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Palosuojelurahaston lyhyt esittely 
 

 Palosuojelurahasto myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalon ehkäisyä ja 
pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin n. 11 miljoonaa euroa vuodessa 

 Palosuojelurahastolain mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa 
olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu. 
Palosuojelumaksun on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. 
Palosuojelumaksun suuruus on 3 % vakuutuksen paloriskiä vastaavasta osuudesta ja se tuloutetaan valtion 
talousarvion ulkopuolella olevaan Palosuojelurahastoon 

 Rahasto tavoittelee parasta mahdollista vaikuttavuutta jokaiselle myönnetylle avustuseurolle 

 Palosuojelurahaston toimintaa säätelevät etenkin palosuojelurahastolaki (306/2003), valtioneuvoston 
asetus palosuojelurahastosta (625/2003) ja valtionavustuslaki (688/2001) 

 Rahasto toimii sisäministeriön valvonnassa. Päätökset avustuksista tekee Palosuojelurahaston hallitus 

 Ajankohtaista tietoa rahaston toiminnasta ja avustuksista löytyy Palosuojelurahaston nettisivuilta 
(hakukirjeet, ohjeet, ehdot ja hakemuslomakkeet) http://www.palosuojelurahasto.fi/etusivu 

Erityisavustukset 

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset (myös apurahat ja stipendit) 
Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia voidaan myöntää mm. oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, 
tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Avustuksen myöntämisen erityisenä 
edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja 
sen harkitaan edistävän niitä riittävästi.  
 
Vuoden 2020 haun painotuksina ovat asumisen paloturvallisuus, rakentamisen paloturvallisuus sekä vaikuttavuus 
ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Aiheita on taustoitettu hakukirjeessä. Painotettuun hakuun valitut 
aiheet ovat voimassa 3 vuotta, vuoden 2022 toiseen hakukierrokseen saakka. 
 
Erityisavustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voi hakea myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto voi 
myöntää lisäksi apurahoja sekä stipendejä. 

 

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehitt%C3%A4mishankkeet-hakukirje-
2020-2.-kierros.pdf 
 
Kalustohankeavustukset 
Kalustohankeavustuksia myönnetään pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Avustuksia voidaan myöntää mm.  
pelastusajoneuvoihin, pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin, väestöhälyttimiin  
sekä harjoitusalueen yksittäisiin kontteihin.  

 

http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-kalustohankkeisiin 
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Kalustohankekirje-2020.pdf 

  
 Rakennushankeavustukset  

Rakennushankeavustuksia myönnetään pelastuslaitoksille, kunnille ja sopimuspalokunnille. Avustuksia voidaan 
myöntää mm. uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai 
laajentamiseen sekä harjoitusaluehankkeisiin. Vuonna 2020 avustus voi olla enintään 220 000 €. Mikäli 

http://www.palosuojelurahasto.fi/etusivu
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehitt%C3%A4mishankkeet-hakukirje-2020-2.-kierros.pdf
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Tutkimus-ja-kehitt%C3%A4mishankkeet-hakukirje-2020-2.-kierros.pdf
http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-kalustohankkeisiin


harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää 
avustusta korkeintaan kolme kertaa. 
 

http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-rakennushankkeisiin 
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Rakennushankkeet-2020-hakukirje.pdf 

 
Sopimuspalokuntien pienavustukset 
Sopimuspalokuntien pienavustukset myönnetään sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva 
palokuntasopimus. Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista 
tukevia kalusto- ja varustehankintoja. Avustusten osalta noudatetaan hankinnan tai hankkeen 12 500 euron (sis. 
alv) hintarajaa. Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa. 

 

http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/sopimuspalokuntien-pienavustukset 
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Pienavustusten-hakukirje-2020-1.pdf 
 

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille 

 
Pelastusalanjärjestöt ja muut vastaavat yhteisöt voivat käyttää avustusta mm. koulutus- ja kilpailutoimintaan,  
paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan sekä vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen. 
 
http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/yleisavustukset 

 

Innovaatiopalkinto 
 
Innovaatiopalkinnon tarkoitus on kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä 
kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantaa 
pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Innovaatio voi olla laite, väline, kone, työmenetelmä, 
toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai 
pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Vuonna 2020 Innovaatiopalkinto on arvoltaan enintään 20 000 euroa. 
 
http://www.palosuojelurahasto.fi/innovaatiopalkinto 
https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Innovaatiopalkintokirje-2020.pdf 
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Palosuojelumaksukertymä suhteessa myönnettyihin avustuksiin
v. 1996-2019 

Palosuojelumaksu Myönnetty avustus
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