakin kappaleita. Sopimuspalo-
kuntien määrä puolestaan vaihtelee alueittain ja alueiden 
palokuntasopimuksissa sekä varustehankintojen tavoissa on 
eroja. Rahasto pyrkii kuitenkin aktiivisella viestinnällä ja avus-
tusprosesseja jatkuvasti kehittämällä vaikuttamaan avustus-
ten tunnettavuuteen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoi-
suuden toteutumiseen avustuksenhakuprosessissa. 

Rahasto pyrkii myöntämiensä avustusten avulla ehkäise-
mään tulipaloja sekä vähentämään niiden määrää.  Välilli-
sesti rahaston toiminta ja sen myöntämät avustukset voivat 
vaikuttaa myös palokuolemien määrään. Palokuolemia voi-
vat vähentää esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
kautta syntyneet tulokset ja uudet käytännöt. Rahasto on 
tukenut eri tavoin muun muassa erityisryhmien asumisen 
paloturvallisuutta sekä rakentamisen paloturvallisuutta. Kaa-
viossa 3 kuvataan palokuolemien määrää ja muutosta reilun 

  

TAULUKKO 2. 
Avustusten jakautuminen saajaryhmittäin sekä avustustyypeittäin 

Avustus Kunnat Pelastusalan järjestöt Sopimuspalokunnat Muut*

Kalusto 1 997 076 €   388 724 €  

Rakennukset 1 907 920 €   172 124 €  

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 397 672 € 1 242 735 €   2 099 526 €

Pienavustukset     434 486 €  

Yleisavustukset   3 290 000 €    

Yhteensä 4 302 668 € 4 532 735 € 995 334 € 2 099 526 €

*Muut: Valtionlaitoksista ja valtiorahoitteisista organisaatiosta erityisavustuksia myönnettiin Pelastusopistolle seitsemään hankkeeseen yhteensä 
0,97 miljoonaa euroa. Tämä osio sisältää myös yhden Työterveyslaitoksen, Turun yliopiston, Tampereen korkeakoulusäätiön ja LAB-ammattikor-
keakoulun hankkeen, kaksi Aalto-yliopiston hanketta sekä yhden osakeyhtiön hankeen.

Kartta 1. Erityisavustusten euromääräinen 
alueellinen jakauma vuonna 2020

10 vuoden ajalta. Palokuolemien määrä on viime vuosina vä-
hentynyt. Vuodesta 2009 vuoteen 2019 palokuolemat ovat 
vähentyneet 58:lla. Palokuolemien määrä vuonna 2019 oli 
49.
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Kaavio 3. Palokuolemien määrä ja keskiarvo 2007–2019. Lähde: Pelastusopisto, Esa Kokki
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Kuva 1. Puolangan kunnan uusi paloasemarakennus. Avustusta uuden paloaseman rakentamiseen myönnettiin 220 000 euroa vuonna 2018. 
Pelastuslaitoksen vanhat tilat olivat käyttökiellossa terveyshaittojen vuoksi. Uusi paloasema on pinta-alaltaan 802 m², josta pelastuslaitoksen 
käytössä on 505 m². Paloasema otettiin käyttöön kesäkuussa 2020. Hälytyksiä Puolangan paloasemalla on keskimäärin 120 vuodessa.  
Kuva: Juha Väyrynen
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Vuonna 2020 rahastoon saapui 16 rakennushankehake-
musta. Tavanomaisesta poiketen kaikki hakemukset sai-
vat myönteisen avustuspäätöksen (2019: 79 % ja 2018:  
56 %). Myönteisten rakennushankepäätösten jakautuminen 
alueittain on kuvattu taulukossa 3 alla.   

TAULUKKO 3. 
Myönteisten rakennushankeavustusten jakau-
tuminen aluehallintovirastoittain sekä hakemus-
ten määrä vuosina 2018–2020

Aluehallintovirasto 2020 2019 2018

Etelä-Suomi 5/5 6/6 3/7

Lounais-Suomi 5/5 3/5 2/7

Länsi- ja Sisä-Suomi 3/3 3/5 4/5

Itä-Suomi 1/1 0/0 3/5

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

Lappi 0/0 0/0 1/1

Ahvenanmaa 1/1 0/0 1/1

Yhteensä 16/16 15/19 15/27

Kuva 2. Hinnerjoen VPK:n peruskorjattu ja laajennettu paloasemarakennus. Avustusta myönnettiin 220 000 euroa vuonna 2019. Paloaseman 
pinta-ala ennen laajennusta oli 346 m² ja laajennuksen jälkeen 758 m². Paloasema otettiin käyttöön syksyllä 2020. Hinnerjoen paloasema sijait-
see Hinnerjoella Euran kunnassa Satakunnan Pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Hinnerjoen VPK:lla on vuosittain noin 40-50 pelastustehtävää. 
Kuva: Juha Salonen

Erityisavustukset rakennushankkeisiin

Rakennushankeavustusta voivat saada kunnat, pelastuslai-
tokset ja sopimuspalokunnat uusien paloasemien rakenta-
miseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskor-
jaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille ja kunnille 
voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. 
Vanhojen paloasemien peruskorjaukseen liittyvissä hank-
keissa arvioidaan korjauksen välittömät ja pitkäkestoiset 
hyödyt sekä korjauksen vaikutukset rakennuksen käyttöajan 
pidentämiseen. Avustuksia kohdennettaessa otetaan huo-
mioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saata-
vuus ja työkyvyn turvaaminen koko maassa. 

Avustushakemuksia tarkastellaan valtakunnallisesti, alueelli-
sesti ja paikallisesti. Aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset 
asettavat oman alueensa hankehakemukset järjestykseen 
erikseen pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien osalta 
sen mukaan, kuinka tärkeäksi hankkeen aloittaminen haku-
vuonna arvioidaan. Palosuojelurahasto huomioi avustuksia 
myöntäessään määrärahakiintiön, tarveharkinnan, aluehal-
lintovirastojen ja pelastuslaitosten arviot sekä hakuohjeen 
avustusehtojen täyttymisen. Sama käytäntö on sekä raken-
nus- että kalustoavustuksissa. 
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Myönnetyistä rakennusavustuksista kohdistui uudisraken-
tamiseen 6 ja paloaseman peruskorjaukseen tai laajennuk-
seen 10. Myönteiset päätökset jakautuivat kuntien (13) ja 
sopimuspalokuntien (3) kesken, mutta osa kuntien paloase-
mahankkeista rakennetaan sopimuspalokuntien käyttöön.

Avustuspäätös rakennushankkeisiin oli kertomusvuonna 
yhteensä 2 080 044 euroa (2019: 1 886 858 euroa). Kunnille 
myönnetyn avustuksen keskimääräinen suuruus oli 146 763 
euroa (2019: 144 771 euroa). Sopimuspalokuntien avustus-
ten keskimääräinen suuruus oli 57 375 euroa (2019: 73 594 
euroa).

Vuonna 2020 rakennushankeavustusten maksimiavustus 
oli 220 000 euroa. Avustuksen saajista kuusi sai maksimi-
avustuksen: Siikalatvan kunta, Kuopion kaupunki, Kouvolan 
kaupunki, Padasjoen kunta, Rauman kaupunki ja Naantalin 
kaupunki. Lisäksi erisuuruisia avustuksia saivat Sundin kun-
ta, Vaasan VPK, Viitasaaren kaupunki, Hangon kaupunki, 
Imatran kaupunki, Orimattilan kaupunki, Kiukaisten VPK, 
Nousiaisten kunta, Nauvon VPK ja Pietarsaaren kaupunki.

Rakennushankehakemusten määrä vaihtelee vuosittain. 
Rakennushankehakemukset ovat kuitenkin vähentyneet 
2010-luvun alusta. Hakemuksia saapui vuoteen 2013 saak-
ka yli 30 kappaletta vuodessa. Vuodesta 2012 lähtien hake-
musten määrä on ollut alle 30 kpl vuodessa ja vuonna 2020 
hakemuksia saapui vain 16 kpl. Syynä lienee osittain sote- ja 
maakuntauudistuksen odottelu, joka on siirtänyt hankkei-
den aloittamista. Rakentamista on hidastanut todennäköi-
sesti myös kuntien heikko taloustilanne, jonka vuoksi kun-
nat eivät pysty sitoutumaan suuriin investointeihin.  

TAULUKKO 4. 
Kunnille ja sopimuspalokunnille myönnetyt rakennushankeavustukset vuosina 1988–2020

  Uudisrakennukset Peruskorjaukset tai laajennukset Yhteensä, kpl Yhteensä, €

Kunnat 227 273 500 64 897 319

Sopimuspalokunnat 36 96 132 7 624 088

Yhteensä 263 369 632 72 521 407

Erityisavustukset kalustohankkeisiin  

Kalustohankeavustuksia voidaan myöntää pelastuslaitok-
sille ja sopimuspalokunnille. Kalustohankkeilla edistetään 
pelastustoimen ajoneuvokannan ja vanhojen väestöhäly-
tysjärjestelmien uusiutumista, turvataan pelastustoimen 
toimintamahdollisuuksia muuttuvissa olosuhteissa sekä 
parannetaan pelastuslaitosten johtamisvalmiuksia. Kalusto-
hankeavustukset kohdistuvat useimmiten raskaaseen ajo-
neuvokalustoon, joiden hankintakustannukset ovat suuret. 

Kalusto- ja rakennushankkeiden osalta talousarviossa ole-
vaa vuotuista avustusten määrärahaa käsitellään yhtenä ko-
konaisuutena. Rahasto on linjannut, että keväällä tehtävien 
kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha voidaan ylittää 
suunnitellusta, mikäli alkuvuodesta alitoteutuneista hank-
keista on alkuvuonna vapautunut sitoumusta rahastoon.  

Määräaikaan mennessä rahastoon toimitettiin aluehallinto-
virastoista 72 hakemusta. Näistä viisi oli tullut aluehallinto-
virastoihin myöhässä Palosuojelurahaston suosittelemasta 
määräajasta 7.2.2020. Hakemukset tulivat kuitenkin Palo-
suojelurahastoon asetetussa määräajassa 28.2.2020, joten 
ne päätettiin käsitellä yhdessä muiden hakemusten kanssa. 
Avustuksia myönnettiin yhteensä 2 385 800 euroa. Hake-
muksia vuonna 2020 oli 12 vähemmän kuin vuonna 2019.
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Kuva 3. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tikasauto on hankittu lokakuussa 2020. Autoa voidaan käyttää ahtaassakin ympäristössä korkealta pelas-
tamisessa. Tikasauton tikkaiden ulottuma on noin 30 metriä. Palosuojelurahasto myönsi ajoneuvolle 72 000 euron avustuksen kesäkuussa 2019. 
Kuva: Teemu-Taavetti Toivonen

TAULUKKO 5. 
Myönteisten kalustohankeavustusten jakautuminen aluehallintovirastoittain sekä hakemusten määrä 
vuosina 2018–2020

Alue 2020 2019 2018

Etelä-Suomi 22/31 26/33 28/39

Lounais-Suomi    6/12 12/18 7/18

Länsi- ja Sisä-Suomi 11/14 16/19 11/15

Itä-Suomi 7/8 5/5 5/16

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

Lappi 4/5 4/5 3/6

Ahvenanmaa 1/1 1/4 0/1

Yhteensä 52/72 64/84 54/95
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Myönteisiä kalustopäätöksiä tehtiin 52 hankkeeseen, mikä 
on 72,2 % saapuneista hakemuksista. Vuonna 2019 tehtiin 
64 myönteistä kalustopäätöstä, mikä vastasi 76,2 % saapu-
neista hakemuksista. 

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 49 avustushakemus-
ta, joista myönteinen päätös tehtiin 36 hankkeeseen  
(73,5 %). Pelastuslaitoksille myönnettävä avustussumma 
vuonna 2020 oli yhteensä 1 997 076 euroa. Sopimuspalo-
kuntien avustushakemuksia saapui yhteensä 23 kpl, joista 
myönteinen päätös tehtiin 16 hankkeeseen (69,6 %). Sopi-
muspalokunnille myönnettävä avustussumma oli yhteensä 
388 724 euroa. 

Vuosien 2010-2020 aikana kalustohankeavustuksia on 
myönnetty yhteensä 20,5 miljoonaa euroa 535 kalustohank-
keeseen. Pelastuslaitoksille on avustusta myönnetty 400 
hankkeeseen 17,5 miljoonaa euroa ja sopimuspalokunnille 
135 hankkeeseen 3 miljoonaa euroa. Keskimäärin avustusta 
kalustohankkeisiin on vuosittain saanut 36 pelastuslaitosten 
hanketta ja 14 sopimuspalokuntien hanketta.     

TAULUKKO 6. 
Myönteiset kalustopäätökset kalustotyypeittäin 
tarkasteltuna vuonna 2020

Tyyppi Pelastuslaitos VPK Yhteensä

Kevyt ajoneuvo 3 10 13

Raskas ajoneuvo 28 4 32

Erityiskalusto     0

Väestöhälytin 4   4

Mönkijä   1 1

Erityiskalusto 1 1 2

Yhteensä 36 16 52

Kuva 4. Tuuloksen Kirkonseudun VPK ry:n miehistönkuljetusauto on hankittu maaliskuussa 2020. Autoa voidaan käyttää mm. lisämiehistön 
kuljetukseen ja liikenteenohjaukseen. Lisäksi ajoneuvoa käytetään mm. hälytysosaston ja nuoriso-osaston harjoituksiin. Tuuloksen Kirkonseu-
dun VPK ry:llä oli vuonna 2018  yhteensä noin 121 hälytystehtävää. Palosuojelurahasto myönsi ajoneuvolle 16 000 euron avustuksen kesäkuus-
sa 2019. Kuva: Miia Sinkkonen
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Sopimuspalokuntien pienavustukset

Sopimuspalokuntien pienavustuksia myönnetään vapaaeh-
toisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokun-
nille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimiville 
yhteisöille, joilla on pelastuslain mukainen sopimus oman 
alueensa pelastustoimen kanssa. Pienavustuksia voidaan 
myöntää myös palomiesyhdistyksille nuoriso-osaston suo-
javarusteisiin. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden te-
hostamista sekä työturvallisuuden parantamista tukevia 
kalustohankkeita. Avustukset tukevat osaltaan myös sopi-
muspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyk-
siä. Pienavustuspäätöksiä tehdään jokaisessa rahaston hal-
lituksen kokouksessa. 

Toimintavuonna pienavustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 153 
kpl, joista 149 kpl oli myönteisiä päätöksiä ja 4 täysin kielteis-
tä päätöstä. Pienavustuspäätöksiä tehtiin 9 enemmän kuin 
vuonna 2019. Lisäksi rahastoon saapui kaksi oikaisuvaati-
musta, joista toista muutettiin hakijan eduksi. 

Suurin osa avustushakemuksista koski sopimuspalokuntien 
varuste- ja kalustohankintoja. Rakentamiseen liittyviä hake-
muksia oli kahdeksan. Mönkijöiden hankintaan tuli kolme 
hakemusta. Lisäksi avustusta haettiin vesihuoltoperäkär-
ryyn, merikonttiin, moottoriruiskuun, vesijettiin ja kumive-
neeseen. Sopimuspalokunnat ovat voineet hakea avustusta 
myös lasten ja nuorten koulutustapahtumien, turvallisuus-
viestintätapahtumien tai muiden lapsille ja nuorille suun-
nattujen tapahtumien järjestelykustannuksiin ja pieniin ma-
teriaalihankintoihin sekä nuorten yhteisiin leirivarusteisiin. 

Pienavustuksia myönnettiin kaikkiin avustusehdot täyttävi-
in avustushakemuksiin. Avustuspäätöksiä tehtiin yhteensä 
434 486 eurolla (summa sisältää myös yhden oikaisupäätök-
sen). Myönnettävä summa oli 40 000 euroa enemmän kuin 
vuonna 2019 (392 828 euroa). Keskimääräinen myönnetty 
avustus oli 2 821 euroa, pienin myönnetty avustus oli 76 eu-
roa ja suurin 12 000 euroa. 

Pienavustuksia myönnettiin eniten Satakuntaan (35 kpl) 
ja Keski-Uudellemaalle (20 kpl). Seuraavaksi eniten avus-
tuksia myönnettiin Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pir-
kanmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueille 
(11−17 kpl). Lapin, Helsingin, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, 
Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Itä-Uuden-
maan, Etelä-Savon sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 
pelastuslaitosten alueiden sopimuspalokunnille myönnet-
tiin 2−9 pienavustusta. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon 
pelastuslaitosten alueille avustusta myönnettiin yhdelle so-
pimuspalokunnalle. 

Jokilaakson, Oulu-Koillismaan, Ahvenanmaan, Pohjois-Kar-
jalan ja Kainuun alueilta ei saapunut yhtään hakemusta. 
Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilta ei hakemuksia saapunut 
myöskään edellisinä vuosina.

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 sopimus-
palokuntien varuste- ja kalustohankinnoista. Myös toimin-
ta- ja tapakulttuuri ja avustusjärjestelmän tuntemus voivat 
vaikuttaa avustusten hakemiseen ja käyttöön.

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten vah-
vistaminen pysyy lähivuosina edelleen Palosuojelurahaston 
erityisen tuen kohteena. Avustustoiminnalla halutaan tukea 
valtakunnallisesti sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta 
ja toimintaedellytyksiä. Avustustoiminnan tavoitteena on, 
että pelastustoimen palvelut voidaan turvata tasapuolisesti 
kaikkialla Suomessa. 

Kartta 2. Sopimuspalokuntien pienavustusten 
alueellinen jakauma vuonna 2020.
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Pienavustuksia rahasto on viimeisen 15 vuoden aikana 
myöntänyt yhteensä 1 689 kappaletta. Avustusmäärät ovat 
nousseet reilusti. Kun vuonna 2005 pienavustuksia myön-
nettiin 40 sopimuspalokunnalle, niin vuonna 2020 avus-
tuksia myönnettiin jo 154 kappaletta. Rahasto on tukenut 
lisäksi 15 vuoden aikana 247 sopimuspalokunnan ajoneu-
vohankintaa. 

Rahaston hallitus valmisteli kertomusvuoden lopulla sopi-
muspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen hankin-
nan hintarajan merkittävää nousua vuoden 2021 piena-
vustushakuun. Pienavustusten yksikkökohtainen hintaraja 
nousee vuonna 2021 yhteensä 20 000 euroon (sis. alv). Nou-
su on huomattava ja mahdollistaa merkittävien varuste- ja 
kalustohankintojen tukemisen ohella myös esimerkiksi pa-
rempikuntoisten ja turvallisempien ajoneuvohankintojen 
tukemisen. Myös pieniä paloaseman peruskorjauksia on 
jatkossa helpompi toteuttaa. 

Yleis- ja erityisavustukset pelastusalan järjes-
töille 

Yleisavustusta voidaan myöntää pelastusalan järjestöille ja 
muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemiseksi ja 
pelastustoiminnan edistämiseksi. Yleisavustuksilla tuetaan 
palokuntakoulutusta ja siten ylläpidetään ja kehitetään va-
paaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön lakisääteistä kou-
lutustasoa. Lisäksi yleisavustuksella tuetaan laajalle yleisölle 
suunnattua valistusta ja neuvontaa, jolla parannetaan kan-
salaisten tietoja ja taitoja tulipalojen ehkäisyssä ja hätätilan-
teessa toimimisessa.

Nuoriso- ja naiskoulutuksella tähdätään vapaaehtoisen pa-
lokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen ja 
kehittämiseen maassamme. Ammatillinen jatko- ja täyden-
nyskoulutus on mahdollistanut nuohoojien ja palopäällys-
tön ammattipätevyyden lisäämisen.

Yleisavustuksilla on järjestöille suuri merkitys, sillä niiden 
avulla voidaan pitkäjänteisesti ja systemaattisesti toteuttaa 
eri toimintoja sekä jalkauttaa, jatkojalostaa ja integroida jo 
päättyneiden tutkimushankkeiden tuotoksia. 

Yleisavustukset vuodelle 2020 olivat yhteensä 3 220 000 
euroa (vuonna 2019 myös 3 220 000 euroa). Yleisavustusta 
saivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry yhdessä yh-
deksän alueellisen pelastusalan liiton kanssa sekä Suomen 
Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen 
Sopimuspalokuntien Liitto ry ja Palotutkimusraati ry.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) sai Palosuoje-
lurahastolta vuodelle 2020 yleisavustusta 2 422 000 euroa. 
Yleisavustuksella edistetään palokuntatoimintaa kattavasti 
koko maassa ja varmistetaan, että palokuntalaisilla on riittävä 
osaaminen pelastustoimen ja yhdistystoiminnan tehtävissä. 
Avustuksella toteutetaan palokuntien onnettomuuksien eh-
käisytyötä ja lisätään tietoutta paloturvallisuusasioista. 

