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Erityisavustushankkeet 

Erityisasiantuntija Artsi Alanne 
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Erityisavustukset tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin 

• Myönnetään: 
– oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan 

– tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan 

– kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan 

– valistukseen ja neuvontaan 

– standardisointiin 
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Avustuksen myöntämisen edellytykset 

• Yleinen edellytys: 
– tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä 

– avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden 
kannalta 

– avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu 
julkinen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus 
huomioon ottaen 

– avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa 

• Erityinen edellytys: 
– avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja 

sen harkitaan edistävän riittävästi niitä. 
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Avustuksen myöntäminen 

• Erityisavustushakemusten vaikuttavuutta arvioidessaan 
Palosuojelurahaston hallitus huomioi erityisesti pelastustoimen 
tutkimuslinjauksiin liittyvät hankkeet, jotka kohdistuvat tulipalojen 
ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen. 

• Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen 
mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai 
hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus 
valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista 
toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. 

• Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on 
olennaisilta osin hakijan oma edunvalvonta. 
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Tulipalojen ehkäisemisen ja 
pelastustoiminnan edistämiseen 

tarkoitetut erityisavustukset 
• Erityisesti painotetaan hankehakemuksia, jotka:  

– tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista 

– levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä 

– ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita 

– liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin 

– liittyvät turvallisuusviestinnän valtakunnallisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään 
vaikuttamaan mm. erityisryhmien ja asuntojen palo- ja poistumisturvallisuuteen, 
paloturvallisuusasenteisiin, paloturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen 
tulipaloista oppimisessa ja valistuksen kohdentamisessa  

– kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä. 

• Erityisavustuksen suuruus voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä 
kuluista, ellei Palosuojelurahaston hallitus avustuksen myöntämisen 
tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista syistä muuta päätä. 
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Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
apurahat ja stipendit 

• Apuraha voidaan myöntää vielä toteuttamattomaan hankkeeseen ja sen 
suuruus perustuu hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin.  

• Stipendi voidaan myöntää kannustuspalkkiona jälkikäteen jo toteutettuun 
hankkeeseen. 

• Erityisenä edellytyksenä henkilökohtaisen apurahan ja stipendin 
myöntämiselle on lisäksi, että hakijan saamaa tietoa voidaan käyttää 
hyödyksi laajemmin kuin vain hänen omassa työssään tai 
työyhteisössään. 

• Palosuojelurahasto ei myönnä apurahoja ja stipendejä pro gradutöiden, 
diplomitöiden, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tai muiden 
perustutkintoon sisältyvien opinnäytetöiden tekemiseen. 
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Erityisavustuksen 
hakeminen ja hankkeen 

hallinnointi 
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Hakuohjeet 

• Avustusta on mahdollista hakea kaksi kertaa vuodessa. 
– Vuoden 2018 ensimmäinen haku päättyy 15.12.2017. 

– Toinen haku päättyy toukokuun lopussa. 

• Avustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahaston 
viralliseen sähköpostiin. 

• Hakemuksessa tulee olla selvitys 
– palosuojelurahastolain 17 §:ssä tarkoitetuista erityisen painavista syistä, mikäli haettava 

avustus ylittää 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista 

– sellaisista toiminnoista, hankkeista tai tapahtumista, joihin hakija on saanut tai hakenut 
palosuojelurahastolain 16 §:ssä tarkoitettua yleisavustusta Palosuojelurahastosta ja 
niiden huomioonottamisesta haettavaan erityisavustukseen 

– erityisen painaviin syihin perustuvista poikkeuksista tulosten tai tuotosten vapaalle ja 
maksuttomalle saatavuudelle pelastushallinnon viranomaisille 

 

 



9 

Hakemuksen liitteet 

• Hakemukseen tulee liittää erillinen tutkimus- tai työsuunnitelma, joka saa 
olla korkeintaan 10 sivun laajuinen. 

• Hakemuksessa tulee olla selvitys hankkeen vaikuttavuudesta. 

• Mikäli kyseessä on kokeiluun, käynnistämiseen, tutkimukseen ja 
kehittämiseen tai valistukseen ja neuvontaan liittyvä hanke, tulee 
hankehakemukseen liittää suunnitelma hankkeen vaikuttavuusarvioinnin 
toteutuksesta (vaikuttavuustavoitetaulukko). 

• Hakemukseen tulee liittää lisäksi tarkennettu taloussuunnitelma, mikäli 
hankkeella on useita rahoittajia, merkittäviä tuloja ja/tai hanke on 
monialainen. 
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Muut ehdot 

• Hakijan tulee tutustua ehtoihin tutkimus- ja kehittämishankkeiden 
hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista. 

• Hankinnoissa, jotka ovat saaneet rahastosta yli 50 % avustuksen tulee 
noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) kansallisen 
kynnysarvon (60 000 euroa) ylittävissä hankinnoissa. 

• Hankkeen yleiskustannukset tulee eritellä ja ne voivat olla korkeintaan 17 
% hankkeen henkilöstökustannuksista (palkkakustannukset ja 
henkilösivukulut). 

• Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
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Raportointi 

• Hankkeesta tulee toimittaa loppuraportti ja pidemmissä hankkeissa myös 
väliraportti. 

• Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. 

• Palosuojelurahaston tuella rahoitetun hankkeen tulosten tai tuotosten 
tulee ilman erityisen painavia syitä olla pelastustoimen viranomaisten 
vapaasti saatavissa ja hyödynnettävissä. 

• Tutkimushankkeiden sähköiset tuotokset tulee toimittaa myös 
Pelastusopiston Paloportti-portaaliin. 



12 

Rahaston näkyvyys 

• Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen 
internet-sivuilla, esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen 
on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. 

• Palosuojelurahaston julkaisukelpoinen logo on ladattavissa sivulta, ja sitä 
tulee käyttää hankkeen viestinnässä.  
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Maksatuksen hakeminen 

• Hallitus voi hakijan pyynnöstä päättää, että avustuksesta maksetaan 
ennakkoa, jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen 
käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. 

• Myönnetty avustus maksetaan pääsääntöisesti toteutuneiden 
kustannusten perusteella sen jälkeen, kun avustuksen käytöstä on esitetty 
Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. 

• Avustusta voidaan maksaa useassa erässä. 

• Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus 
sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 

• Lopputilityksen liitteenä tulee lähettää myös hankkeen tiivistelmä sekä 
mahdollisuuksien mukaan 1-2 painokelpoista kuvaa.  
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Kiitos! 

 

Vuoden 2018 1. haku päättyy 15.12.2017. Vuoden 2018 2. haku 
päättyy 31.5.2018. 

 
psr@intermin.fi 
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