Koronapandemia muutti toimintatapoja SPEK:in palokun-
tatoiminnan kehittämistyössä. Webinaarit otettiin kou-
lutusmuotona hyvin vastaan ja ne ovat mahdollistaneet 
osallistumisen sellaisillekin, joille se on esimerkiksi pitkien 
välimatkojen vuoksi aiemmin ollut vaikeaa. Tilaisuuksia on 
pidetty myös yllättävän yhteisöllisinä, koska on ollut mah-
dollista tavata muita palokuntalaisia etäyhteyden kautta. 
Webinaareihin on parhaimmillaan osallistunut lähes 500 
henkilöä. Jatkossa monet toiminnot toteutetaan joko ko-
konaan tai osittain verkon kautta. Webinaarit ilmoitetaan 
SPEK:in Palokuntaan.fi-sivuilla ja kaikki liitot voivat markki-
noita niitä jäsenistölleen. Myös mahdolliset tallenteet webi-
naareista ovat yhteisesti saatavissa. 

SPEK:in ylläpitämässä haka.spek.fi turvallisuusosaamisen 
hallinnointikannassa oli vuoden 2020 lopussa kaikkiaan  
38 519 rekisteröityä palokuntalaista, joista hälytysosastois-
sa 14 786 henkilöä ja nuoriso-osastoissa 11 903 henkilöä. 
Hälytysosastojen jäsenten keski-ikä oli 39 vuotta. Hälytys-
osaston jäsenistä 11,6 % oli naisia. Hälytysosastojen jäsen-
määrä kasvoi vuoden aikana 242 henkilöllä (kasvua 1,7 %). 
Haka-tietokantaan kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 284 eri-
laista SPEK-ryhmän järjestämää tapahtumaa, joihin osallistui 
5 256 henkilöä. 

SPEK ylläpiti Pelastusopiston kanssa sovitun mukaisesti 
osa-aikaisen ja sopimuspalokuntien henkilöstön koulutus-
järjestelmää. Tulevina vuosina SPEK:in koulutus tulee kes-
kittymään viikko- ja työvuorokoulutuksen kehittämiseen ja 
tiettyjen erikoistumiskurssien ylläpitämiseen. Viikkoharjoi-
tusten kehittämistyöryhmä aloitti työnsä vuoden 2020 elo-
kuussa 22 kokeneen osaajan voimin.

Edu.spek.fi-oppimisympäristössä oli vuoden 2020 lopussa  
9 173 rekisteröitynyttä opiskelijaa (4 858 vuoden 2019 lo-
pussa). He kävivät oppimisympäristössä yhteensä 29 342 
kertaa. Vimeo.com/spektv -videopalvelussa oli vuoden lo-
pussa 416 videota (396 vuoden 2019 lopussa). 10 776 eri 
henkilöä hyödynsi videoita yhteensä 47 034 kertaa.
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Toimintavuonna 2020 julkaistiin mm. opas poistumisteiden 
turvalliseen lukitsemiseen sekä uusi kirkkojen paloturvalli-
suusopas ruotsiksi. Lisäksi päivitettiin vanhempia julkaisuja. 
SPEK  perusti myös uuden blogisarjan. Lisäksi ilmestyi kaksi 
SPEK puheenvuoroja -julkaisua. Koronapandemian aiheut-
tamiin haasteisiin reagoitiin perustamalla Organisaation 
varautuminen-sivusto, johon koottiin organisaatioiden 
käyttöön kriisijohtamisen ja kriisiviestinnän työkaluja. Palon-
torjuntatekniikan kehitysryhmä julkaisi kaksi toimintamallia 
(Muuttuva rakennettu ympäristö ja uudet teknologiat sekä 
Katsaus palontorjuntatekniikan kehityksestä).  

Palokuntaa harrastuksena esittelevä matalan kynnyksen 
rekrytointiesite julkaistiin joulukuussa suomeksi ja ruotsiksi, 
sekä sähköisesti että painettuna. Esitteen sisältö on suunnat-
tu erityisesti nuorille ja heidän huoltajilleen. SPEK:in ylläpitä-
mät Palokuntaan.fi -nettisivut uusittiin ja ne otettiin käyttöön 
maaliskuussa. Nettisivujen kautta tarjotaan tietoa palokun-
talaisille ja palokuntatoiminnasta kiinnostuneille. Palokunta-
laisten rekrytointia ja palokuntatoiminnan tunnettuutta lisää-
mään otettiin käyttöön yhteinen palokuntatoiminnan logo. 

Suomen Palopäällystöliitto ry  

Suomen Palopäällystöliitto ry (SPPL) sai Palosuojelurahas-
tolta vuodelle 2020 yleisavustusta 403 000 euroa. Palosuo-
jelurahaston yleisavustus kohdistui koulutus-, asiantuntija-, 
kehittämis- ja kansainväliseen toimintaan sekä viestintään, 
turvallisuusviestintään ja jäsenpalveluihin. 

Toimintavuoden aikana suuri osa koulutustapahtumista 
järjestettiin koronapandemian vuoksi verkossa. Koulutus-
tilaisuuksia järjestettiin 80 (suunnitelma 50), joista lähita-
pahtumina ehdittiin järjestää 11. Osallistujia näissä kaikissa 
tapahtumissa oli yhteensä 5 652 (suunnitelma 2 800). Verk-
kokoulutuksista 16 oli katsottavissa taltiointeina jälkikäteen. 
Niitä ladattiin yhteensä 2 984 kertaa. Toiminnan sopeutta-
minen epidemia-aikaan onnistui siis hyvin, vaikka perintei-
set suuret massatapahtumat, kuten Palopäällystöpäivät ja 
Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut, jäivät toteutumat-
ta. 

Kuva 5. Koronapandemian aikana Palopäällystöliitto on siirtynyt etäkoulutuksiin, #kohtaamisiin ja etätapahtumien järjestämiseen. Yleisavustus 
mahdollistaa pelastusalan kohtaamisia, yhteistyötä ja verkostoitumisia valtakunnallisesti. Muun muassa vesisukellus-, tieliikennepelastamisen ja 
korkeanpaikantyöskentelyn toimikunnat toimivat aktiivisesti läpi vuoden. Kuva: SPPL ry
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Koulutustoiminnan myötä liitto huolehti toiminta-ajatuk-
sensa mukaisesti siitä, että pelastustoimen päällystö- ja 
alipäällystötehtävissä toimivat ja yhteistyöviranomaiset sai-
vat laadukasta uutta, laajennettua ja soveltavaa osaamista. 
Koulutustoiminnan aiheet koskivat laajasti pelastustoimin-
taa, onnettomuuksien ehkäisyä, henkilöstöjohtamista ja 
työturvallisuutta. Valtakunnallisten koulutustilaisuuksien 
järjestämisen lisäksi liitto toteutti vakiintunutta alueellisen 
koulutuksen mallia mm. uhka- ja väkivaltatilanteiden sekä 
tieliikennepelastamisen osalta.

Palopäällystöliiton suurin yksittäinen viestintäaiheinen ta-
pahtuma, Turvallisuusviestinnän opintopäivä, toteutettiin 
myös vuonna 2020 yhdessä kumppanuusverkoston turval-
lisuusviestinnän työryhmän kanssa. Tapahtuma järjestettiin 
poikkeuksellisesti verkon välityksellä, mutta sisällöt kiinnos-
tivat ja osallistujamäärä pysyi aiempien vuosien tasolla.

Asiantuntijatoiminnan keskiössä oli työryhmätyöskentely ja 
neuvonta. Liiton omat asiantuntijaelimet (etä)kokoontuivat 
säännöllisesti, minkä lisäksi liitolla on ollut edustaja yli 40 eri 
asiantuntijatyöryhmässä. Lausuntoihin liittyvien komment-
tien keräämisessä liitto hyödynsi sähköistä Howspace-yh-
teistyötilaa, jonka kautta jäsenet saivat paremmin äänensä 
kuuluviin.

Koronaepidemia vaikutti suuresti liiton kansainvälisen toi-
minnan toteutumiseen. Kokouksiin ja seminaareihin osal-
listuttiin etäyhteyksin. Yhteistyötä Pietarin paloyliopiston 
kanssa jatkettiin järjestämällä yksi koulutus Pietarissa ja 

yksi Vytegrassa. Maaliskuussa suomalaiset metsäpaloasian-
tuntijat osallistuivat asiantuntijavaihtoon Portugalissa osa-
na EU:n Civil Protection -mekanismin alaista Exchange of 
Experts -ohjelmaa. 

Federation of the European Union Fire Officers Associations 
-toiminnassa osallistuttiin järjestön strategian päivittämi-
seen. FEU:n Turkuun valmisteltu 25-vuotisjuhlakokous ja 
-seminaari oli toteuttamisvalmis, mutta se jouduttiin koro-
nan vuoksi siirtämään vuodelle 2021.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SSPL) sai Palosuo-
jelurahastolta vuodelle 2020 yleisavustusta 166 000 euroa. 
Yleisavustus kohdistui pääosin palokuntatoiminnan edistä-
miseen kahden päätoimisen työntekijän voimin. Keskeinen 
osa heidän työpanoksestaan kohdistui tiedon keräämiseen 
ja analysointiin sopimuspalokuntatoiminnasta ja pelas-
tustoimesta sekä asiantuntija- ja ohjaustehtäviin pelas-
tustoimen kentän hankkeissa. Vuoden 2020 aikana SSPL:n 
asiantuntijat olivat mukana kolmessakymmenessä eri työ-, 
ohjaus- ja yhteistyöryhmässä, neuvottelukunnassa tai valin-
taraadissa. 

Vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä valtakunnallisia työryh-
miä olivat Pelastusopiston sopimuspalokuntakoulutuksen 
kehittämisverkosto, koulutukseen ja kansallisiin toimintaoh-
jeistuksiin liittyvät useat eri hankkeet ja alatyöryhmät sekä 

Kuva 6. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallitus Pelastusopistolla tutustumassa sopimuspalokuntakoulutukseen. Kuva: SSPL ry



Tilinpäätös 2020 17

pelastuslain uudistusta valmistelevat toimielimet. Lisäksi 
järjestön asiantuntijat osallistuivat kansallisen sopimuspalo-
kuntatoiminnan kehittämisen toimintaohjelman luomiseen 
yhdessä sisäministeriön, muiden järjestöjen ja pelastustoi-
men edustajien kanssa. SSPL antoi eduskunnalle ja eri mi-
nisteriöille vuonna 2020 viisi lausuntoa sopimuspalokunta-
toimintaan liittyen. 

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan olivat mer-
kittävät. Vuoden 2020 aikana tavanomaisia fyysisiä vierailu-
ja sopimuspalokuntiin ei voitu juuri toteuttaa. Paloasemilla 
vierailtiin kuitenkin 13 kertaa, osin virtuaalisesti. Palokun-
talaisille järjestettiin aluekoulutuksia, paikallisia koulutuk-
sia sekä kenttä- ja virtuaalisia käyntejä yhteensä 23 kertaa. 
Sopimuspalokuntien hallinnolle ja päällystölle suunnattu-
ja etäkoulutuksia pidettiin kaksi kappaletta ja perinteinen 
ajankohtaisseminaari ehdittiin pitää Tampereella helmikuun 
alussa. 

SSPL valmisti sopimuspalokunnille konkretiaan ja selkey-
teen panostavaa tiedotusmateriaalia sekä pandemiaan että 
pelastustoimen uudistukseen liittyen. Vuonna 2020 aloi-
tettiin myös pelastustoimen esittelyvideo -projekti, jonka 
tarkoituksena on tuottaa käyttöön nykyaikaista pelastus-
toimen järjestelmää kuvaavaa materiaalia ja kertoa samalla 
sopimuspalokuntien asemasta järjestelmässä. Vanhempia 
painotuotteita ajanmukaistettiin ja jakelun tehostamiseksi 
otettiin käyttöön verkkokauppa-alustaan perustuva jakelu-
kanava, josta tuotteita voi tilata ilmaiseksi.

Nuohousalan Keskusliitto ry

Nuohousalan Keskusliitto ry sai vuonna 2020 Palosuojelura-
hastolta avustusta koulutus- ja valistustoimintaan yhteensä 
218 000 euroa. Liiton rooli alan koulutuksessa on merkittävä. 
Valitus- ja viestintätyötä tukevat oma jäsenlehti ja sosiaalisen 
median kanavat. Keväällä 2020 voimaan tulleet rajoitteet he-
rättivät paljon epätietoisuutta kiinteistönomistajien keskuu-
dessa, kun sisäministeriö suositti siirtämään nuohouksia. 

Yleisavustus mahdollisti uusien nuohousalan ammattilais-
ten peruskoulutuksen sekä jo toimessa olevien nuohoo-
jien jatko- ja täydennyskoulutuksen. Koulutettavapäivien 
määrä nousi peruskoulutuksen pakollisten tutkinnon osien 
kohdalla 55 opiskelijalla vuoteen 2019 verrattuna. Täyden-
nyskoulutusten osallistujamääriin heijastui korona-ajan vai-
kutus joko osallistujamäärien vähenemisinä tai kokonaisten 
tilaisuuksien peruuttamisina. 

Vuoden 2020 aikana Nuohousalan Keskusliitto, Seinäjoen 
Koulutuskuntayhtymä ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
jatkoivat ammatillisen koulutuksen uudistamisen yhteis-
työtä nuohousalan tutkintojen osalta. Tavoitteena on tukea 
Nuohousalan Keskusliiton tutkintotavoitteisen koulutustoi-
minnan kehittämistä vastaamaan toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen tavoitteita ja toteuttaa uudenlaista oppimista-
paa. Toimintavuonna käynnistyi myös yhteistyö vakuutusyh-
tiöiden, liiton paikallisyhdistysten ja viljakuivurien laitevalmis-
tajien kanssa ohjeistuksien ja toimintamallien päivittämiseksi, 
jotta kuivuripaloja voitaisiin ehkäistä.  

Kuva 7. Nuohoojan ammattitutkintoon valmistuvia opiskelijoita tutustumassa turvalliseen katolle nousuun 
ristiotetyylillä koulutusmestari Ari Laukkasen opastamana. Kuva: Kaisa Hannula
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Nuohousalan Keskusliitto osallistui Paloturvallisuusviikon, 
Päivä Paloasemalla -tapahtuman ja Pohjoismainen Palovaroi-
tinpäivä -tapahtuman toteuttamiseen sekä hankkeeseen, jos-
sa jaettiin palovaroittimia vähävaraisille. Liitto toteutti myös 
valtakunnallisen kampanjan, jolla aktivoitiin kiinteistönomis-
tajia huolehtimaan kiinteistönsä nuohoamisesta lakisääteisin 
määrävälein käyttämällä koulutettuja, nuohoojan ammatti-
tutkinnon suorittaneita ammattitaitoisia nuohoojia. Ensim-
mäinen osa kampanjasta ajoittui marraskuulle 2019 ja toinen 
osa toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa 2020.

Palotutkimusraati ry

Palotutkimusraadin tarkoituksena on edistää ja kehittää 
palotutkimusta Suomessa. Raati sai toimintaansa Palosuo-
jelurahastolta yleisavustusta 11 000 euroa vuonna 2020. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys selvittää paloalan 
tutkimustarvetta Suomessa sekä seuraa alan kansainvä-
listä tutkimusta ja osallistuu sitä koskevaan yhteistyöhön. 
Palotutkimusraati tekee myös aloitteita tutkimusprojektien 
käynnistämiseksi ja koordinoi tutkimustoimintaa koti- ja ul-
komaisen tutkimuslaitosten kanssa. Se lisäksi tiedottaa toi-
minnastaan ja toimintaansa liittyvistä tutkimuksista, avustaa 
tutkimusten toteuttamisessa ja edistää tutkimustulosten 
soveltamista käytäntöön. 

Palotutkimusraati liittyi vuonna 2020 sisäministeriön koordi-
noiman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ver-
kostoon. Osana TKI-verkoston toimintaa osallistuttiin pelas-
tusalan yhteisen tutkimustietokannan suunnittelutyöhön. 
Lisäksi raadin asiamies osallistui Itämeren alueen tutkimus-, 

kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä koskevaan keskuste-
luun. Vuonna 2020 pidettiin yhteistyökokous puolalaisten 
aloitteentekijöiden kanssa Itämeren alueen yhteisen kon-
ferenssin järjestämiseksi (BSR Civil Protection Conference).

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishank-
keisiin 

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa oli ensimmäistä kertaa käy-
tössä tutkimusaiheiden mukaan painotettu haku. Painotetta-
vat aihealueet on valittu yhdessä pelastustoimen toimijoiden 
kanssa. Hyvin kohdennetuilla avustuksilla on mahdollista 
vaikuttaa voimakkaasti ja tosiasiallisesti paloturvallisuuden 
tilaan Suomessa. Painotettuja aihealueita olivat rakentamisen 
paloturvallisuus, asumisen paloturvallisuus sekä vaikuttavuus 
ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Painotettuun ha-
kuun valitut aiheet ovat voimassa kolme vuotta, vuoden 2022 
toiseen hakukierrokseen saakka. Erityisavustusta tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin oli vuonna 2020 mahdollista hakea 
myös painotetun haun ulkopuolelta (yleishaku) sekä henkilö-
kohtaisiin apurahoihin ja stipendeihin. Kaikkien tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden tuli kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai 
pelastustoiminnan edistämiseen. 

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksista järjestettiin vuon-
na 2020 kaksi hakukierrosta. Hankkeiden vaikuttavuuden 
merkitystä korostetaan jo hakuvaiheessa. Hakemukseen 
tulee tutkimus- tai työsuunnitelman lisäksi liittää selvitys 
hankkeen vaikuttavuudesta sekä viestintäsuunnitelma. 

Asiantuntijaraati arvioi ja pisteytti saapuneet avustusha-
kemukset. Kertomusvuonna tutkimus- ja kehittämishan-

Kuva 8. Työryhmätyöskentelyä Vantaan pelastuskeskuksella 25.9.2019. Kuva: Tanja Mannila
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keavustuksiin myönnettiin yhteensä 3,74 miljoonaa euroa 
(3,31 miljoonaa euroa vuonna 2019). Määräraha tutkimus- 
ja kehittämishankehakemuksiin on noussut viime vuosina 
rahaston hallituksen strategiapainotusten mukaisesti. Tutki-
mus- ja kehittämishankkeet ovat suurin Palosuojelurahas-
ton avustama kokonaisuus.  

Vuonna 2020 tuettiin yhteensä 27 uutta tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa edistävää hanketta ja 16 hanketta val-
mistui. Alla esitellään joidenkin valmistuneiden hankkeiden 
tuloksia sekä vaikuttavuutta. 

Kumppanuusverkoston ja Kuntaliitto Palvelut Oy:n toteut-
taman hankkeen ”Pelastustoimen arvioiva valvontame-
netelmä” tavoitteena on ollut luoda uusi, valtakunnallinen 
toimintamalli pelastuslaitosten valvontatyöhön. Käytännös-
sä arvioiva valvontamenetelmä on sekä toimintamalli, että 
tulevaisuudessa myös konkreettinen, sähköinen työväline 
osana uutta onnettomuuksien ehkäisyn sovellusta. Hank-
keen aikana luotiin sekä sisällölliset että tekniset määrittelyt 
sekä koulutusmateriaalia arvioivan valvontamenetelmän 
toiminnasta. Materiaalien voi palvella valvontatyötä tekeviä 
henkilöitä jo ennen varsinaisen sähköisen työvälineen käyt-
töönottoa. Laaditut valvontasisällöt julkaistaan asiakkaiden 
vapaasti saataville. 

Aalto-yliopiston hankkeessa ”Lämpöeristeiden termo-me-
kaanisen käyttäytymisen simulointi” tutkittiin kivivillaläm-
pöeristeiden palonkestoa ja kehitettiin simulointimalleja 
kivivillassa tapahtuvan lämmönsiirron laskentaan tulipa-
lotilanteissa. Toiminnallisessa mitoituksessa voidaan myös 
ottaa paremmin huomioon materiaalien monimutkainen 
fysiikka. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti paloin-
sinöörit ja tutkijat. Tulosten avulla voidaan suunnitella jul-
kisivueristeille asetettavia vaatimuksia ja tutkia mahdollisia 
onnettomuustilanteita. 

Pelastusopiston koordinoimaan ”Pelastuslaitosten ilmoi-
tusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittämishankkee-
seen” nimettiin kaikilta pelastus- ja poliisilaitoksilta yhteen-
sä noin 80 henkilön muodostama yhteyshenkilöverkosto. 
Hankkeessa kehitettiin vakioitu kirjallinen menettelytapa 
pelastusviranomaisten velvollisuudesta ilmoittaa poliisille 
tahallisiksi ja tuottamuksellisiksi arvioimansa palot, sytty-
missyyltään epäselviksi jääneet palot sekä epäillyt pelas-
tusrikkomukset (PelL 41 §/106 § -ilmoittamiseen). Vakioitu 
menettelytapa otettiin käyttöön 18 pelastuslaitoksella. Vaik-
ka ilmoitusmenettely on ollut käytössä vasta lyhyen aikaa, 
erityisesti pelastusrikkomusten ilmoitusmäärät poliisiasiain 
tietojärjestelmässä ovat menettelyn käyttöönottaneilla alu-
eilla kasvaneet jo merkittävästi.

Toisessa Pelastusopiston koordinoimassa hankkeessa ”Tu-
loksellisempaa turvallisuusviestintää” selvitettiin peruskou-

lun kakkosluokkalaisten ja heidän opettajiensa näkemyksiä 
ja kokemuksia turvallisuudesta, turvallisuuskasvatuksesta ja 
pelillistämisestä sekä mobiilipelien potentiaalista turvalli-
suuskasvatuksessa. Hankkeessa tuotettiin avauksia pelastus-
laitosten turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden arviointiin, 
selvitys turvallisuusteemaisten digitaalisten oppimispelien 
nykytilasta sekä suosituksia turvallisuuskasvatuksen kehittä-
miseksi. Kehittämistyön tuotoksena syntyi myös demover-
sio mobiilipelistä, joka on vapaasti ja maksutta ladattavissa 
Google Play -sovelluskaupassa. Mobiilipelin lanseerauksen 
tueksi tuotettiin viestintä- ja koulutusmateriaalia.

Pelastusopistolta valmistuivat myös hankkeet ”TOKEVA 
2020” ja ”Erityisresurssit suorituskykyinä”. Tokeva 2020 -hank-
keessa on laadittu toimivat, helposti tavoitettavat ja ajan-
mukaiset torjuntaohjeet kemikaalionnettomuuksien varalle 
paitsi pelastustoimen, myös muiden tahojen käyttöön. ”Eri-
tyisresurssit suorituskykyinä (ERSU) -hankkeessa” tuotettu 
koulutuspaketti tarjoaa perustiedot Suomen kansainvälisen 
pelastustoiminnan erityisresursseista (rauniopelastusmuo-
dostelma USAR, teknisen avun tukiryhmä TAST, pelastus-
toimen meripelastusryhmä MIRG), niiden suorituskyvyistä 
ja siitä, miten niitä voitaisiin hyödyntää kansallisessa pelas-
tustoiminnassa. Koulutuspaketti on suunnattu pelastuslai-
tosten, sopimuspalokuntien ja hätäkeskusten henkilöstölle. 
Hankkeeseen liittyi neljä alueellisesta koulutustilaisuutta. 

Työterveyslaitoksen hankkeessa ”Fyysisen kuormituksen 
hallinta pelastajan työssä” selvitettiin vakioiduissa labo-
ratorio-olosuhteissa, kuinka paljon raskaan työn jälkeistä 
palautumista voidaan tehostaa käyttämällä palauttavaa, 
sumusuihkumenetelmällä toteutettavaa vesialtistusta. Vai-
kuttavuustavoitteet saavutettiin laboratoriomittausten osalta 
hyvin: tulosten perusteella voitiin vetää johtopäätös sumu-
suihkumenetelmällä toteutettujen vesialtistusten tilastollises-
ti merkitsevästä tehokkuudesta palautumisen edistämisessä 
pelastajan työssä. Lisäksi tutkittavilta saadun subjektiivisen 
palautteen mukaan menetelmä edistää palautumista ja on 
käyttökokemuksena keskimäärin helppo ja miellyttävä. 

Työterveyslaitokselta valmistui vuonna 2020 myös hanke 
”Työterveysyhteisön opas pelastuslaitoksille ja heidän työ-
terveyshuolloilleen, e-kirja”. Hankkeessa valmistettiin uu-
distettu versio aiemmin julkaistusta Pelastushenkilöstön 
terveystarkastukset – hyvät käytännöt -kirjasta. Hankkeen 
vaikutuksia voidaan arvioida pitkällä aikavälillä erityisesti 
muutoksina ja kehittymisenä pelastuslaitosten ja heidän 
työterveyshuoltojensa yhteistoiminnassa ja käytännöissä. 
Oppaassa on tiiviisti mukana myös sopimuspalokuntien 
henkilöstön erityispiirteet.

Ilmatieteen laitos toteutti kolmen henkilötyökuukauden 
mittaisen tutkimushankeen “Metsäpalokesä 2018 muuttu-
vassa ilmastossa – poikkeuksellinen vuosi vai uusi normaa-
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li?”. Hanke tukee pelastustoimialan päätöksentekoa ja kehit-
tämistä. Hankkeen myötä saadaan parempi kuva siitä miten 
poikkeuksellinen vaikea metsäpalokesä 2018 oli metsäpalo-
riskin näkökulmasta ja miten usein vastaavia metsäpaloke-
siä on odotettavissa tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksista 
on julkaistu raportti ja artikkeleita ja niistä on viestitty myös 
esitelmissä.  

Tampereen yliopiston Metalli- ja kevytrakenteiden tut-
kimusryhmä ja SPEK ry ovat toteuttaneet yhteistyössä 
kyselytutkimuksen hankkeessa ”Uusien teknologioiden 
sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa”. Ky-
selytutkimuksen tavoitteena oli selvittää paloturvallisuusjär-
jestelmien suunnitteluun, toteutukseen sekä ylläpitoon liit-
tyviä keskeisiä haasteita sekä kartoittaa kehitysvaihtoehtoja, 
joilla älyrakentamisen päätöksentekoa ja paloturvallisuuden 
toteutumista voitaisiin kehittää ja tukea. Tutkimus tuotti kat-
tavan aineiston alan asiantuntijoiden ja rakennushankkeen 
eri tahojen näkemyksistä sekä kokosi keskeiset jatkokehi-
tystarpeet. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Tampereen 
yliopistosta valmistuneessa diplomityössä sekä niistä on 
valmistumassa myös SPEK Puheenvuoroja -sarjan julkaisu. 

”Opeturva II -hanke” oli Turun yliopiston opettajankoulu-
tuksen koordinoima paloturvallisuuden edistämishanke. 
Hankkeessa kehitettiin yliopiston ja pelastuslaitoksen yh-
teistyönä toimintamalleja opettajaopiskelijoiden ja opet-
tajankoulutuksen henkilökunnan turvallisuusosaamisen 
kehittämiseksi. Hankkeeseen osallistui Turun, Tampereen, 
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot. Oppilaitoksille tuotet-
tiin turvallisuuden edistämistä varten vapaasti ladattavissa 
oleva verkkoaineisto. Pelastuslaitokset järjestivät alueiden-
sa opettajankoulutusyksiköissä turvallisuusluentoja, osal-
listuivat turvallisuuden asiantuntijaryhmien kokouksiin ja 
järjestivät alkusammutusharjoituksia. Lisäksi julkaistiin op-
pilaitosympäristöön sarja turvallisuuden tarkastuslistoja yh-
teistyössä pelastuslaitosten kanssa. Hanke tavoitti yli 2 000 
opettajaksi opiskelevaa ja yli 700 henkilöstöön kuuluvaa.

Oulun kaupungin hankkeessa ”Hälytysajoneuvojen lii-
kennevaloetuus Suomessa” testattiin hälytysajoneuvojen 
liikennevalojen etuuspilottijärjestelmää HALI 2.0. Kaupun-
kikohtaiset järjestelmät eivät ole yhteensopivia toistensa 
kanssa, mutta HALI-järjestelmällä kaikkien siihen kuuluvien 
alueiden hälytysajoneuvot saavat automaattisesti etuuden 
myös toistensa alueilla. HALI 2.0-järjestelmä antoi pääsään-

Kuva 9. Paloturvallisuus näkyy älyrakentamisen hankkeessa monella osa-alueella. Kuva: SPEK ry
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töisesti hälytysajoneuvopyynnön liikennevalokojeelle ny-
kyistä järjestelmää, HALI 1.0 aikaisemmin. Tämä tarkoittaa 
käytännössä nopeampaa etuuden saamista ja sitä kautta 
pelastusaikojen nopeutumista ja liikenneturvallisuuden 
parantumista. Oulun kaupungin pilotoinnin onnistumisen 
myötä mm. Kouvolan, Vantaan, Lahden ja Kokkolan kaupun-
git alkoivat pilotoida järjestelmää. Helsingin kaupunki pilotoi 
järjestelmää muista kaupungeista poiketen aluksi sisäisenä 
pilottinaan. Kun pilotoinnit saadaan hyväksytysti tehtyä, voi-
daan siirtyä tuotantovaiheen luomiseen.

Suomen Palopäällystöliiton hankkeessa ”Onnettomuuksista 
oppimisen toimintamalli” kehitettiin Keikkakeskustelu-toi-
mintamalli. Keikkakeskustelu on yksinkertainen ja nopea 
menetelmä, jonka avulla tehostetaan pelastustehtävistä 
oppimista ja täten toimintaa tulevilla tehtävillä. Malli perus-
tuu pelastustehtävän tai harjoituksen jälkeen pidettävään 
keskustelutuokioon, jossa koko ryhmän voimin pohditaan, 
miten toimintaa voidaan kehittää. Hankkeessa tuotettiin 
koulutusmateriaali, jonka avulla malli on helposti käyttöön-
otettavissa. Hankkeen myötä Palopäällystöliitto on alkanut 
pitää yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa Keikkakeskuste-
lu-webinaareja, joissa kerrotaan tuoreeltaan jostakin pelas-
tustehtävästä ja tuodaan esiin käytännön huomioita siitä.

SPEK ry:n koordinoimassa NouHätä!-kampanjassa oli kam-
panjakaudella 2019−2020 mukana 568 yläkoulua, joissa ope-
tusta sai noin 47 000 oppilasta. NouHätä! on suurin yhdelle 
peruskoulun ikäryhmälle vuosittain toteutettavista kampan-

joista. NouHätä!-kampanjan vaikuttavuustavoitteena on lisä-
tä nuorten turvallisuusmyönteisyyttä, -tietoja ja -taitoja sekä 
parantaa nuorten kykyä huomata riskikäyttäytymistä. Tavoit-
teena on myös se, että pelastuslaitokset yhteistyö kouluihin 
toteutuu hyvin ja että koulut sisällyttävät kampanjan kahdek-
sansien luokkien opetussuunnitelmaansa. Oppimateriaalin 
laadullinen kehittäminen oli painopisteenä kampanjakaudella 
2019–2020. Lisäksi koronaepidemian vuoksi peruuntuneiden 
kilpailutoimintojen tilalle rakennettiin pikaisella aikataululla 
NouHätä!-digiloppukilpailu. Digiloppukilpailu oli kaikille avoin 
Action Track -sovellusalustalla toimiva yksilökilpailu. 

Innovaatiopalkinto 2020

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain 
tunnustuksena pelastustoimeen liittyvästä ansiokkaasta in-
novaatiosta. Rahastoon saapui määräajassa 20 ehdotusta. 
Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotukset kokouksessaan 
huhtikuussa ja rahaston hallitus valitsi palkinnon saajan raa-
din esityksestä.

Vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen palkin-
non sekä 12 000 euron palkintorahan sai asemamestari 
Saku Tauriainen sammutus- ja raivauskouran kehittämises-
tä. Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työ- ja 
henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa. Koura kiinnitetään 
kuormausnosturiin. Pelastajien ei tarvitse mennä työskente-
lemään palavan rakennuksen katolle. Kouran kynsiin on ra-
kennettu vesisuuttimet, jotka tuottavat vesisumua pienellä 
virtauksella. Vesisumu voidaan kohdistaa suoraan palavaan 
ontelotilaan, mikä sammuttaa palon tehokkaasti ja vähentää 
vesivahinkojen syntymistä.

Toisen palkinnon sekä 8 000 euron jaetun palkintorahan sai-
vat yrittäjä Kai Saarinen ja vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi 
reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittä-
misestä. Järjestelmällä voidaan seurata sammutusveden täy-
dennystarvetta, ja heti tehtävän alkuvaiheessa tilannekeskus 
voi laskea liikkeelle lähteneiden yksiköiden todellisen sam-
mutusveden määrän sekä seurata karttapohjalta yksiköiden 
liikkeitä. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös uudenlaisissa 
sammutuskohteissa, kuten esimerkiksi akkupaloissa. 

Innovaatiopalkinnon kunniamaininnan sekä 1 000 euron 
palkintorahan saivat palomies Mikko Anunti puunkaatolait-
teen kehittämisestä sekä toimittaja, Roska päivässä -liikkeen 
perustaja Tuula-Maria Ahonen ehdotuksellaan Miniroskis.  

Kuva 10. NouHätä!-kampanjan vaikuttavuustavoitteena on lisätä 
nuorten turvallisuusmyönteisyyttä sekä turvallisuuteen liittyviä tietoa 
ja taitoja. Kuva: Juudit Rouhiainen
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Kuva 12. Sammutus- ja raivauskouran vesisuuttimen vesisuihku ja vesisuihkun kuvio 8 baarin paineella. Kuva: Saku Tauriainen

Kuva 11. Innovaatiopalkinnon 2020 saajat julkistettiin Helsingissä 11.11.2020. Palkinnon jakoivat rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg 
sekä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Kuvassa rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg (vas.), asemamestari Saku Tauriainen, palomies 
Mikko Anunti, vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi, yrittäjä Kai Saarinen, Roska päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen ja pelastusyli-
johtaja Kimmo Kohvakka. Kuva: Perttu Vepsäläinen. 
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1.3.1 Toiminnan volyymi 

Toiminnan volyymi kasvoi reilusti edellisvuodesta. Kaikkien 
sihteeristössä tehtyjen päätösten ja tilitysten määrä oli vuon-
na 2020 yhteensä 785 kappaletta. Vuonna 2019 luku oli 730 
ja vuonna 2018 se oli 767 kappaletta. Päätösten ja tilitysten 
määrät ovat kasvaneet vuodesta 2015, mikä on lisännyt ra-
haston sihteeristön hallinnollisen työn määrää. Vuoden 2020 
luku ei sisällä sihteeristössä tehtyjä jatkoaikaratkaisuja, joita 
koronan vuoksi tehtiin nyt runsaasti. 

Rahaston sihteeristössä on ollut kertomusvuonna käytössä 
4,29 henkilötyövuoden työpanos, joka oli hieman edellis-
vuotta pienempi (4,75). Kertomusvuoden lukuun on lasket-
tu mukaan harjoittelijan noin 4 kuukauden työpanos. 

  

TAULUKKO 7. 
Myönteisten avustuspäätösten osuus saapuneista hakemuksista vuonna 2020

Avustushakemuksen tyyppi Hakemusten lkm Myönteinen päätös %

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 46 27 59 %

Yleisavustushakemukset 5 5 100 %

Kalustohankkeet 72 52 72 %

Rakennushankkeet 16 16 100 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto 155 150 97 %

Yhteensä 294* 250 85 %

* Hakemusmäärään sisältyy kaksi aiemman päätöksen oikaisuhakemusta.

TAULUKKO 8. 
Päätösten ja tilitysten määrä rahastossa vuosina 2016–2020

Vuosi Kaikki päätökset yhteensä Päätöksistä avustuspäätöksiä Tilitysten määrä 

2020 427 292 358

2019 432 301 298

2018 439 334 328

2017 432 292 318

2016 379 276 288

Palosuojelurahaston toiminnallista tehokkuutta arvioidessa 
huomioidaan toiminnan volyymi, toiminnan tuottavuus ja 
taloudellisuus sekä laadunhallinta. Avustuspäätösten mää-
rä (292) laski hieman edellisvuoden tasosta (301). Lasku 
edellisvuoteen johtui muun muassa siitä, että alle kuuden 
kuukauden mittaiset jatkoaikahakemukset siirrettiin sihtee-
ristön ratkaistavaksi.  Tämä mahdollisti jatkoaikahakemusten 
nopeamman käsittelyn, mikä koronavuonna oli tarpeen. 
Sihteeristö antamia jatkoaikaratkaisuja oli yhteensä 21 kpl, 
eikä niitä ole laskettu tilinpäätöksen päätösmääriin mukaan. 
Rahaston hallituksessa tehtyjen päätösten sekä sihteeristön 
myöntämien jatkoaikaratkaisujen yhteismäärä oli yhteensä 
313 kpl. 

Avustushakemuksista 85 % sai myönteisen rahoituspäätök-
sen, mikä johtuu muun muassa pienavustushakemusten 
suuresta lukumäärästä ja siitä, että tämä avustustyyppi hyvin 
usein saa myönteisen avustuspäätöksen (taulukko 7 alla). 

Sihteeristössä vuonna 2020 käsiteltyjen tilitysten määrä (358) 
nousi viidenneksellä vuoden 2019 tasosta (298 tilitystä). Pää-
tös- ja tilitysmäärissä on vuosittaista vaihtelua sen mukaan, 
paljonko hakemuksia ja tilityksiä rahastoon kunakin vuonna 
saapuu. 

1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuottavuus ja laadunhallinta 
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Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa. 
Varsinaisia kokouksia oli kuusi ja lisäksi järjestettiin yksi säh-
köpostikokous. Yleis- ja erityisavustushakemukset saapuvat 
rahastoon hakuaikojen puitteissa ja päätökset niistä valmis-
tellaan ennalta sovitun aikataulun mukaan. Poikkeuksena 
ovat sopimuspalokuntien varuste- ja laitehankintoihin suun-
natut alle 12 500 euron pienavustukset, joita voi hakea ilman 
määräaikaa. Pienavustuspäätökset tehdään pääsääntöisesti 
saapumista seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tämä edel-
lyttää, että hakemus sisältää tarvittavat liitteet ja seuraavaan 
hallituksen kokoukseen on vähintään kolme viikkoa aikaa.

1.3.2 Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus  

Rahaston taloudellisuuden tunnuslukuja on havainnollis-
tettu taulukkoon 11. Taulukossa kuvattu taloudellisuus 1 on 
laskettu jakamalla rahaston tuotto- ja kululaskelman mu-
kaiset toiminnan kulut vuoden aikana tehtyjen päätösten 
kokonaismäärällä ja taloudellisuus 2 jakamalla toiminnan 
kulut sihteeristön käsittelemien asioiden määrällä. Tuotta-
vuus 1 on laskettu jakamalla vuoden aikana tehtyjen pää-
tösten määrä sihteeristön henkilötyövuosilla ja tuottavuus 
2 vastaavasti jakamalla vuoden aikana käsiteltyjen asioiden 
määrä sihteeristön henkilötyövuosilla.  

Rahasto toimi taloudellisesti kertomusvuonna. Myös sihtee-
ristö toiminta oli tuottavaa.  Taloudellisuusluvuista toimin-
nan kulut päätöstä kohden sekä toiminnan kulut käsiteltä-
vää asiaa kohden laskivat. Tuottavuusluvut päätöstä kohden 
sekä käsiteltävää asiaa kohden nousivat. Toiminnan kulut 

TAULUKKO 9. 
Palosuojelurahaston toiminnan volyymi

Toiminnan volyymi 2020 2019 2018

Hallituksen kokoukset, kpl 6 6 6

Hallituksen tekemät päätökset yhteensä, kpl 427 432 439

avustuspäätökset, kpl 292 301 334

muutos- ja jatkoaikapäätökset, kpl 23 33 20

takaisinperintäpäätökset, kpl 0 1 0

oikaisupäätökset, kpl 3 2 1

muut päätökset, kpl 109 95 84

Sihteeristössä käsitellyt tilitykset, kpl 358 298 328

Sihteeristön käsittelemät asiat yhteensä, kpl 785 730 767

Päätöksiä hallituksen kokousta kohti, kpl 71 72 73

Asiantuntijaraadin ja innovaatiopalkintoraadin kokoukset yht., kpl 3 3 3

Julkaisut ja ulkopuoliset selvitykset 2 2 1

Sihteeristön henkilötyövuodet 4,29 4,75 4,12

olivat 3,05 % palosuojelumaksukertymästä. Rahaston sih-
teeristössä on kertomusvuonna ollut neljä vakituista viran-
haltijaa sekä harjoittelija osan vuotta. Osa rahaston työteh-
tävistä on jouduttu siirtämään myöhempään ajankohtaan, 
sillä henkilöstöresurssi ei mahdollistanut kuin toiminnan 
kannalta kriittisten tehtävien suorittamisen.

Strategian toimenpanoon, tarkastuskäynteihin, rahaston si-
säiseen valvontahankkeeseen tai muihin kehittämistoimen-
piteisiin käytettyä työpanosta tai muuta valmistelutyötä ei 
ole erikseen seurattu.  Tarkastuskäyntien tekeminen hank-
keisiin on aloitettu vuonna 2017 ja niiden määrä on vuosi-
tasolla merkittävä. Yhteensä tarkastuskäyntejä on tehty 52 
kappaletta, joista vuonna 2020 tehtiin 13 tarkastuskäyntiä. 
Myös viestintää rahaston toiminnasta on lisätty (mm. Twit-
terin ja omien sivujen aktiivinen päivitys). Toimintavuonna 
lisätyötä aiheutti tiivis työskentely valtionavustustoiminnan 
kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (työpajat ja siihen 
liittyvä muu kehittäminen) sekä valtioneuvoston yhteisen 
asianhallintajärjestelmä VAHVAn käyttöönottoon liittynyt 
kehitystyö. Rahasto toimi pilottiorganisaationa VAHVAn jär-
jestelmän käyttöönotossa.  Vuonna 2019 käyttöön otettu 
laskujen uusi käsittelyjärjestelmä Handi vakiinnutti aseman-
sa rahaston laskujenkäsittelyjärjestelmänä. 

Rahaston toiminnan tehokkuusluvuissa ei ole huomioitu In-
novaatiopalkintoa, joka työllistää sihteeristöä valmistelun ja 
päätöskäsittelyn osilta. Hakuprosessi tuottaa vuosittain yh-
den avustuspäätöksen (voittajan), vaikka rahastoon saapuu-
kin noin 20 innovaatiopalkintoehdotusta, jotka käsitellään 
asiantuntijaraadissa sekä sihteeristössä.
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TAULUKKO 10. 
Avustuspäätökset kokouksittain rahastossa 

Avustuspäätökset ja käsittelykokous
2020 2019 2018

kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Tehdyt avustuspäätökset yhteensä, lkm ja haettu avustus* 294 27 970 447 € 302 21 319 824 € 334 25 597 783 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja myönteisten päätösten 
osuus saapuneista % 250 85,03 % 255 84,44 % 255 76,35 %

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 250 11 930 263 € 255 11 327 528 € 255 10 833 805 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusten keskiarvo (euroa) 250 47 721 € 255 44 422 € 255 42 486 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 85,03 % 42,65 % 84,44 % 53,13 % 76,35 % 42,30 %

Yleisavustushakemukset (26.11.2020) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 5 3 330 172 € 5 3 398 180 € 4 3 310 852 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 5 3 290 000 € 5 3 220 000 € 4 3 220 000 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 100,00 % 98,79 % 100,00 % 94,76 % 100 % 97,30 %

Tutkimus- ja kehittämishankkeet (31.3.2020, 2.6.2020 
ja 14.9.2020) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 46 6 525 171 € 49 4 531 846 € 51 4 390 624 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 27 3 739 933 € 32 3 309 354 € 32 2 781 657 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 58,70 % 57,32 % 65,31 % 73,02 % 0,627 63,40 %

Kalustohankkeet (sis. järjestelmähankkeet) (2.6.2020) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 72 2 985 904 € 84 3 380 215 € 95 3 381 930 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 52 2 385 800 € 64 2 518 488 € 54 2 260 662 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 72,22 % 79,90 % 76,19 % 74,51 % 56,80 % 66,80 %

Rakennushankkeet (31.3.2020) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus
Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä** 16 14 637 392 € 19 9 547 845 € 27 14 056 529 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 16 2 080 044 € 15 1 886 858 € 15 2 175 726 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 100,00 % 14,21 % 78,95 % 19,76 % 55,60 % 15,50 %

Sopimuspalokuntien pienkalusto (kaikki 6 kokousta) kpl Avustus kpl Avustus kpl Avustus

Hakemukset, lkm ja haettu avustusmäärä 155 491 808 € 145 461 738 € 157 457 848 €

Myönnetyt avustukset, lkm ja avustusmäärä (euroa) 150 434 486 € 139 392 828 € 150 395 760 €

Myönteisten päätösten osuus saapuneista ja myönnetty 
avustus suhteessa haettuun (%) 96,77 % 88,34 % 95,86 % 85,08 % 95,50 % 86,40 %

*  Päätösmäärä (294 kpl) sisältää yhden myönteisen ja yhden kielteisen sopimuspalokuntien pienavustuksen oikaisupäätöksen. Haettu avustus-
määrä (27 970 447 euroa) sisältää tiedot sekä myönteisen että kielteisen päätöksen saaneista hakemuksista. 

** Rakennushankkeiden haettu avustusmäärä on laskennallisesti 40 % hakemuksissa ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Vuonna 2020 raken-
nushankkeiden kokonaiskustannukset olivat 36 593 481 euroa, josta 40 % on 14 637 392 euroa. 
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TAULUKKO 11. 
Rahaston talous ja tunnusluvut

Rahaston talous 2020 2019 2018

Toiminnan kulut, euroa 347 487 370 771 310 603

Siirtotalouden menot, euroa 11 032 927 10 773 308 10 184 652

Palosuojelumaksukertymä, euroa 11 391 058 11 402 540 11 012 492

Uudet avustuspäätökset yhteensä, euroa 11 930 263 11 327 528 10 833 805

Rahaston varojen käyttösuunnitelma, euroa* 11 100 000 11 600 000 11 600 000

Toteutunut rahaston varojen käyttö, euroa 12 207 750 11 698 299 10 954 408

Tunnusluvut 2020 2019 2018

Taloudellisuus 1: toiminnan kulut/hallituksen päätökset yhteensä, euroa 814 858 708

Taloudellisuus 2: toiminnan kulut/sihteeristön käsittelemät asiat, euroa 443 508 405

Tuottavuus 1: päätökset/sihteeristön htv 99,5 90,9 106,6

Tuottavuus 2: käsiteltävät asiat/sihteeristön htv 183 153,7 186,2

Sihteeristössä käsiteltävät asiat/kk, keskiarvo, kpl 65,4 60,8 63,9

Tehokkuus 1: Avustushakemuksista käsitelty 4 kk:n sisällä saapumisesta, % 98,6 % 100 % 99,7 %

Tehokkuus 2: Tilityksistä käsitelty 2 kk:n sisällä saapumisesta, % 92,7 % 91,7 % 91,2 %

Pisin hakemuksen käsittelyaika, työpäivää 199 116 126

Pisin tilityksen käsittelyaika, työpäivää 233 125  

Toiminnan kulut suhteessa siirtotalouden menoihin, % 3,15 % 3,44 % 3,05 %

Toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään, % 3,05 % 3,25 % 2,82 %

Toiminnan suunnitelmallisuus: varojen käyttösuunnitelman toteuma, % 109,98 % 100,85 % 94,43 %

* Rahaston varojen käyttösuunnitelma ja toteutunut varojen käyttö sisältää hallinnolliset kulut 

TAULUKKO 12. 
Avustusten ja tilitysten käsittelyajat

Käsittelyajat rahastossa 2020 2019 2018

Avustushakemukset kpl % kpl % kpl %

0−4 kk 289 98,6 % 301 100,0 % 333 99,7 %

4−6 kk 3 1,0 % 0 0,0 % 1 0,3 %

yli 6 kk 1 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Tilityshakemukset kpl % kpl % kpl %

0−2 kk 332 92,7 % 275 92,3 % 299 91,2 %

2−6 kk 25 7,0 % 23 7,7 % 29 8,8 %

yli 6 kk 1 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 %
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1.3.3 Laadunhallinta 

Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa 

Rahasto on asettanut hakemusten käsittelylle neljän kuukau-
den tavoiteajan. Tavoiteaika lasketaan alkamaan siitä, kun ha-
kemus saapuu rahastoon. Määräaikoina haettavien avustus-
ten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäivästä. 
Tunnusluvut kuvataan taulukossa 12 (Avustusten ja tilitysten 
käsittelyajat). Vuonna 2020 neljän kuukauden tavoiteaika saa-
vutettiin lähes kaikkien hakemusten osalta.

Yleisavustukset ja erityisavustukset maksetaan hakijalle pää-
sääntöisesti tositteellista tilitystä vastaan päätöksen saami-
sen jälkeen. Sopimuspalokuntien pienavustukset maksetaan 
suoraan päätöksellä jo toteutuneiden kustannusten pohjalta. 
Rahaston tavoitteena on käsitellä saapuvat tilityshakemukset 
kahden kuukauden kuluessa niiden saapumisesta. Tilitysha-
kemuksista 92,7 % (332 kpl) käsiteltiin tavoiteajassa.

Avustustoiminnan ja sisäisten prosessien laadukkuus  

Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön hoidossa ja val-
vonnassa. Rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii rahaston hallitus. 
Rahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahaston toi-
minnan ja talouden kannalta merkityksellisistä ja laajakan-
toisista asioista sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää 
rahastosta myönnettävistä avustuksista ja muusta rahoituk-
sesta rahaston sihteeristön esittelystä. Hallituksen pöytäkir-
jat ovat nähtävillä Palosuojelurahaston verkkosivuilla.

Palosuojelurahaston hallitus on vuodesta 2016 lähtien ar-
vioinut systemaattisesti rahaston sisäistä valvontaa ja riski-
en hallintaa. Vuonna 2020 rahaston hallitus arvioi rahaston 
toiminnan riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutoksia 
aiempiin vuosiin nähden.

Määräaikoina tapahtuvista avustushauista tiedotetaan laa-
jasti ja avustuksen hakutiedotteessa ohjeistetaan avustuk-
sen hakijoita yksityiskohtaisesti. Rahastolla on käytössään 
myös yleiset avustuksenhakuohjeet. Avustus- ja maksatus-
hakemuksia varten rahaston internetsivuilla on sähköisesti 
täytettävät haku- ja tilityslomakkeet ja niille täyttöohjeet. 

Hakemusten laadukkuutta varmistetaan mm. määrämuo-
toisin lausuntomenettelyin. Kalusto- ja rakennushanke-
hakemusten osalta aluehallintovirasto tarkastaa ja asettaa 
alueensa hakemukset tärkeysjärjestykseen. Rakennushan-
kehakemusten liitteenä on pelastuslaitoksen lausunto ja 
hankekohtainen arviointikehikko kuntien ja sopimuspalo-

kuntien paloasemahankkeista. Menettelyllä on haluttu var-
mistaa alueellisen tietämyksen ja alueen tarpeiden esille 
tuleminen päätöksenteossa. Kalusto- ja rakennushankea-
vustuksiin, kuten myös sopimuspalokuntien pienavustuk-
siin tulee lisäksi liittää alueen pelastuslaitoksen lausunto 
hankkeesta.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden laadukkuutta arvioi sih-
teeristön vetämä asiantuntijaraati, johon on koottu kym-
menisen pelastusalan asiantuntijaa. Asiantuntijaraati arvioi 
hankkeet sekä sähköisesti täytettävällä arviointilomakkeella 
että raadin kokouksessa. Hakija toimittaa avustushakemuk-
sen liitteenä myös vaikuttavuustavoitetaulukon, jolla var-
mistetaan se, että hakija on pohtinut hankkeen vaikutta-
vuutta jo hakuvaiheessa. 

Palosuojelurahaston päätökseen saa hakea oikaisua 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati-
muksia tulee Palosuojelurahastoon yleensä muutamia vuo-
sittain. Vuonna 2020 Palosuojelurahastossa käsiteltiin kolme 
oikaisuvaatimusta.

Rahastossa toteutettiin kalustohankkeiden ulkopuolinen 
vaikuttavuusarvio vuonna 2015 ja rakennushankkeiden ul-
kopuolinen vaikuttavuusarvio vuonna 2014. Vaikuttavuus-
arviointien tuloksia hyödynnettiin avustustoimintaa arvioi-
taessa ja kehitettäessä. 

Rahaston mittava rakennushankkeiden sisäinen valvon-
taprosessi saatiin päätökseen vuonna 2018. Tarkastuksen 
kohteena olivat kaikkien vuosina 1988−2013 myönnettyjen 
rakennushankeavustusten nykytilanne ja nykykäyttö. Sel-
vityspyyntöjä lähetettiin yhteensä 548 kappaletta kuntiin, 
sopimuspalokuntiin sekä pelastuslaitoksiin. Takaisinperin-
täpäätös tehtiin yhteensä 50 hankkeeseen ja rahastoon 
palautui yhteensä 648 825 avustuseuroa tämän valvonta-
hankkeen myötä. Valvontahanke lisäsi rahaston päätöseh-
tojen tunnettavuutta pelastustoimessa. Valvontahankkeen 
seurauksesta kunnat ovat ottaneet rahastoon aktiivisesti 
yhteyttä tapauksissa, joissa avustuksen käyttöön on ollut 
suunnitteilla muutoksia. Valvontahankkeen myötä syntyi 
myös käytäntö, jossa rakennushankeavustuksen saajatahol-
le lähetetään rahaston avustuksesta kertova messinkilaatta 
kiinnitettäväksi avustusta saaneen rakennuksen ulko-oven 
viereiselle seinälle. 

Vuonna 2017 aloitettiin tarkastuskäyntien tekemien avus-
tuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen valvontaprosessia. 
Vuosien 2017−2020 aikana on tehty tarkastuskäyntejä yh-
teensä 53 kpl, joista 13 vuonna 2020. Kertomusvuonna teh-
dyistä tarkastuksista kaksi tarkastusta teki ulkopuolinen toi-
mija rahaston toimeksiannosta. Tarkastuksista yksi kohdistui 
pienavustuksiin, 4 rakennushankkeisiin, 6 kalustohankkei-
siin ja kaksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 
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Ensimmäisen tulostavoiteasiakirjan hyväksyminen

Palosuojelurahastolakiin tehtiin muutoksia, jotka astuivat 
voimaan 1.1.2019. Lain 10 § 1 momentin mukaan sisämi-
nisteriö hyväksyy rahaston tulostavoitteet rahaston hallituk-
sen esityksestä. Rahaston ensimmäinen tulostavoiteasiakirja 
vuodelle 2020 allekirjoitettiin 28.11.2019. Tulostavoiteasia-
kirjan mukaisesti rahasto kohdentaa tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa uuden painotetun haun avulla sekä päivittää 
rahaston avustustoiminnan strategiset linjaukset tarvittavin 
osin. Rahasto tukee sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuut-
ta ja toimintaedellytyksiä ja turvaa osaltaan pelastustoimelle 
tarkoituksenmukaiset toimitilat rakennushankeavustusten 
kautta. Rahasto myös tehostaa viestintää sekä noudattaa 
toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa ja ja-
kaa palosuojelumaksukertymän mahdollisimman täysimää-
räisesti avustuksina eteenpäin. Palosuojelurahaston strate-
gian toteutussuunnitelman mukaan rahasto lisäksi kehittää 
hankehallintoaan sekä osallistuu valtionavustusten kehittä-
mis- ja digitalisointihankkeen kehittämistyöhön. 

Rahasto saavutti vuodelle 2020 asetetut tavoitteet. Tavoit-
teiden toteutumista kuvataan tilinpäätöksen teksteissä. 
Rahasto myönsi sopimuspalokunnille yhteensä 173 piena-
vustusta, kalustoavustusta sekä rakennushankeavustusta, 
joilla turvataan sopimuspalokuntatoiminnan toimintaedel-
lytyksiä sekä jatkuvuutta. Rahasto monipuolisti viestintää 
ja oli aktiivisesti mukana valtionavustusten kehittämis- ja 
digitalisointihankkeessa. Rakennushankeavustuksia voi-
tiin kertomusvuonna myöntää kaikkiin saapuneisiin avus-
tushakemuksiin. Rahasto avasi painotetun haun 2019 ja 
ensimmäiset päätökset tehtiin vuonna 2020. Tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden painotuksina olivat asumisen palo-
turvallisuus, rakentamisen paloturvallisuus sekä vaikutta-
vuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Avustuksia 
voitiin kertomusvuonna kohdistaa painotusten mukaisesti 
hyvin. Avustushakemuksia saatiin vuonna 2020 yhteensä 
46 ja näistä 24 avustushakemusta kohdistui painotettuun 
hakuun. Avustuspäätös myönnettiin 27 hankkeeseen, joista 
painotettuun hakuun kohdistui 13. Strategian päivittämi-
nen päätettiin toteuttaa vuosina 2021-2022, jotta pelastus-
toimen uudistamislinjaukset voidaan huomioida rahaston 
avustusten painopisteissä.

Sähköinen asiakirjahallinta ja asiointi 

Sisäministeriö ja Palosuojelurahasto käyttävät hallinnonalan 
yhteistä asiankäsittelyjärjestelmä Actaa, johon kaikki rahas-
tossa vireille tulevat asiat kirjataan ja arkistoidaan. Rahastolla 
ei toistaiseksi ole käytössä sähköistä asiointialustaa. 

Asianhallintaan liittyviä toimintatapoja ollaan uudista-
massa koko valtioneuvostossa. Valtiovarainministeriö on 
asettanut valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitali-
sointihankkeen. Sen tavoitteena on lisätä valtionavustus-
toiminnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä 
kehittämällä koko valtionhallinnon kattava digitalisoitu 
valtionavustusprosessi, joka sisältää asiakaslähtöisen yh-
tenäisen toimintamallin (ns. VA 2.0-toimintamallin) ja tie-
tojärjestelmät. Sihteeristö osallistui digitalisointiratkaisun 
määrittelytyöhön, joka käsitti noin 25 erilaista määrittely-
työpajaa. Määrittelytyö jatkuu tiiviinä työpajatyöskente-
lynä myös vuonna 2021.

Tavoitteena prosessissa on keventää ja automatisoida ra-
haston haku- ja päätösprosesseja tulevina vuosina. Tavoi-
teaikataulun mukaan ensimmäiset pilotoitavat avustus-
haut toteutettaisiin Palosuojelurahaston osalta vuoden 
2021 syksyllä.

Kaikkien ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestel-
mä VAHVA on otettu käyttöön vaiheistetusti vuosina 
2018–2021. Sisäministeriössä VAHVA otettaneen käyttöön 
maaliskuussa 2021 ja se korvaa nykyisen käytössä olevan 
asianhallintajärjestelmän Actan. Siirtyminen VAHVAan vai-
kuttaa myös rahaston sähköisen asioinnin toteutukseen. 
Rahaston koko asiakirjahallinto siirtyy väliaikaisesti VAH-
VAan ennen uuteen valtionavutusten tietojärjestelmään 
siirtymistä.   

VAHVA sisältää kaikki nykyaikaisen tiedonhallinnan toimin-
nallisuudet, kuten asianhallinnan, asiakirjan- ja dokumen-
tinhallinnan, säilytysratkaisun ja tiedonohjausjärjestelmän 
sekä prosessien automatisoinnin tuen. Asiointi tullaan 
todennäköisesti toteuttamaan VAHVA-järjestelmään inte-
groituna valtionavustusten sähköisenä käsittelyratkaisuna. 

Viestintä 

Palosuojelurahasto viestii aktiivisesti ja ajantasaisesti verkko-
sivujen 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 2020 omia Twiittejä julkaistiin yhteensä 43 kappaletta, 
joista suosituimmiksi nousivat esittelyvideo rahaston toimin-
nasta, Innovaatiopalkinnon julkistus, tiedotukset hallituksen 
vaihtumisesta sekä tulokset rahaston rahoittamista hankkeista. 
Twitterissä panostettiin erityisesti loppuvuodesta hankeuuti-
sointiin. Rahaston avustamista valmistuneista hankkeista lop-
putuotoksineen tai artikkeleineen twiitattiin 19 kertaa.
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Lisäksi rahaston internetsivujen verkkolehteä päivitetään 
noin kerran kuussa alaa kiinnostavilla, informatiivisilla uu-
tisilla. Syksyllä Palosuojelurahasto julkaisi uutisen, jossa 
käsiteltiin pelastustoimen jatko-opiskelijoiden avustuk-
senhakumahdollisuuksia. Uutisen oli tarkoitus kannustaa 
hakemaan henkilökohtaista apurahaa tutkimus- ja kehittä-
mishankehaussa. Juttu oli mukana myös pelastustoimen 
jatko-opiskelijoiden 7. uutiskirjeessä. 

Rahaston verkkosivuille lisättiin vuonna 2019 listaus par-
haillaan käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishank-
keista. Listaus esitetään sekä aiheittain että hakijatahoit-
tain, ja sitä päivitetään uusien päätösten myöntämisen 
yhteydessä sekä vuodenvaihteessa. 

Rahasto toteutti kyselyn vakuutusalalle syksyllä 2020. Edel-
liset vastaavat kyselyt on tehty vuosina 2016 ja 2011. Kyse-
ly tuottaa tietoa paloturvallisuuteen liittyvistä muutoksista 
ja paloturvallisuuden tulevaisuudennäkymistä erityisesti 
vakuutusalan näkökulmasta. Kysely toteutettiin samansi-
sältöisenä kuin aiemmin toteutetuissa kyselyissä. Kyselys-
sä oli mukana yhteensä kuusi vakuutusyhtiötä ja kyselyyn 
vastanneet vakuutusyhtiön edustajat kuuluvat riskienhal-
lintaryhmään. Tuloksia hyödynnetään tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden painopistealueita kehitettäessä. Nykyiset 
painopistealueet ovat voimassa vuoden 2022 loppuun 
saakka.

Vuonna 2019 avattiin ensimmäinen painotettu tutkimus- 
ja kehittämishankehaku, jossa oli mahdollista hakea avus-
tusta kolmesta aihepiiristä: asumisen paloturvallisuus, ra-
kentamisen paloturvallisuus ja vaikuttavuus ja suorituskyky 
pelastustoimen palveluissa. Aiheet ovat voimassa kolme 
vuotta kerrallaan, jonka jälkeen niitä arvioidaan uudelleen 
pelastustoimen asiantuntijoiden kanssa. Painotettu haku 
toteutettiin keskeisimmistä aihealueista, joista rahasto eri-
tyisesti toivoo tutkimushankkeita. Listauksen tehtävänä on 
helpottaa avustuksen hakijoita löytämään keskeisiä tulipa-
lojen ehkäisyyn ja pelastustoimen edistämiseen liittyviä 
tutkimusaiheita, ja samalla rahasto varmistaisi saavansa 
sellaisia tutkimushankehakemuksia, jotka palvelisivat pe-
lastusalaa parhaiten rahaston lainsäädännön puitteissa.

Loppukeväästä päivitettiin julkaisu valmistuneista, rahas-
ton avustuksella toteutetusta tutkimus- ja kehittämishank-
keista. Julkaisussa on tiedot kaikista vuosina 2010−2019 
valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeita, joita on 
yhteensä 348 kappaletta. Laaja julkaisu palvelee rahaston 
avustuksensaajia monin tavoin, sekä tiedollisesti että myös 
suuntaamalla uusia hankehakemuksia aiheisiin, joita ei ole 
tutkittu tai jotka tarvitsevat lisäselvitystä. Aineisto sisältää 

tiedot hankkeista tiivistelmä- tai otsikkotasolla sekä linkit 
hankkeiden loppuraportteihin niiltä osin, kuin ne ovat ol-
leet saatavissa. Materiaalia päivitetään vuosittain. Julkaisu 
on luettavissa rahaston verkkosivuilla. 

Vuonna 2019 rakennus- ja kalustoavustuksen saajille lä-
hetettiin ensimmäistä kertaa päätösten mukana messin-
kilaatta rakennushankkeisiin tai ulkokäyttöön soveltuva 
tarra kalustohankkeisiin. Päätöksen ohjeistuksen mukaan 
rakennuslaatta tulee sijoittaa rakennuksen ulko-oven vie-
reiselle seinustalle, ja kalustotarra kiinnitetään näkyvälle 
paikalle auton koriin, esimerkiksi oveen tai kylkeen. Laa-
tassa ja tarrassa on PSR:n logolla varustettu teksti siitä, että 
rakennus tai kalusto on saanut avustusta Palosuojelura-
hastosta. Toimenpiteellä tehostetaan rahaston viestintää 
sekä avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta. 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnosta tehtiin vuosit-
tainen videokooste, jossa esitellään Innovaatiopalkinnon 
palkinnonsaajat sekä palkitut työt. Video Innovaatiopal-
kinnon voittajista on tehty kuutena peräkkäisenä vuotena. 
Vuoden 2020 video on nähtävillä rahaston YouTube-kana-
valla. 

Syksyllä 2020 tuli voimaan EU:n saavutettavuusdirektii-
vi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 
2016/2102, annettu 26. päivänä lokakuuta 2016, julkisen 
sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten 
saavutettavuudesta), jolla pyritään varmistamaan, että 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovel-
lusten saavutettavuutta parannetaan yhteisten saavutet-
tavuusvaatimusten perusteella. Kaikilla tulee olla tasaver-
taiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. Direktiivin 
mukaisesti Palosuojelurahaston hakuilmoitukset ja pöytä-
kirjat muutettiin direktiiviä noudattaviksi. Myös suuri osa 
muusta rahaston verkkosivuilla olevasta materiaalista uu-
distettiin. Suuren tietomäärän vuoksi kaikkea materiaalia ei 
ole voitu muokata direktiiviä vastaavaksi, jolloin saavutet-
tavuuspuutteista on mainittu Palosuojelurahaston verkko-
sivujen saavutettavuusselosteessa.

https://twitter.com/LeinonenMira/status/1305594453693026305/photo/3
https://twitter.com/LeinonenMira/status/1305594453693026305/photo/3
https://www.palosuojelurahasto.fi/kaynnissa-olevat-tutkimus-ja-kehittamishankkeet
https://www.palosuojelurahasto.fi/kaynnissa-olevat-tutkimus-ja-kehittamishankkeet
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-tutkimus-ja-kehitt%C3%A4mishankkeet-2010-2019.pdf
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/PSR-tutkimus-ja-kehitt%C3%A4mishankkeet-2010-2019.pdf
https://youtu.be/qFUtKX-MY7s
https://youtu.be/qFUtKX-MY7s
https://www.palosuojelurahasto.fi/palosuojelurahaston-verkkosivujen-saavutettavuusseloste
https://www.palosuojelurahasto.fi/palosuojelurahaston-verkkosivujen-saavutettavuusseloste
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1.4 Henkilöstö ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Palosuojelurahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Siihen kuu-
luu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on 
henkilökohtainen varajäsen. Sisäministeriö nimeää hallituk-
sen puheenjohtajan sekä jäsenet ja varajäsenet kerrallaan 
kolmen vuoden toimikaudeksi. Nykyisen hallituksen toimi-
kausi on 1.3.2020–28.2.2023.

Jäseniksi nimetään sisäministeriön pelastusosaston edusta-
ja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskus-
järjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Vakiintuneen 
käytännön mukaan hallituksessa on ollut kaksi kansan-
edustajaa, yksi pelastusjohtaja sekä pelastusalan järjestöjen 
edustaja. 

Palosuojelurahastolla ei ole rahaston henkisten voimavaro-
jen hallintaan ja kehittämiseen liittyviä omia suunnitelmia 
tai ohjelmia, vaan rahaston sihteeristö kuuluu sisäminis-
teriön suunnitelmien ja ohjelmien piiriin. Rahaston työn-
tekijät käyvät tulos- ja kehityskeskustelut sisäministeriön 
käytännön mukaisesti. Sihteeristö osallistuu vuosittain kou-
lutuksiin henkilöstön ja rahaston erityistarpeiden lähtökoh-
dista. Vuonna 2020 osallistuttiin esimerkiksi verkkosivukou-
lutukseen, tiedonohjauskoulutukseen, Voimavaroja arkeen 
-koulutukseen sekä JOKO 62 -johdon koulutusohjelmaan. 
Valtionhallinnon vuoden 2020 VMBaro-työtyytyväisyyskyse-

lyssä rahaston sihteeristö nosti omaksi kehittämiskohteek-
seen tuloksellisen työn mahdollistamisen kaikille.

Hallitus pitää kokousten lisäksi vuosittain ajankohtaisse-
minaarin, jossa käsitellään yhdessä rahaston työntekijöi-
den kanssa toiminnan kehittämistä, tutustutaan rahaston 
avustuskohteisiin sekä kuullaan alustuksia pelastustoimen 
ajankohtaisista teemoista.  Vuonna 2020 kokous- ja kehittä-
misseminaari pidettiin koronapandemiasta johtuen etätilai-
suutena. Teemana oli pelastustoimen tulossa oleva uudistus 
sekä siihen liittyvät strategiset linjaukset.

Palosuojelurahaston työntekijät ovat sisäministeriön pal-
veluksessa olevaa henkilöstöä. Päätoimisia virkasuhteessa 
olevia henkilöitä on rahaston palveluksessa neljä. Työnte-
kijöistä kolme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkin-
non (yhdellä lisäksi toisen alan tohtorintutkinto) ja muut 
rahastossa työskennelleet alemman ammattikorkeakoulu-
tutkinnon. Lisäksi rahastossa oli osan vuotta harjoittelija. 
Pääsihteerin tehtävät määritellään sisäministeriön asetuk-
sessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (947/2010). 
Sihteeristön tehtävät määrätään toimenkuvissa, jotka 
Palosuojelurahaston hallitus vahvistaa asetuksen mukai-
sesti.  Vuonna 2020 pitkän jatkunut sijaisuustilanne saatiin 
sihteeristössä purettua ja kolme työntekijää nimitettiin va-
kituisiin virkoihin.  

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.1.–28.2.2020 seuraava:

Puheenjohtaja Anne Holmlund, Satakuntaliiton hallituksen varapuheenjohtaja,  sisäministeri 2007–2011 

Jäsenet Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö, varapuheenjohtaja 
 henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, ohjaus- ja kehittämisjohtaja, sisäministeriö

 Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto  
 henkilökohtainen varajäsen Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto

 Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry  
 henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssiala ry

 Ari Torniainen, kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmä  
 henkilökohtainen varajäsen Elsi Katainen, keskustan eduskuntaryhmä

 Mika Raatikainen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä  
 henkilökohtainen varajäsen Mika Niikko, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys  
 henkilökohtainen varajäsen Simo Tarvainen, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys

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

Palosuojelurahaston hallituksen kokoonpano oli 1.3.–31.12.2020 seuraava:

Puheenjohtaja Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Jäsenet  Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö 
 henkilökohtainen varajäsen 1.3.–31.10.2020 Linda Viitala, erityisasiantuntija, sisäministeriö,  
 1.11.–31.12.2020 Tanja Ulvinen, 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

1.5.1 Rahoituksen rakenne 

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen 
rahasto. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2020 koostui-
vat vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista 
vuodelta 2019 (11 391 058 euroa). Palosuojelumaksun on 
velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutus-
liikettä Suomessa. Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä, joka 
harjoittaa Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa, 
on oltava Suomessa asiamies palosuojelumaksun suoritta-
mista varten. Palosuojelumaksut on kokonaisuudessaan ti-
liöity tuloksi lkp-tilille 90150000.

Palosuojelumaksukertymä on noussut tasaisesti koko 2000 
luvun ajan, lukuun ottamatta vuotta 2018, jolloin maksuker-
tymä (11 012 492) oli noin 2,1 % pienempi kuin vuonna 2017 
(11 248 334 euroa). Vuonna 2019 palosuojelumaksukertymä 
jälleen nousi ollen 11 402 540 euroa, nousua vuoden 2018 
tasoon oli noin 3,5 %. Vuonna 2020 maksukertymässä ei ol-
lut juuri muutosta vuoteen 2019 nähden. 

Rahasto seuraa, kuinka talouden kehitys tulee vaikutta-
maan maksukertymään tulevina vuosina. Maksukertymän 

muutokset pystytään huomioimaan vuosittain talouden 
suunnittelussa. Palosuojelumaksukertymän muutokset joh-
tuvat vuosittaisesta palovakuutusten maksutulokertymän 
suuruudesta, mihin vaikuttaa osaltaan yleinen taloudellinen 
tilanne ja toimeliaisuus sekä vakuutusmaksujen kehitys

1.5.2 Talousarvion toteutuminen 

Palosuojelurahastolle on laadittu vuosittain strategian to-
teutussuunnitelma sekä taloussuunnitelma, joka pitää sisäl-
lään talousarvion ja käyttösuunnitelman. Palosuojelurahas-
ton hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.11.2019 talousarvion 
ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2020. Tuolloin arvi-
oitiin, että tilitettävät tulot olisivat noin 11,1 miljoonaa euroa 
ja toteuma 11,4 miljoonaa euroa vastasi arvioitua hyvin. 

Vuoden 2020 avustustenjaossa onnistuttiin hyvin, sillä ti-
likauden tuottojäämä oli vain 1 246 euroa. Palosuojelu-
maksukertymän määrä oli 11 391 058 miljoonaa euroa ja 
alitoteutuneet hankkeet 849 336 euroa. Yhteensä avustus-
tenjakoon sekä hallintomenoihin oli käytettävissä näin ollen 
12 240 394 euroa. Uudet myönnetyt avustukset (11 930 263 
euroa) sekä toteutuneet hallintomenot (347 487 euroa) oli-
vat yhteensä 12 278 635 euroa.  
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Toteutunut

Vuoden 2020 talousarviossa arvioitiin aiempina vuosina an-
nettuja päätöksiä maksettavan vuoden aikana noin 8,1 mil-
joonalla eurolla ja uusia päätöksiä tehtävän 10,7 miljoonalla 
eurolla. Käyttösuunnitelman mukaisista uusista päätöksis-
tä päätettiin kohdistaa rakennushankkeisiin 1,9 miljoonaa 
euroa, kalustohankkeisiin 1,88 miljoonaa euroa, järjestöjen 
yleisavustuksiin 3,22 miljoonaa euroa, tutkimus- ja kehitys-
hankkeisiin 3,3 miljoonaa euroa ja sopimuspalokuntien pie-
navustuksiin 0,4 miljoonaa euroa.

Rahaston hallitus on tehnyt päätöksen (Pöytäkirja 2/2020), 
että tulevina vuosina pyritään maltillisesti vähentämään 
rahaston pääomaa. Kertomusvuonna myönnettiinkin avus-
tuksia yhteensä 1,16 miljoonaa euroa enemmän kuin vuo-
den 2020 talousarviossa on budjetoitu. Tämän mahdollisti 
lisäksi odotettua korkeampi palosuojelumaksukertymä 
sekä huomattavan korkea alitoteutuneiden hankkeiden 
määrä. Koronatilanteesta johtuen ennätysmäärä avustuksia 
toteutui alle budjetoidun. Nämä avustukset voitiin aktiivi-
sen talousseurannan vuoksi jakaa kertomusvuonna uusina 
avustuksina eteenpäin, joten ne eivät kerryttäneet rahaston 
omaa pääomaa.  

Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin 0,18 miljoo-
naa euroa enemmän, kalustohankkeisiin 0,51 miljoonaa 
euroa enemmän ja tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 0,44 
miljoonaa euroa enemmän. Sopimuspalokuntien pienka-
lustohankintoihin myönnettiin avustusta lähes suunnitel-
lusti, noin 34 000 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa 
oli varattuna rahoitusta. Kertomusvuonna oli useita tärkeitä 

tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä kalustohankkeita, joi-
ta rahasto päätti tukea. 

Rahaston hallintomenoihin varattiin toiminta- ja talous-
suunnitelmassa vuodelle 2020 yhteensä 400 000 euroa. 
Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 347 771 euroa 
(vuonna 2019: 370 771 euroa). Rahaston sähköisen asiointi-
alustan kehittämisestä ei syntynyt kustannuksia. 

Myönnetyt avustukset maksetaan pääsääntöisesti myön-
tämisvuonna tai sitä seuraavina kahtena vuotena. Kaikista 
myönnetyistä avustuksista vuoden lopussa maksamatta ole-
va osuus (sitoumukset) esitetään kirjanpidossa rahaston ly-
hytaikaisissa veloissa. Taseessa oleva siirtovelat pitää sisällään 
kaikki vuoden 2020 lopussa maksamatta olevat sitoumukset.

Taloussuunnitelmassa palosuojelumaksukertymästä vähen-
netään arvioidut hallintomenot, jonka jälkeen loput on tarkoi-
tus myöntää avustuksina palonehkäisyä ja pelastustoimintaa 
edistäviin hankkeisiin taloussuunnitelman sekä avustuslinja-
usten mukaisesti. Tavoitteen toteutumisessa on merkitystä 
arvioidun palosuojelumaksukertymän lisäksi avustusten ali-
toteumalla, avustuspalautuksilla sekä takaisinperinnöillä. 

Palosuojelumaksukertymä on viimeisten kahdenkymmen 
vuoden aikana noussut suotuisasti (kaavio 5), jolloin myös 
avustusta on voitu myöntää entistä useammalle taholle. 

Palosuojelumaksukertymä nousi vuodesta 2001 vuoteen 
2017 saakka. Vuonna 2018 maksukertymään tuli kuiten-

Kaavio 4. Talousarvion toteutumisvertailu vuonna 2020
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kin notkahdus, jonka jälkeen maksukertymä nousi jälleen 
vuonna 2019 ja pysyi tämän jälkeen vuonna 2020 samassa 
tasossa. Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2021 palo-
suojelumaksukertymä tullee olemaan saman verran kuin 
vuonna 2020 eli noin 11,3–11,4 miljoonaa euroa. Rahaston 
hallituksen päätöksen mukaisesti mahdollinen maksukerty-
män ylitys kohdistetaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

Hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapau-
tuminen sekä mahdollisista takaisinperinnöistä tuloutuvat 
avustuseurot otetaan huomioon mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa, jotta ne voidaan huomioida kuluvan vuo-
den avustusten jaossa. 

Alitoteuma johtuu pääosin siitä, että hankkeeseen ei ole syn-
tynyt kuluja odotettua määrää.  Toisinaan alitoteuma johtuu 
siitä, että hankkeen kaikki kulut eivät tilityksen tarkastuksen 
yhteydessä ole hyväksyttäviä kustannuksia. Hyväksyttävistä 
kustannuksista tiedotetaan avustuksenhakuilmoituksissa 
sekä ohjeistuksissa.  Hyvin harvoin hanke jää kokonaan to-
teuttamatta. Esimerkiksi rakennushankkeissa edellytyksenä 
on kunnan sitoutuminen rakennushankkeen aloittamiseen 
avustuksen myöntövuonna. Hanke tulee myös olla hyväk-
syttynä kunnan talousarviossa.

Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä 
alitoteutuneista hankkeista oli yhteensä 849 336 euroa. Ali-
toteutuneita hankkeita oli yhteensä 42, joista tutkimus- ja 
kehittämishankkeita oli 28, rakennushankkeita 6, kalusto-
hankkeita 5 ja yleisavustuksia 3. Koronavuodesta johtuen 
monet tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutuivat alle 
budjetoidun, sillä osa matkakustannuksista, koulutuskus-
tannuksista sekä henkilöstökustannuksista jäi toteutumatta. 
Myös isot kansalliset kampanjat toteutettiin pääosin virtu-
aalisesti. Suurin alitoteuma 78 406 euroa kohdistui SPEK:in 
paloturvallisuusviikkoa koskevaan hankkeeseen. Alitoteu-
tuneiden hankkeiden määrä on viimeisen kuuden vuoden 
aikana vaihdellut 316 132 eurosta 849 336 euroon.   

TAULUKKO 13. 
Alitoteutuneet hankkeet (vapautuneet sitoumuk-
set) vuosina 2015–2020

Vuosi Euroa
2020 849 336

2019 602 576
2018 491 509
2017 336 574
2016 561 786
2015 682 924
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Kaavio 5. Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin 2001–2020

Kaaviossa ei ole huomioitu hallintomenojen osuutta, joka katetaan palosuojelumaksukertymällä.
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1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Tilinpäätöksessä esitetään euromääräiset tilikauden 2020 
luvut ja vuoden 2019 vertailuluvut.

Palosuojelurahaston tulot vuonna 2020 koostuivat koko-
naan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista 
vuodelta 2019 (11 391 058 euroa).

Rahastolla ei ollut vuonna 2020 tuloja takaisinperinnöistä. 
Kertomusvuonna oli yksi perusteettoman edun palautus 
(omaehtoinen avustuspalautus), joka oli summaltaan 3 606 
euroa. 

Toteutuneet hallintokulut (toiminnan kulut) olivat vuonna 
2020 yhteensä 347 487 euroa (370 771 euroa vuonna 2019). 
Palosuojelumaksukertymään verrattuna hallintokulujen 
osuus on alhainen: 3,05 % maksukertymästä (3,25 % vuon-
na 2019). 

Tuotto- ja kululaskelman henkilöstökulut (27 300 euroa) si-
sältävät hallituksen palkkiot ja muut maksetut palkkiot sisäl-
täen työnantajasuoritukset. Sihteeristön palkkakulut sisälty-
vät palveluiden ostoihin ja ovat tämän kuluryhmän suurin 
kustannuserä. Työntekijöiden määrä on vakiintunut neljään 
viranhaltijaan sekä harjoittelijaan, joka toimii rahastossa 
osan vuotta. Sihteeristössä oli kertomusvuonna kuukauden 
mittainen virkavapaus.

Palveluiden ostot (sis. kaikki 43-alkuiset tilit) olivat vuonna 
2020 yhteensä 317 736 euroa (vuonna 2019: 330 106 euroa). 
Palveluiden ostot (kaikki 43-alkuiset tilit) sisältävät paina-
tuspalvelut sekä ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut, 
posti- ja tietoliikennepalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut, koulutuspalvelut, ravitsemuspalvelut, asiantuntija- 
ja tutkimuspalvelut, palveluiden ostot valtion virastoilta ja 
laitoksilta, yhteistoiminnan kustannukset sekä muut palvelut. 

Palveluiden ostot valtion virastoilta ja laitoksilta -tili 
(43950000) jäi pois käytöstä vuoden 2020 alussa. Tilille si-
sältyneet sihteeristön palkkakustannukset sekä valtion ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) so-
pimuslaskutukset on nyt kirjattu erillisille tileille. Sihteeristön 
palkat on kirjattu Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 
tilille (43968000). Kustannukset olivat kertomusvuonna  
278 644 euroa. Palkeiden palvelumaksut on kirjattu tilil-
le Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot, sisäiset 
(43280000). Kustannukset olivat kertomusvuonna 17 857 
euroa. Palkeiden palvelumaksun laskutukseen on lisätty 
vuodesta 2018 arvonlisävero. Koska rahasto kuuluu budjet-
titalouden ulkopuolelle ja se on oma kirjanpitoyksikkö, tulee 
alv-maksu Palkeiden maksussa maksaa. 

Ulkopuolisten palkat ja palkkiot sisältäen eläkekulut ja muut 
henkilösivukulut olivat 27 300 euroa (22 592 euroa vuon-
na 2019) sekä matkustuspalvelut 495 euroa (vuonna 2019: 
5 484 euroa). Vuonna 2020 matkustuspalveluiden osuus oli 
pieni, sillä koronaepidemian johdosta kokoukset järjestet-
tiin etäkokouksina ja vain osa sihteeristön tarkastuskäyn-
neistä toteutui. 
  
       

TAULUKKO 15. 
Matkustuspalvelut ja Palkeiden palvelumaksut 
2016–2020 

Vuosi Matkustuspalvelut (euroa), 
tili 45020001

Palkeiden palvelu- 
maksut (euroa),
tili 43280000

2020 495 17 857

2019 5 484 10 711  

2018 6 930 12 387  

2017 3 288 13 448  

2016 8 007 14 446  

TAULUKKO 14. 
Ulkopuolisten palkkiot sekä sihteeristön palkkakustannukset yhteensä

Vuosi Yhteensä, euroa Ulkopuolisten palkkiot, euroa Sihteeristön palkkakustannukset, 
euroa

Sihteeristön htv

2020 305 944 27 300 278 644  4,29

2019 305 219 22 592 282 627  4,75

2018 256 189 21 545 234 644  4,12

2017 236 574 22 516 214 058  3,73

2016 241 253 23 384 217 869  3,98

Vuosina 2016–2017 osa 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 rahas-
tossa toimi harjoittelija noin neljän kuukauden ajan.  
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Siirtotalouden kulut vuonna 2020 olivat 11 032 927 euroa 
(vuonna 2019: 10 773 308 euroa). Siirtotalouden kulut koos-
tuvat vuonna 2020 myönnetyistä avustuksista sekä niiden 
palautuksista. Osa siirtotalouden kuluista maksetaan pois 
kertomusvuoden aikana. Avustukset, joita ei ole maksettu 
kuluvana vuonna, ovat mukana siirtoveloissa eli taselaskel-
massa. Rahaston varojen käyttösuunnitelmassa avustukses-
ta maksetaan myöntövuotena 30 %, toisena vuotena 35 % 
ja kolmantena vuotena 35 %. Siirtotalouden kulut koostuvat 
tulonsiirroista paikallishallinnolle, elinkeinoelämälle, voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille, kotitalouksille sekä valtion-
hallinnolle. 

Kulut paikallishallinnolle olivat kertomusvuonna 4 208 005, 
ja määrä oli 74 489 euroa enemmän kuin edellisvuonna 
(4 133 516 euroa). Kulut elinkeinoelämälle olivat 24 391 
euroa, kun vuonna 2019 ne olivat 224 230 euroa. Voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen kulut olivat 5 250 265 eu-
roa. Vuonna 2019 voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen 

kulut olivat 5 613 277 euroa. Kulut valtionhallinnolle oli-
vat 1 580 435 euroa. Vuonna 2019 vastaavat kulut olivat  
767 765 euroa.  Siirtotalouden kulujen vuosittainen vaihtelu 
on tavanomaista. Siirtotalouden kulujen vaihtelu aiheutuu 
sekä myönnettyjen avustusten määrän vaihtelusta että ra-
hastoon tuloutetuista avustuseuroista niiden hankkeiden 
osalta, jotka ovat päättyneet ja joista avustusta on jäänyt 
käyttämättä. 

Kotitalouden miinusmerkkinen tili -30 169 euroa johtui sii-
tä, että kyseiselle tilille oli kirjautunut SPEK NouHätä 2020 
-hankkeen alitoteuma 52 168 euroa. Avustukset kotitalouk-
sille 82620000 -tilin saldon olisi kuulunut ollut 21 999 eu-
roa (nyt -30 169 euroa). 82510000-tilin saldo taas olisi ollut 
5 285 724 euroa (nyt 5 337 892 euroa).

Valtionhallinnon kulutilin 82910000 avustusten summat 
ovat edellisvuotta suurempia. Korkeakouluille myönnetyis-
tä avustuksista suurin oli Aalto-yliopiston 357 051 euron 

Kuva 13. Rahaston sihteeristö vuonna 2020. Kuvassa oikealta pääsihteeri Johanna Herrala, erityisasiantuntija, assistentti Solja Kumpulainen ja 
asiantuntija Katri Päivärinta. Asiantuntija aloitti työt rahastossa loppuvuodesta.2020. Kuvasta puuttuu suunnittelija Sanna Virtaniemi, joka toimi 
rahastossa syyskuun loppuun saakka.  
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avustus. Vuonna 2020 Pelastusopistolle myönnettiin 8 avus-
tusta, joiden yhteissumma oli 1 000 594 euroa. Avustusten 
alitoteuma oli 275 877 euroa. Vuonna 2019 vuonna Pelas-
tusopistolle oli myönnetty 10 avustusta, joiden yhteissum-
ma oli 743 383 euroa; alitoteuma oli 314 229 euroa. Muuten 
yksittäisissä kirjauksissa ei ole huomattavissa erityisiä eroja. 
Vuonna 2020 takaisinperintäpäätöksiä ei ollut. 

Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 1 246 euroa. 
Tuottojäämä oli 244 641 euroa pienempi kuin edellisvuon-
na (245 887 euroa). Tilikauden tulos oli erittäin hyvä, sillä 
Palosuojelurahaston tavoitteena on pyrkiä nollatulokseen 
jakamalla saadut palosuojelumaksutulot avustuksina tulipa-
lojen ehkäisyä ja pelastustoimen edistämistä tukeviin hank-
keisiin. Tilikauden tuottojäämä on kirjattu taseeseen oman 
pääoman lisäykseksi. 

1.5.4 Tase 

Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiol-
ta) olivat tilikauden alussa yhteensä 23 296 647 euroa ja lo-
pussa 22 247 682 euroa. Tilikauden lopun summa sisältää 
siirtosaamisia 885 euroa. Siirtosaamiset ovat vuoden 2021 
puolella maksettuja palosuojelumaksuja. Rahaston saatavil-
le valtiolta ei makseta korkoa. 

Rahaston lyhytaikainen vieras pääoma oli tilikauden lopussa 
11 971 511 euroa, joista lyhytaikaisia ostovelkoja oli 5 334 
euroa ja siirtotalouden vastikkeettomia velkoja 685 755 eu-
roa ja Palosuojelurahaston aiempiin päätöksiin perustuvia 
maksamattomia sitoumuksia 11 278 999 euroa (edellisen 
vuoden lopussa 12 272 361 euroa). Nämä sitoumukset nä-
kyvät rahaston lyhytaikaisissa siirtoveloissa.

Palosuojelurahaston saamisten vakuutusyhtiöiltä ja muilta 
maksuvelvollisilta vuodelta 2020 arvioitiin olevan noin 11,1 
miljoonaa euroa. Kyseiset palosuojelumaksut tulee palo-
suojelurahastolain 5 §:n mukaan tulouttaa Palosuojelura-
hastolle viimeistään 31.12.2020. Nämä eivät esiinny saami-
sina Palosuojelurahaston kirjanpidossa. Vakuutusyhtiöiden 
perimiin palovakuutusmaksuihin sisältyvä 3 prosentin palo-
suojelumaksuosuus esiintyy yhtiöiden taseissa 31.12.2020 
velkana valtiolle ja se on vähennetty yhtiöiden vakuutus-
maksutulosta. 

Vuoden 2020 toteutuva kertymä, joka tilitetään rahastoon 
loppuvuonna 2021, tullee tämän hetken tietojen pohjalta 
olemaan edellisvuoden tasolla eli noin 11,4 miljoonaa eu-
roa. Palosuojelumaksukertymän lasku vuonna 2018 näyttää 
taittuneen ja kertymän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasol-
laan. Vuonna 2020 tilitetty kertymä on 11 391 058 miljoonaa 
euroa, joten vuonna 2021 tilitettävän kertymä arvioidaan 
olevan suunnilleen saman verran. 

Mahdollinen palosuojelumaksukertymän ylitys kohdiste-
taan hallituksen linjauksen mukaisesti tutkimus- ja kehittä-
mishankkeisiin.  

Rahaston kokousrytmin vuoksi vuoden 2021 yleisavustus-
päätökset (3 290 000 euroa) tehtiin hallituksen viimeisessä 
kokouksessa (26.11.2020), kuten aiempina vuosina. Käytän-
tö mahdollistaa ensimmäisten tilitysten tekemisen heti vuo-
denvaihteen jälkeen. Yleisavustukset maksetaan hakijoille 
pääsääntöisesti jälkikäteen ennakollisesti kolmessa jaksossa 
vuoden 2021 aikana, lopputilitys tehdään toteutuneiden 
kustannusten pohjalta keväällä 2022. Nämä sitoumukset 
eivät ole mukana vuoden 2020 taseen lyhytaikaisissa siirto-
veloissa, vaan ne katsotaan vuoden 2021 sitoumuksiksi ja 
ne on lisätty 1.1.2021 uusina päätöksinä rahaston siirtota-
louden kuluihin ja lyhytaikaisiin siirtovelkoihin. 

Tilikaudelta jäi 1 246 euron tuottojäämä. Tuottojäämän siir-
ron jälkeen oma pääoma on 10 276 171 euroa. Edellä ole-
vien 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 rahoituk-
sen rahavirta kolmen vuoden (2018–2020) ajalta. Vuonna 
2020 oman toiminnan rahavirta oli 11,03 miljoonaa euroa 
eli vain noin 0,1 % suurempi kuin vuonna 2019 (11,02 mil-
joonaa euroa). Vuonna 2018 oman toiminnan rahavirta oli 
10,69 miljoonaa euroa. Oman toiminnan rahavirran muutos 
johtuu palosuojelumaksukertymän noususta tai laskusta 
vuositasolla. 

Siirtotalouden kulut vuonna 2020 (11,03 miljoonaa euroa) 
olivat 2,4 % edellisvuotta korkeammat (10,77 miljoonaa eu-
roa). Vuonna 2018 siirtotalouden kulut olivat 10,18 miljoo-
naa euroa. Rahoituksen rahavirta vuonna 2020 oli -1,05 mil-
joonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,58 miljoonaa euroa 
ja sitä edellisenä vuonna 0,2 miljoonaa euroa. 

Rahaston likvidit varat (22,25 miljoonaa euroa) alentuivat 
edellisvuoteen (23,3 miljoonaa euroa) verrattuna. Yhteen-
sä vähennystä edellisvuodesta oli 1,05 miljoonaa euroa 
(4,5 %).  Rahaston likvidit varat kasvoivat vuonna 2019 
aiempaan vuoteen 2018 verrattuna 1,82 miljoonaa euroa 
(8,5 %). Likvidien varojen muutos muodostuu tulojen ja 
kulujen erotuksesta eli tuottojäämästä sekä velkojen muu-
toksesta.
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1.6 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 

Tässä luvussa esitellään vuoden 2019 kyselyn vaikutuksia ra-
haston uuden hallituksen toimintavuoden toimintaan sekä 
riskikartta-arviota, jonka uusi hallitus toteutti loppuvuodes-
ta 2020. 

Vuoden 2019 kyselyn vaikutukset kertomus-
vuoteen

Rahaston hallitus on vuonna 2018 päättänyt, että sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalliin perustuva 
kysely toteutetaan aina kerran hallituksen toimintakauden 
aikana, noin kolmen vuoden välein. Välivuosina sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan tilanteesta raportoidaan syven-
tämällä aiempaa materiaalia tai käyttämällä muita menetel-
miä arvioinnin pohjana. Sisäisen valvonnan riskienhallinnan 
kysely on toteutettu vuosina 2016 ja 2019. Seuraava kysely 
toteutetaan suunnitelman mukaisesti nykyisen hallituksen 
viimeisenä toimintavuonna 2022. 

Kyselyt ovat perustuneet valtioneuvoston asettaman sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan arvi-
ointikehikkoon. Vuoden 2016 kysely tehtiin suppean arvi-
ointikehikon muodossa ja vuoden 2019 kysely toteutettiin 

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 1243/1992, 
65§) mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvan toimintakerto-
muksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen 
sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyy-
destä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvon-
nan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen 
valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma). Sisäisen valvon-
nan arviointi- ja vahvistuslausumassa todetaan sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä 
sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat kehittämistarpeet. 

Palosuojelurahasto esittää oman vahvistuslausumansa 
vuonna 2020 toteutetun arvioinnin perusteella. Aiempia 
rahaston arviointeja kuvataan laajasti vuosien 2016–2019 
tilinpäätöksissä sekä lyhyesti tässä tekstissä. 

Rahastossa otettiin käyttöön valtiovarainministeriön julkai-
sema suppea arviointikehikko loppuvuonna 2016 ja siitä 
lähtien rahastossa on systemaattisesti arvioitu rahaston toi-
mintaan liittyviä riskejä ja riskien hallintaa vuosittain halli-
tuksen kokouksissa. Ensimmäisen arviointikyselyn jälkeisinä 
välivuosina rahasto on tunnistanut riskit sekä laatinut riskeil-
le riskikartat vuosina 2017 ja 2018 sekä jälleen vuonna 2020. 
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Kaavio 6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila rahastossa 

Palosuojelurahaston hallituksen jäsenille toteutettuun kyselyyn vuonna 2019 vastasi rahaston hallituksen kahdeksasta jäsenestä seitsemän. Käy-
tetyt arviointiasteikot olivat hyvä, melko hyvä, kohtalainen ja heikko. Kaikkien viiden arviointiosa-alueen yhteenlaskettu keskiarvo 3,7 oli hyvä. 
Arviointiosa-alueiden pisteet: Ohjausympäristö = 3,8. Seurantatoimenpiteet = 3,8. Tieto ja viestintä = 3,8. Valvontatoimenpiteet = 3,6. Riskien 
arviointi =3,5. 
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uudistuneella arviointikehikolla. Uusi arviointikehikko pe-
rustuu COSO 2013 -malliin ja se on jaettu viiteen osa-aluee-
seen: 1. Ohjausympäristö, 2. Riskien arviointi, 3. Valvonta-
toimenpiteet, 4. Tieto ja viestintä, 5. Seurantatoimenpiteet. 
Aikaisempaan kehikkoon verrattuna uusi kehikko on yksi-
tyiskohtaisempi ja tarkempi sekä sisältää enemmän arvioin-
tikysymyksiä. Kysymykset muotoillaan rahastolle sopivaksi 
(esimerkiksi virasto muutetaan muotoon rahasto). 

Kyselyssä pyydetään arvioimaan sisäisen valvonnan ja riski-
enhallinnan tavoitetilaa. Tavoitetilojen määrittely pohjautuu 
valtionhallinnon yleisiin vaatimuksiin, joita esiintyy esimer-
kiksi talousarviolaissa ja talousarvioasetuksessa, hallintolais-
sa sekä virkamieslaissa. Kyselyssä arvioidaan, miten hyvin 
määritellyt tavoitetilat toteutuvat Palosuojelurahastossa. 

Kyselyn tulokset esiteltiin hallituksen kokouksessa 
28.11.2019 (pöytäkirja 6/2019). 

Rahaston hallitus arvioi sisäisen valvonnan ja riskien hallin-
nan tilan hyväksi kaikilla osa-alueilla. Erot osa-alueiden välil-
lä olivat pienet. Parhaimmat arviot saivat ohjausympäristö, 
tieto ja viestintä sekä seurantatoimenpiteet (keskiarvo 3,8).  
Valvontatoimenpiteet saivat keskiarvoksi 3,6 ja riskien arvi-
ointiin liittyvät menettelyt keskiarvon 3,5.  

Kehittämiskohteiksi valittiin riskien arvioinnin osakokonai-
suus sekä strategian sisällön kehittäminen. Muista osioista 
valitaan lisäksi kohteeksi muutama vähiten pisteitä saanut 
osa-alue. Tällaisia kehittämiskohteita ovat rahaston hallituk-
sen vastuista, tehtävistä ja valtuuksista sekä niitä koskevasta 
säädöksistä sekä viestinnästä käytävä keskustelu (ohjausym-
päristö), valtionavustusten menettelytapojen uudistus ja 
digitalisointi (valvontatoimenpiteet) ja ennalta arvaamatto-
mien tilanteiden menettelytapojen läpikäynti (tieto ja vies-
tintä). Kehittämiskohteiksi valittujen osa-alueiden saamat 
pistemäärät olivat hyviä. Käytetyt arviointiasteikot kyselyssä 
olivat hyvä, melko hyvä, kohtalainen ja heikko. 

Rahaston uusi hallitus on paneutunut valittuihin osako-
konaisuuksiin ensimmäisenä toimivuonnaan avustus-
prosessien keventämisen myötä. Rahasto on kehittänyt 
hankehallintoaan; yleisavustusten, pienavustusten ja tut-
kimus- ja kehittämishankkeiden prosesseja on kevennetty 
ja kehitetty. Rahaston sihteeristö on osallistunut aktiivisesti 
valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen 
(VA-hanke) pilottiorganisaationa yhdessä kolmen muun 
toimijan kanssa (EUSA-rahastot / sisäministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja ulkoministeriö). Rahaston hallituksen 
vastuista ja velvoitteista on käyty keskustelua uuden halli-
tuksen ensimmäisissä kokouksissa. Koronapandemian myö-
tä rahaston hallitus on ottanut onnistuneesti käyttöön etä-
kokouskäytännön. 

Vuonna 2020 toteutettu riskikartta

Rahaston hallitus on arvioinut riskejä riskikartastolla vuo-
sina 2017, 2018 ja kertomusvuonna 2020. Tässä kuvataan 
uuden hallituksen arvioimana rahaston hallituksen riskita-
soja. Rahasto arvioi riskikartan riskejä vertaamalla riskitasoja 
edellisen vastaavan riskikyselyn tasoihin. Arvio rahaston ris-
kikarttaan saatiin kaikilta rahaston hallituksen jäseniltä sekä 
puheenjohtajalta. Riskikartassa riskejä on arvioitu vaikutuk-
sen ja toteutumisen todennäköisyyden pohjalta.  Riskikar-
toissa kuvattiin 50 mahdollista riskiä, joiden tasoa arvioitiin 
neljällä luokituksella (riskiä hallinnoidaan, riskiä seurataan, 
riskin todennäköisyys pieni, ei riskiä rahaston toiminnal-
le). Hakemustoiminnan arviointi ja digitalisointi nostettiin 
vuonna 2018 uutena osa-alueena riskikartalle (51 riskiku-
vausta).

Vuoden 2020 riskikarttaan hallitus nosti kolme hallinnoitavaa 
riskiä, jotka olivat julkinen talous, kunnat sekä lainsäädäntö-
muutosten vaikutukset. Näiden toimintojen nouseminen 
punaiselle, hallinnoitavalle riskitasolle on ymmärrettävää. 
Koronapandemian pitkäkestoiset vaikutukset eivät vielä ole 
täysin selvillä. Koronakriisi on lisännyt valtion velkaantumis-
ta, heikentänyt talouskasvua sekä rasittanut julkista taloutta. 
Rahaston hallitus vastasi kyselyyn loppuvuodesta 2020, jol-
loin koronan toinen aalto oli jo voimistunut. 

Lisäksi pelastustoimen kentässä on meneillään suuri mur-
ros, jossa pelastustoimi siirretään perustettavien hyvin-
vointialueiden vastuulle ja hoidettavaksi. Suuret uudis-
tukset voivat aiheuttaa epävarmuutta muutoksesta sekä 
sopeutumisesta uuteen. Lainsäädäntömuutosten vaiku-
tukset muuttavat myös rahaston avustuspolitiikkaa. Koska 
kunnat eivät jatkossa vastaa pelastustoimesta, ei uusien 
paloasemien rakentaminen ole jatkossa enää tarkoituk-
senmukaista. Lisäksi koska hyvinvointialueiden pelastus-
toimi saa rahoituksensa valtion talousarviosta ja pelastus-
laitoksen kalusto siirtyy hyvinvointialueiden omistukseen, 
ei erityisavustuksia ole tarkoituksenmukaista myöntää 
enää jatkossa alueen pelastustoimen kalustohankkeisiin. 
Rahasto hallinnoi toimintoja muun muassa muuttamalla 
avustuksen painopisteitä sekä ajantasaistamalla rahaston 
strategiaa. 

Riskikartan harmaalla värillä olevat termikuvaukset eivät 
muodostaneet riskiä rahaston toiminnalle. Vihreällä värillä 
merkittyjen riskien toteutumisen todennäköisyys on hyvin 
pieni. Keltaisella värillä olevia toimintoja seurataan. Punai-
sella värillä olevia toimintoja tulisi hallinnoida. Vuoden 2020 
riskikartan toiminnoista 36 kpl (71 %) on sellaisia, joilla ei ole 
riskiä rahaston toiminnalle tai joiden riskien todennäköisyys 
on pieni. Edelleen toiminnoista 15 kpl (29 %) oli sellaisia, joi-
ta seurataan.
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Kaavio 7. Palosuojelurahaston vuonna 2020 päivittämä riskikartta. Toiminnot eivät itsessään ole riske-
jä. Ne voivat sisältää erilaisia haasteita, esimerkiksi viestinnästä, kehittämisestä, muutoksesta tai sopeu-
tumisesta, joita kuvataan jäljempänä.  

7Tietosisällöt

Palosuojelu‐
rahaston 
riskikartta

Strategiset riskit Operatiiviset riskit

Taloudelliset riskit Tiedolliset riskit

Toiminta‐
ympäristö

Lainsäädäntö‐
muutoksen 
vaikutukset

Rakenne‐
muutokset

Aluekehitys

Väestökehitys

Teknologia

Julkinen talous

Vakuutus‐
toiminta

Toiminta‐
kulttuuri

Strategia‐
linjaukset

Hallitus‐
työskentely

Sihteeristön 
toiminta

Sidosryhmät

Pelastustoimi

Sisäministeriö

Kunnat

T&K toiminnan 
avustuksen saajat

Tulevat 
avustuksen saajat

Prosessit

Avustustoiminta

Tuottavuus

Toiminnan laatu

Toiminnan 
kehittäminen

Aineellinen 
omaisuus

Koneet ja laitteet

Toimitilat

Henkilöstö ja 
organisaatio

Henkilöstö‐
resurssit

Osaaminen ja 
kehittyminen

Hankinnat ja 
sopimukset

Hankinnat

Sopimukset ja 
niiden hallinta

Johtaminen

Johtaminen

Toiminta‐
valtuudet ja 
tehtävät

Organisaatio‐
rakenne

Kommunikaatio 
ja viestintä

Toiminnan 
rahoitus

Toiminnan ja 
talouden 

suunnittelu

Raportointi ja 
seuranta

Kirjanpito ja 
talousseuranta

Raportointi ja 
seuranta

Järjestelmä

Tietojärjestelmät 
ja ohjelmistot

Tietoverkot ja 
tietoliikenne

Tietoaineisto

Tietoaineistojen 
käsittely, säilytys 
ja hävittäminen

Osaamispääoma

Avainhenkilöt ja 
henkilöstön 
kokemus

Hakemustoimin‐
nan arviointi ja 
digitalisointi

TAULUKKO 16. 
Palosuojelurahaston riskikartan riskitasojen kuvaukset 2017–2020 

Vuosi Punainen,  
riskejä hallinnoidaan, 
kpl

Keltainen, riskejä 
seurataan, kpl

Vihreä,  
riskin todennäköisyys pieni, 
kpl

Harmaa,  
ei riskiä rahaston toiminnalle, 
kpl

Yhteensä

2020 3 12 22 14 51

2018 0 16 12 23 51

2017 3 11 11 25 50
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1.6.1 Palosuojelurahastoon tehdyt tarkastukset 
ja keskeiset havainnot 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on antanut Palosuoje-
lurahaston vuoden 2019 tilintarkastuksesta 20.3.2020 päivä-
tyn tilintarkastajan vuosiyhteenvedon.

Vuosiyhteenvedossa käsitellään suoritettua tilintarkastusta 
ja siinä esiin tulleita keskeisiä asioita ja johtopäätöksiä koo-
tusti sekä tarkennetaan tilintarkastuskertomuksessa esitet-
täviä lausumia ja selvennetään niiden perusteita. 

Vuosiarviossa todetaan, että toiminnan taloudellisuus ja 
tuottavuus laskivat vuonna 2019 edelliseen vuoteen ver-
rattuna, mutta toisaalta avustusten käsittelyajat pääsään-
töisesti lyhenivät. Taloudellisuutta on mitattu toiminnan 
toteutuneilla kuluilla sekä tehtyjä päätöksiä että käsiteltyjä 
asioita kohti. Tuottavuutta on arvioitu mitattuna sekä tehdyt 
päätökset että käsitellyt asiat sihteeristön henkilötyövuosia 
kohti.

Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman mukaan 
Palosuojelurahasto on tunnistanut toimintaansa liittyvät ris-
kit sekä laatinut niille riskikartat asianmukaisesti. Riskikysely 
perustui VM:n arviointimalliin ja sen suppeaan kehikkoon ja 
on laadittu jatkokyselynä edellisenä vuonna toteutetun ar-
viointikyselyn pohjalta. 

Avustusten sisäisen valvonnan osalta tilintarkastuksessa sel-
vitettiin valtionavustusten päätöksentekomenettelyä sekä 
avustusehtojen asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Vuosiyh-
teenvedossa todetaan, että Palosuojelurahasto on tarkas-
tusvuoden aikana ottanut huomioon annetun palautteen 
ja kehittänyt avustuksia koskevaa dokumentointia.

Tilinpäätöksen mukaan Palosuojelurahastossa ei vuonna 
2019 havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäy-
töksiä tai rikoksia. Myöskään tilintarkastuksessa ei tullut esiin 
virheitä tai väärinkäytöksiä. Takaisinperintää koskevien toi-
mintakertomuksen tietojen osalta ei ollut huomautettavaa.

Sisäministeriön sisäinen tarkastus teki Palosuojelurahastoon 
tarkastuksen viimeksi vuonna 2015 ja seurantatarkastuksen 
vuoden 2016 lopussa. Tarkastus perustui kansliapäällikön 
hyväksymään vuosisuunnitelmaan 2013.

Vuonna 2020 annetut lausunnot sekä kannanotot 

Palosuojelurahasto antoi vuoden 2020 aikana yhden lausun-
non ja se koski valtionavustustoiminnan sanastoa. Sanaston 
yhdenmukaistamishankkeen myötä valtionavustustoimin-
nan läpinäkyvyys, avoimuus sekä prosessien samankaltai-
suus avustustoiminnassa lisääntyvät. Palosuojelurahasto 
piti tärkeänä, että avustusprosesseja yhtenäistetään eri toi-
mijoiden erityispiireet huomioiden.  

Sihteeristö myös kommentoi valmistelua sisäministeriön 
asetukseen Palosuojelurahaston työjärjestyksestä sekä tule-
vaa Palosuojelurahastolain uudistusta, joka tapahtuu pelas-
tuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Sisäministeriö antoi 12.06.2020 (SMDno-2020-450) kan-
nanoton Palosuojelurahaston tilinpäätöksestä 2019. Sen 
mukaan Palosuojelurahaston toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat oikeita ja riittäviä ja rahasto saavutti 
keskeiset sille asetetut tavoitteet. Kannanotossa todetaan, 
että Palosuojelurahasto on huomioinut aiempina vuosina 
annetut palautteet ja käynnistänyt niihin liittyen toimen-
piteitä. Palosuojelurahasto ja sisäministeriö valmistelivat 
yhteistyössä Palosuojelurahastosta annettuun lakiin tehdyn 
muutoksen mukaisesti tulostavoiteasiakirjan vuodelle 2020.  

Palosuojelurahaston toiminnan kulut suhteessa palosuoje-
lumaksukertymään pysyivät edelleen alhaisena (3,25 pro-
senttia), vaikkakin ne nousivat edellisistä vuosista johtuen 
henkilötyövuoden työpanoksen kasvusta. Sisäministeriö 
näkee myönteisenä sen, että toiminnan kehittämiseen, tun-
nettuuden lisäämiseen ja avustustoiminnan esittelyyn on 
aktiivisesti panostettu sekä systemaattista tarkastustoimin-
taa lisätty.

Kannanotossa todetaan lisäksi, että Palosuojelurahaston 
tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa seu-
ratessaan pelastustoimen uudistuksen ja pelastustoimen 
säädösten uudistamisen vaikutuksia rahaston avustuskäy-
täntöihin ja valmistautuessaan niihin sekä kun kehitetään 
pelastustoimen tutkimuspalveluiden hanketoiminnan vai-
kuttavuutta. Palosuojelurahaston tulee osallistua tiiviisti 
valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeen ke-
hittämistyöhön ja sitä kautta vahvistaa tietojärjestelmiensä 
toimivuutta ja edistää rahaston toimintojen digitalisaatiota. 
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Kannanoton mukaan Palosuojelurahaston tulee päivittää 
rahaston strategian ja avustustoiminnan strategiset linjauk-
set vuoteen 2021 mennessä. Tutkimus- ja kehittämishank-
keiden painotetun haun toteutumista tulee arvioida toise-
na hakuvuotena, jolloin Palosuojelurahaston tulee aloittaa 
painotetun haun vaikutusten arviointiin liittyvä kehittämis-
työ. Palosuojelurahaston tulee jatkaa myös terveellisten ja 
turvallisten toimitilojen edistämistä rakennusavustusten 
kautta.

1.6.2 Rahaston suorittamat tarkastuskäynnit 
avustuskohteisiin  

Systemaattiset tarkastuskäynnit avustuskohteisiin (erityises-
ti rakennuskohteet) aloitettiin vuonna 2017 sisäministeriön 
sisäisen tarkastuksen antaman toiminnan kehittämissuo-
situksen perusteella. Palosuojelurahasto kohdisti vuonna 
2020 tarkastuksia hallituksen hyväksymän tarkastussuun-
nitelman mukaisesti rakennus- ja kalustohankeavustuksiin, 
kahteen tutkimus- ja kehittämishankeavustukseen sekä 
yhden pienavustuksen käyttöön. Yhteensä vuonna 2020 
tarkastettiin 13 hanketta, joista kaksi tarkastusta suoritti ul-
kopuolinen taho rahaston toimeksiannosta. Koronaepide-
mian vuoksi alkuperäistä tarkastussuunnitelmaa jouduttiin 
supistamaan.

Tarkastetuista hankkeista neljä oli rakennushankkeita. Niille 
oli myönnetty avustusta aikavälillä 1993−2016. Tarkastetta-
vista paloasemista kolme oli pelastuslaitoksen käytössä ja 
yksi sopimuspalokunnan käytössä.  

Vuonna 2020 tarkastettiin myös kuusi kalustohanketta. Tar-
kastettavalle kalustolle oli myönnetty avustukset vuosien 
2013 ja 2020 välillä. Tarkastettavana oli kolme sammutus-
autoa, yksi säiliöauto, yksi puomitikasauto sekä yksi raivau-
sauto. Lisäksi tarkastettiin yhden sopimuspalokunnan pien-
hankintoja. Tarkastettavissa kohteissa avustusta oli käytetty 
päätöksen ehtojen mukaisesti eikä aihetta jatkotoimenpi-
teille ilmennyt. 

Rahaston kilpailuttama ulkopuolinen tarkastaja teki Palo-
suojelurahaston toimeksiannosta tarkastuksen kahden tut-
kimus- ja kehittämishankeavustuksen käytöstä. Molemmat 
tarkastukset kohdistuivat Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö SPEK ry:n hallinnoimiin hankkeisiin. 

1.6.3 Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat tiedot 

Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu ra-
haston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia.

1.6.4 Takaisinperintää koskevat tiedot

Vuonna 2020 ei tehty yhtään valtionavustuksen takaisin-
perintää. Rahastoon tehtiin yksi vapaaehtoinen avustuksen 
palautus: Lempäälän VPK palautti 3 606 euroa, sillä palokun-
ta myi rahaston avustuksella hankitun säiliösammutusau-
ton palopumpun ennen avustukselle määrätyn käyttöajan 
päättymistä.

Palosuojelurahasto sai vuonna 2018 suoritettua loppuun 
vuonna 2015 alkaneen mittavan rakennusavustusten val-
vontahankkeen. Tarkastuksen kohteena oli kaikkien vuosina 
1988–2013 myönnettyjen rakennushankeavustusten nyky-
tilanne ja nykykäyttö. Sisäisen valvontahankkeen seuraukse-
na tehtiin vuosina 2016–2018 yhteensä 50 takaisinperintä-
päätöstä (takaisinperintäpäätös tehtiin 9 %:iin selvitetyistä 
kohteista). 

1.7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsit-
telemisestä  

Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2020 
tuottojäämä 1 246,27 euroa kirjataan rahaston omaan 
pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on  
10 276 171,32 euroa. 
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Toimintakertomuksen liite: Rahaston myöntämät avustukset vuonna 2020

ERITYISAVUSTUS
Tutkimus-, kehittämis-, oppimateriaali-, valistus- ja neuvontahankkeet 2020 
(31.3.2020, 2.6.2020 ja 14.9.2020 kokoukset)

Hakija Hanke Päätös- 
päivämäärä

Hankkeen 
kokonais- 
kustannukset 

Myönnetty 
avustus, 
euroa

Pelastusopisto
Stipendit Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) suo-
rittaneille 31.03.2020 2 000 2 000

Pelastusopisto Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa 31.03.2020 174 565 130 423

Laurea ammattikorkeakoulu Oy Asumisturvallisuuden koulutus verkossa 31.03.2020 93 610 46 805

Pelastusopisto Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa 31.03.2020 233 676 174 907

Pelastusopisto
Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoi-
meen 31.03.2020 194 281 145 561

Lucasoft
Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää, Mobituvi 
mobiilipeli 31.03.2020 43 067 43 067

Kymenlaakson pelastuslaitos
Pelastuslaitosten yhteinen Pientalon paloturvallisuus-
opas 31.03.2020 34 700 34 700

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun 
yhtenäistäminen 31.03.2020 40 433 30 325

Aalto-yliopisto
Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen 
FDS-ohjelmaan. Osa 2: Säteily kaasuissa 31.03.2020 308 239 200 355

Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö SPEK ry Paloturvallisuusviikko 2020 31.03.2020 510 000 510 000

Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö SPEK ry

Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysi-
työssä 31.03.2020 83 500 83 500

Turun yliopisto
Kidisafe - Varhaiskasvatuksen paloturvallisuus ja turval-
lisuusviestinnän vaikuttavuus 31.03.2020 243 630 182 723

LAB-ammattikorkeakoulu
Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli 
KAT-TIME 31.03.2020 363 405 136 277

Pirkanmaan pelastuslaitos
Pelastustoimen museoesineiden kartoittaminen ja 
historiallisen aineiston säilymisen edistäminen 02.06.2020 34 200 34 200

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos HIKLU-JOKE-projekti 14.09.2020 402 811 281 967

Suomen Sopimuspalokuntien 
Liitto SSPL ry Sopimuspalokuntabarometri 2020 14.09.2020 18 329 18 329

Pelastusopisto
SAVE - Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfioin-
timenetelmien arviointi ja kehittäminen 14.09.2020 205 408 153 936

Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto RIL Tulisijan valinta- ja käyttöopas 14.09.2020 43 170 21 000

CTIF Suomen kansallinen 
komitea / Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry CTIF Suomen kansallinen komitea 14.09.2020 106 256 106 256
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ERITYISAVUSTUS
Kalustohankkeet sekä hälytysjärjestelmät 2020 
(2.6.2020 kokous)

Hakija Hanke Päätös- 
päivämäärä

Hankkeen 
kokonais- 
kustannukset 

Myönnetty 
avustus, 
euroa

Työterveyslaitos
Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön 
työelämässä 14.09.2020 44 268 22 134

Pelastusopisto
Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) 
kehittäminen Suomessa 14.09.2020 260 501 194 584

Pelastusopisto

MAST - Maastopalojen leviämismallit ja jalostettu 
metsävaratieto osana pelastustoimen tilannekuvan 
muodostamista 14.09.2020 222 007 166 183

Suomen Kylät ry Kyläturvalllisuus 2025 14.09.2020 231 880 160 000

Uudenmaan Pelastusliitto ry Valtakunnallinen palokuntanuorten koulutusleiri 2022 14.09.2020 853 000 168 000

Aalto-yliopisto Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy 14.09.2020 469 804 357 051

Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö SPEK ry NouHätä! 2021 14.09.2020 305 000 305 000

Suomen Palopäällystöliitto ry
Pelastusalan kuntouttava ja ennaltaehkäisevä 
post-traumatyöpaja 14.09.2020 73 750 30 650

Tutkimus- ja kehittämishankkeet 
yhteensä     5 595 490 3 739 933

Hakija Avustuksen tarkoitus Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
avustus 
(euroa)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Nostolava-auto (Havukoski) 942 400 180 000 72 000

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Järvenpää) 586 520 160 000 64 000

Savion VPK ry Miehistönkuljetusauto 60 000 40 000 16 000

Kymenlaakson pelastuslaitos Johtokeskusyksikkö (Kouvola) 173 600 80 000 32 000

Kymenlaakson pelastuslaitos Sammutus/pelastusauto (Kouvola) 409 200 160 000 64 000

Siltakylän VPK ry Miehistönkuljetusauto 93 699 40 000 16 000

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Leppävaara) 540 000 160 000 64 000

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Hanko) 375 000 180 000 72 000

Kosken VPK ry Miehistöauto 89 212 40 000 16 000

Päijät-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto (Paavola) 460 015 140 000 56 000

Lapin pelastuslaitos Sammutusauto (Tornio) 372 000 160 000 64 000

Lapin pelastuslaitos Säiliöauto (Kittilä, Levin paloasema) 285 240 140 000 56 000

Lapin pelastuslaitos Miehistöauto (Sodankylä) 62 000 40 000 16 000

Lapin pelastuslaitos Johtokeskus-/miehistöauto (Rovaniemi) 80 000 80 000 32 000

Finströms kommun Pumppu, Finströms FBK rf, Godby paloasema 90 210 90 210 36 084

Kainuun pelastuslaitos Väestöhälyttimet (Kuhmo, Puolanka, Kajaani) 58 280 58 280 23 312

Köyliön VPK ry Mönkijä + perävaunu 20 590 20 590 8 236
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Hakija Avustuksen tarkoitus Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
avustus 
(euroa)

Kokemäen VPK ry Miehistöauto 57 000 40 000 16 000

Salon VPK ry Miehistöauto 56 000 40 000 16 000

Piikkiön VPK ry Miehistöauto 62 000 40 000 16 000

Varsinais-Suomen pelastuslaitos Sammutusauto (Uusikaupunki) 360 000 160 000 64 000

Satakunnan pelastuslaitos Sammutusauto (Eurajoen paloasema) 427 757 160 000 64 000

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Säiliöauto (Joensuu) 339 300 140 000 56 000

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Normaaliolojen hälytysjärjestelmä 48 400 48 400 19 360

Pohjois-Savon pelastuslaitos Säiliöauto (Keitele) 384 400 140 000 56 000

Pohjois-Savon pelastuslaitos Sammutusauto (Lapinlahti) 384 400 160 000 64 000

Etelä-Savon pelastuslaitos Sammutusauto (Mikkeli) 366 800 160 000 64 000

Etelä-Savon pelastuslaitos Säiliöauto (Pieksämäki) 303 800 140 000 56 000

Vihtarin VPK ry Miehistöauto 23 000 23 000 9 200

Kauhajärven VPK ry Miehistöauto (Lapua) 64 895 40 000 16 000

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaa-
ren alueen pelastuslaitos Väestöhälyttimet (Kaustinen, Kannus ja Toholampi) 55 800 55 800 22 320

Keski-Suomen pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Pihtipudas) 465 000 180 000 72 000

Keski-Suomen pelastuslaitos Nostolavan nostolaitteisto  (Jyväskylä) 578 345 180 000 72 000

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Raivausauto/monitoimiauto (Lapua) 347 200 180 000 72 000

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaa-
ren alueen pelastuslaitos Monitoimiraivausauto (Kokkola) 489 800 1 800 000 72 000

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaa-
ren alueen pelastuslaitos Sammutusauto (Kruunupyy) 332 000 160 000 64 000

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

Pohjanmaan pelastuslaitos Säiliösammutusauto (Jepua) 326 479 180 000 72 000

Lempäälän VPK ry Säiliösammutusauto 400 755 180 000 72 000

Korkeakosken VPK ry Miehistöauto 75 000 40 000 16 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos Säiliösammustusauto (Imatra) 642 000 180 000 72 000

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Väestön normaaliolojen hälytysjärjestelmä (Lappeen-
ranta) 60 000 60 000 24 000

Tainionkosken VPK  ry Käytetty säiliösammutusauto 137 000 137 000 54 800

Helsingin pelastuslaitos Kevytyksikkö (Konala/Lassila) 353 152 120 000 48 000

Helsingin pelastuslaitos Pioneeriauto (Helsingin keskuspelastusasema) 558 000 160 000 64 000

Laajasalon VPK ry Miehistönkuljetusauto 50 000 40 000 16 000

Tammisalon VPK ry Pumppuauto, kevyt kuorma-auto 124 000 120 000 48 000

Isnäs FBK rf Moottoriruisku 19 220 19 220 7 688

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Sammutusauto (Forssa) 451 360 160 000 64 000

Kanta-Hämeen pelastuslaitos Säiliöauto (Humppila) 317 440 140 000 56 000

Lammin VPK ry Kevyt pelastusajoneuvo 114 000 112 000 44 800

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Sammutusauto (Porvoo) 592 200 160 000 64 000

Kalustohankkeet yhteensä   14 459 469 7 584 500 2 385 800
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ERITYISAVUSTUS
Rakennushankkeet 2020 
(31.3.2020 kokous)

Hakija Avustuksen tarkoitus Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
avustus (euroa)

Sunds kommun paloaseman laajennus, vanhan paloaseman 
remontointi ja erillisen sisäänkäynnin raken-
taminen hälytysosaston tiloihin

44 600 44 600 17 840

Siikalatvan kunta hallirakennuksen laajentaminen ja muunta-
minen paloasemakäyttöön

1 190 000 841 330 220 000

Kuopion kaupunki uusi pelastusasema 4 340 000 4 096 115 220 000

Vaasan VPK kattokorjaus ja keittiötilojen parantaminen 77 000 77 000 30 800

Viitasaaren kaupunki uusi paloasema 6 713 360 6 145 009 198 696

Hangon kaupunki sisäilmasta johtuvat korjaustyöt 210 800 210 800 84 320

Imatran kaupunki autohallin muutos ja tiivistyskorjaus 183 115 145 794 58 317

Kouvolan kaupunki VPK:n laajennus pääpelastusaseman yhtey-
teen

3 130 000 3 130 000 220 000

Orimattilan kaupunki uusi paloasema 7 316 000 6 282 475 182 719

Padasjoen kunta kalustohallin rakentaminen 877 424 615 908 220 000

Rauman kaupunki uusi paloasema 10 096 000 8 559 640 220 000

Naantalin kaupunki uusi paloasema 1 946 800 1 946 800 220 000

Kiukaisten VPK kalustohallin rakentaminen 153 312 153 312 61 324

Nousiaisten kunta Valpperin paloaseman vesikaton, autohallin 
lämmitysjärjestelmän ja valaistuksen uusimi-
nen sekä lattiakorjaus

55 000 55 000 22 000

Nagu FBK monitoimihalli 200 000 200 000 80 000

Staden Jakobstad jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmä paloase-
malle

60 070 60 070 24 028

Rakennushankkeet yhteensä   36 593 481 32 563 853 2 080 044

Hakija Avustuksen tarkoitus Haettu avustus, 
euroa

Myönnetty 
avustus, euroa

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 170 000 170 000

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 2 513 651 2 474 650

Palotutkimusraati ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 16 046 14 875

Suomen Palopäällystöliitto ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 411 000 411 000

Nuohousalan Keskusliitto ry
Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan 
edistäminen 219 475 219 475

Yleisavustukset yhteensä   3 330 172 3 290 000

YLEISAVUSTUS
Pelastusalan järjestöille vuodelle 2021 
(26.11.2020 kokous)

Päätökset yleisavustuksista tehdään edellisen vuoden viimeisessä kokouksessa, jotta tilitykset saadaan maksuun heti vuodenvaih-
teen jälkeen. Ensimmäinen erä maksetaan tammikuun alussa.



Palosuojelurahasto46

ERITYISAVUSTUS
Sopimuspalokuntien laitteet ja varusteet 
(kaikki kokoukset)

Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 
pvm

Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
(euroa)

Vähikkälän ja Sauvalan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 2 758 2 758 1 103

Klaukkalan Metsäkylän VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 8 226 8 226 3 290

Mäntsälän VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 2 995 2 995 1 197

Nuijamaan VPK kalusto 27.02.2020 7 999 7 040 2 816

Forssan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 6 793 4 673 1 869

Jokioisten VPK varusteet 27.02.2020 4 513 4 513 1 805

Tammisalon VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 6 295 6 295 2 518

Rantakulman VPK varusteet 27.02.2020 797 797 318

Kokemäen VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 410 410 164

Kauhajärven VPK varusteet 27.02.2020 910 910 364

Säkylän VPK varusteet 27.02.2020 21 778 13 439 5 375

Uudenkoiviston VPK varusteet 27.02.2020 4 408 4 408 1 763

Lavian VPK varusteet 27.02.2020 15 565 6 732 2 692

Noormarkun VPK varusteet 27.02.2020 8 926 8 926 3 570

Porin VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 9 972 9 360 3 744

Vaasan VPK varusteet 27.02.2020 3 371 2 942 1 176

Malmin VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 10 382 10 305 4 121

Oripään VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 6 629 4 264 1 705

Oripään VPK rakennus 27.02.2020 5 651 5 651 2 260

Kankaanpään VPK varusteet 27.02.2020 3 998 3 998 1 599

Eurajoen VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 17 690 10 967 4 386

Ryttylän VPK kalusto 27.02.2020 2 006 2 006 802

Merikarvian VPK kalusto 27.02.2020 10 594 10 594 4 237

Riihimäen VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 11 123 11 123 4 449

Lokalahden VPK kalusto 27.02.2020 1 612 1 612 644

Honkajoen VPK varusteet 27.02.2020 16 934 16 924 6 769

Kälviän VPK rakennus 27.02.2020 2 232 2 232 892

Pyhärannan VPK kalusto 27.02.2020 18 924 18 924 7 569

Humppilan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 28 835 26 644 10 657

Kiukaisten VPK varusteet 27.02.2020 8 726 8 726 3 490

Piikkiön VPK kalusto 27.02.2020 3 187 3 187 1 274

Pelkosenniemen VPK kalusto 27.02.2020 7 514 3 510 1 404

Pelkosenniemen VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 20 244 2 664 1 065

Pihlavan VPK kalusto 27.02.2020 10 154 10 154 4 061

Pihlavan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 8 001 7 647 3 058

Särkisalmen VPK kalusto 27.02.2020 5 750 5 750 2 300

Friherrsin VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 7 388 6 661 2 664

Jokelan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 15 007 9 432 3 772
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Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 
pvm

Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
(euroa)

Lahden VPK varusteet 27.02.2020 4 311 4 311 1 724

Koljalan VPK kalusto 27.02.2020 3 190 3 190 1 275

Rovaniemen VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 6 027 4 511 1 804

Kittilän VPK varusteet 27.02.2020 3 378 3 062 1 224

Metsämaan VPK kalusto 27.02.2020 1 314 1 314 525

Asolan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 3 099 3 099 1 239

Hämeenlinnan VPK varusteet ja kalusto 27.02.2020 9 671 7 965 3 185

Köyliön VPK varusteet 27.02.2020 4 666 3 965 1 586

Köyliön VPK kalusto 27.02.2020 9 945 9 945 3 978

Lappvik FBK varusteet 27.02.2020 12 418 12 418 4 967

Jäkärlän VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 14 869 14 869 5 947

Nakkilan VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 19 849 19 849 7 939

Kauttuan tehtaiden VPK varusteet 31.03.2020 14 898 14 898 5 959

Noormarkun VPK kalusto 31.03.2020 24 506 24 506 5 400

Naantalin VPK kalusto 31.03.2020 735 735 293

Kouvolan VPK varusteet 31.03.2020 3 790 3 790 1 515

Kuoreveden VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 5 081 5 081 2 032

Teuron-Kuuslammin VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 13 521 13 521 5 408

Kittilän VPK varusteet 31.03.2020 1 029 1 029 411

Lapin VPK varusteet 31.03.2020 10 106 10 106 4 042

Vesikansan VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 4 600 4 600 1 840

Lappfjärds Frivilliga Brandkår r.f. varusteet ja kalusto 31.03.2020 19 230 19 230 7 691

Helsingin VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 15 577 15 577 6 230

Laajasalon VPK kalusto 31.03.2020 5 135 5 135 2 054

Panelian VPK varusteet 31.03.2020 5 438 5 438 2 175

Järvenpään Vapaaehtoinen Palo- ja Pelas-
tusyhdistys Ry

varusteet ja kalusto 31.03.2020 12 742 12 742 5 096

Perttulan VPK varusteet ja kalusto 31.03.2020 9 323 9 323 3 729

Tammelan VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 6 107 5 246 2 098

Sottungsby FBK kalusto 02.06.2020 1 674 1 674 669

Leppälahden VPK varusteet 02.06.2020 1 178 1 178 471

Kårböle FBK varusteet ja kalusto 02.06.2020 5 787 4 787 1 914

Kotkan VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 1 243 607 242

Hyvinkään Konepajan TPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 3 449 2 079 831

Salmentaan VPK kalusto 02.06.2020 16 610 16 570 6 627

Salmentaan VPK kalusto 02.06.2020 8 107 8 107 3 242

Savion VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 12 944 12 408 4 963

Lapin VPK kalusto 02.06.2020 11 997 11 785 4 713

Kyröskosken VPK varusteet 02.06.2020 4 692 4 692 1 876

Köyliön Läntinen VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 6 346 6 075 2 430

Rekolan VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 5 809 5 809 2 323
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Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 
pvm

Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
(euroa)

Kellokosken VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 11 428 11 428 4 571

Vaaralan VPK varusteet 02.06.2020 4 692 4 692 1 876

Isnäs FBK kalusto 02.06.2020 1 545 1 545 617

Karhulan VPK varusteet 02.06.2020 2 520 654 261

Larsmo brandmannaklubb rf varusteet ja kalusto 02.06.2020 5 258 191 76

Heinäjoen VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 3 634 3 634 1 453

Kuopion VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 2 670 2 623 1 049

Maarian VPK kalusto 02.06.2020 9 362 9 362 3 744

Pornaisten VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 15 343 15 343 6 137

Sauvon VPK kalusto 02.06.2020 5 362 5 362 2 144

Sääksjärven VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 10 713 9 168 3 667

Naantalin VPK varusteet 02.06.2020 831 831 332

Rautpohjan VPK varusteet ja kalusto 02.06.2020 5 423 5 423 2 169

Grankulla FBK varusteet 14.09.2020 12 479 12 479 4 991

Ulvilan VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 6 142 6 142 2 456

Länsi-Euran VPK varusteet 14.09.2020 8 466 8 466 3 386

Suttilan VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 2 470 2 335 933

Villähteen VPK varusteet 14.09.2020 7 099 7 099 2 839

Hinnerjoen VPK varusteet 14.09.2020 6 300 6 300 2 519

Vantaan VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 8 237 8 237 3 294

Utsjoen VPK kalusto 14.09.2020 12 490 12 490 4 996

Dragnäsbäck FBK varusteet 14.09.2020 10 788 10 788 4 315

Karjalohjan VPK varusteet 14.09.2020 989 989 395

Sjundeå FBK varusteet 14.09.2020 12 057 11 510 4 603

Lopen VPK rakennus 14.09.2020 3 335 3 335 1 334

Vihtarin VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 8 184 8 184 3 273

Vahdon VPK varusteet 14.09.2020 2 547 2 547 1 018

Hyvinkään VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 3 425 2 904 1 161

Tuusulan VPK varusteet 14.09.2020 2 275 1 928 771

Valkeakosken VPK kalusto 14.09.2020 5 481 5 481 2 192

Ventelän VPK varusteet 14.09.2020 4 166 4 166 1 666

Espoon VPK varusteet 14.09.2020 5 322 5 322 2 128

Vanhankylän seudun VPK rakennus 14.09.2020 5 935 5 935 2 373

Turun VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 11 399 11 399 4 559

Koskenpään VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 2 660 1 967 786

Espoon Meripelastajat ry kalusto 14.09.2020 12 400 12 400 2 480

Jämijärven VPK varusteet 14.09.2020 10 888 10 888 4 353

Nurmijärven Keskus VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 16 195 15 466 6 186

Imatran VPK kalusto 14.09.2020 8 215 8 215 3 286

Lempäälän VPK varusteet ja kalusto 14.09.2020 12 171 12 171 4 868

Kemin VPK varusteet 14.09.2020 2 621 2 621 1 048
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Sopimuspalokunta Hankinta Myönnetty 
pvm

Kokonais- 
kustannukset 
(euroa)

Hyväksyttävät 
kustannukset 
(euroa)

Myönnetty 
(euroa)

Renkomäen VPK rakennus, kalusto ja 
varusteet

28.10.2020 30 236 30 236 12 000

Marjaniemen VPK rakennus, kalusto ja 
varusteet

28.10.2020 23 612 4 142 1 656

Smedsby-Böle FBK varusteet ja kalusto 28.10.2020 5 413 5 413 2 165

Kaarinan VPK varusteet ja kalusto 28.10.2020 6 995 6 891 2 756

Huhtamon VPK kalusto 28.10.2020 11 546 11 546 4 618

Salmentaan VPK kalusto 28.10.2020 889 889 355

Tuusulan VPK varusteet ja kalusto 28.10.2020 5 274 4 692 1 876

Siikaisten VPK varusteet ja kalusto 28.10.2020 6 441 6 441 2 576

Kyrkslätt FBK varusteet 28.10.2020 3 242 3 242 1 296

Lempäälän VPK kalusto 28.10.2020 7 316 7 316 2 926

Tirilän VPK varusteet ja kalusto 28.10.2020 7 432 7 432 2 972

Virkkalan VPK varusteet 28.10.2020 2 632 2 632 1 052

Kokemäen VPK kalusto ja varusteet 28.10.2020 18 633 18 573 6 955

Koljalan VPK varusteet ja kalusto 28.10.2020 1 830 1 830 731

Vampulan VPK varusteet 26.11.2020 1 682 1 682 672

Dragnäsbäck FBK kalusto 26.11.2020 8 507 8 507 3 402

Gumbo FBK varusteet 26.11.2020 3 074 3 074 1 229

Iitin VPK varusteet 26.11.2020 2 044 2 044 817

Kuusiston VPK kalusto 26.11.2020 6 597 6 597 2 638

Panelian VPK kalusto 26.11.2020 11 900 11 900 4 760

Kaasmarkun VPK varusteet 26.11.2020 11 828 11 828 4 731

Köyliön VPK rakennus 26.11.2020 12 466 12 466 4 986

Posion VPK varusteet 26.11.2020 3 230 3 230 1 292

Kankaanpään VPK varusteet 26.11.2020 7 561 7 561 3 024

Pirkkalan VPK varusteet 26.11.2020 6 899 6 899 2 759

Kiikoisten VPK varusteet 26.11.2020 5 514 5 514 2 205

Ahtialan VPK varusteet ja kalusto 26.11.2020 7 865 7 865 3 145

Lammin VPK varusteet ja kalusto 26.11.2020 21 361 21 361 8 544

Illon VPK varusteet 26.11.2020 6 157 6 157 2 000

Harjavallan VPK varusteet 26.11.2020 19 201 19 201 7 680

Vanhankylän VPK varusteet 26.11.2020 4 385 4 385 1 754

Sopimuspalokunnat yhteensä     1 207 970 1 106 192 434 486
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2. Palosuojelurahaston tuotto- ja kululaskelma 
01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 068,64 9 133,52

Henkilöstökulut 27 300,45 22 592,16

Vuokrat 0,00 39,00

Palvelujen ostot 317 736,18 330 106,50

Muut kulut 1 381,52 -347 486,79 8 899,94 -370 771,12

JÄÄMÄ I -347 486,79 -370 771,12

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 0,00 30,00

Rahoituskulut 0,00 0,00 -5,70 24,30

JÄÄMÄ II -347 486,79 -370 746,82

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Kulut

Paikallishallinnolle 4 208 005,00 4 133 516,00

Elinkeinoelämälle 24 391,00 224 230,00

Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 5 250 265,17 5 613 277,00

Kotitalouksille -30 169,00 34 520,00

Valtionhallinnolle 1 580 435,00 -11 032 927,17 767 765,00 -10 773 308,00

JÄÄMÄ III -11 380 413,96 -11 144 054,82

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Veronluonteiset maksut 11 391 058,37 11 402 540,45

Suoritetut arvonlisäverot -9 398,14 11 381 660,23 -12 598,17 11 389 942,28

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 246,27 245 887,46
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31.12.2020     31.12.2019     

VASTAAVAA

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Siirtosaamiset 884,99 884,99 81 523,27 81 523,27

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 22 246 23 215

Yhdystilisaatava valtiolta 797,08 22 246 797,08 123,92 23 215 123,92

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 22 247 682,07 23 296 647,19

VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 247 682,07 23 296 647,19

 31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

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

Edellisten tilikausien pääoman muutos 3 699 650,31 3 453 762,85

Tilikauden tuotto-/kulujäämä 1 246,27 10 276 171,32 245 887,46 10 274 925,05

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN

Ostovelat 5 333,64 2 833,60

Edelleen tilitettävät erät 1 423,11 1 007,54

Siirtovelat 11 278 999,00 12 272 361,00

Muut lyhytaikaiset velat 685 755,00 11 971 510,75 745 520,00 13 021 722,14

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 971 510,75 13 021 722,14

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 22 247 682,07 23 296 647,19

3. Palosuojelurahaston tase 
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4. Palosuojelurahaston rahoituslaskelma 2020

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

OMA TOIMINTA

Palosuojelumaksut 11 391 058,37 11 402 540,45 11 012 491,69

Korkotulot ja voiton tuloutukset 0,00 30,00 0,00

Tavaroiden ja palvelujen ostomenot -318 804,82 -339 240,02 -279 234,36

Henkilöstömenot -27 300,45 -22 592,16 -21 544,68

Muut menot -10 779,66 -21 542,81 -20 277,45

OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA 11 034 173,44 11 019 195,46 10 691 435,20

SIIRTOTALOUS 

Tulonsiirrot paikallishallinnolle -4 208 005,00 -4 133 516,00 -3 986 648,00

Tulonsiirrot elinkeinoelämälle -24 391,00 -224 230,00 -259 174,00

Tulonsiirrot kotitalouksille 30 169,00 -34 520,00 -87 790,00

Muut tulonsiirrot kotimaahan -6 830 700,17 -6 381 042,00 -5 851 040,00

SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA -11 032 927,17 -10 773 308,00 -10 184 652,00

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00

RAHOITUS

Oman pääoman muutos 0,00 0,00 0,00

Velan muutos -1 050 211,39 1 577 989,08 198 763,13

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 050 211,39 1 577 989,08 198 763,13

LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS -1 048 965,12 1 823 876,54 705 546,33

LIKVIDIT VARAT 1.1. 23 296 647,19 21 472 770,65 20 767 224,32

LIKVIDIT VARAT 31.12. 22 247 682,07 23 296 647,19 21 472 770,65
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5. Tilinpäätöksen liitetiedot

Liite 1: 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 kor-
vaukset, sisäiset. Sihteeristön henkilöstökulut sivukuluineen olivat kertomusvuonna 278 644,42 euroa ja vuonna 2019 
yhteensä 282 627,33 euroa.

Vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin 

Vuoden 2020 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. 

Liite 2: Rahaston varojen käyttösuunnitelma

  2020 2019 2018

 Suunnitelma € Toteutunut € Suunnitelma € Toteutunut € Suunnitelma € Toteutunut €

1. Yleisavustukset pelastusalan 
järjestöille

3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 220 000 3 000 000 3 030 000

2. Erityisavustukset rakennushank-
keisiin

1 900 000 2 080 044 2 000 000 1 886 858 2 090 000 2 175 726

3. Erityisavustukset kalustohankin-
toihin

1 880 000 2 385 800 2 220 000 2 518 488 2 300 000 2 260 662

4. Erityisavustukset tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin

3 300 000 3 739 933 3 350 000 3 309 354 3 400 000 2 781 657

4.1. Oppimateriaali 499 914 513 933 57 082

4.2. Tietojenkäsittely 0 41 828 0

4.3. Tutkimus ja kehitys 711 674 1 544 784 1 480 485

4.4. Valistus ja neuvonta 983 000 951 710 999 415

4.5. Muut hankkeet 106 256 219 229 176 395

4.6. Standardisointi 0 22000 0

4.7. Apurahat ja stipendit 2000 15 870 68 280

4.8. Painotettu haku 1 437 089

5. Erityisavustukset sopimuspalo-
kuntien pienavustuksiin

400 000 434 486 420 000 392 828 400 000 395 760

6. Hallintomenot 400 000 347 487 390 000 370 771 410 000 310 603

Yhteensä 11 100 000 12 207 750 11 600 000 11 698 299 11 600 000 10 954 408
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Liite 3: Henkilöstökulujen erittely

  2020 2019

Henkilöstökulut 23 146,00 19 190,00

Palkat ja palkkiot 23 146,00 19 190,00

Henkilösivukulut 4 154,45 3 402,16

Eläkekulut 3 777,27 3 202,15

Muut henkilösivukulut 377,18 200,01

Yhteensä 27 300,45 22 592,16

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

Liite 9: Taseen rahoituserät ja velat

31.12.20 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä

Alle 1 vuosi 1 - 5 vuotta Yli 5 vuotta Alle 1 vuosi 1 - 5 vuotta Yli 5 vuotta

Vastaavien rahoituserät

Yhdystilisaatavat valtiolta 0,00 0,00 0,00 22 246 797,08 0,00 0,00 22 246 797,08

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 22 246 797,08 0,00 0,00 22 246 797,08

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2020 liitteet 4-8, 10-15
Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2020 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
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6. Allekirjoitukset 

Tilinpäätösasiakirja on hyväksytty Helsingissä 26. helmikuuta 2021

Palosuojelurahaston hallitus

Päivi Nerg, puheenjohtaja

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen, joka 
on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta 
on 18. maaliskuuta annettu kertomus.

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 2021

Mika Kättö, varapuheenjohtaja

Petri Mero, jäsen

Mari Rantanen, jäsen

Vesa-Pekka Tervo, jäsen

Jaakko Pukkinen, jäsen

Brita Somerkoski, jäsen

Paula Werning, jäsen

Johtava tilintarkastaja Timo Kerttula 
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