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 KIRJE 
 
24.10.2013    

 
Aluehallintovirastot 
Pelastustoimen alueet 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
 
 
 

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityis-
avustukset vuodelle 2014 
 

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää lain tar-
koituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteis-
sa yleisavustusta ja erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhtei-
söille sekä erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. 
Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista.  
 
Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 24.10.2013 julistaa haetta-
vaksi pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksik-
köhintaiset) erityisavustukset vuodelle 2014 seuraavasti: 

 
 

1. Pelastustoimen alueille myönnettävät avustukset kalusto- ja järjestelmä-
hankkeisiin sekä rakennushankkeisiin 
 

Pelastustoimen alueille voidaan myöntää erityisavustusta kaluston tai järjestelmän han-
kinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen, 
uusien paloasemien rakentamisesta ja vanhojen merkittävästä peruskorjauksesta sekä 
laajennuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli nämä on sovittu alueiden vastuulle 
alueen perustamissopimuksessa. 
  
Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (alv 24 %). Ajoneuvo-
tyyppikohtaiset enimmäishinnat ovat kirjeen liitteessä.   
 
Normaaliolojen hälytysjärjestelmää käsitellään yhtenä kokonaisuutena, vaikka siihen 
kuuluvien laitteiden yksikköhinta olisi alle 30 500 euroa ja laitteiden hankinta ajoittuisi 
usean vuoden ajalle. Järjestelmän yhteiskustannusten tulee olla kuitenkin vähintään  
30 500 euroa (alv 24 %).  
 
Pelastustoimen alueille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttä-
johtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Avustusta haetaan samoin ehdoin 
kuin muita pelastustoimen alueiden kalusto-, järjestelmä- tai rakennushankkeita. Yhden 
päätelaitteen hyväksyttävä enimmäishinta on 6 100 euroa (alv 24 %). Päätelaitteella 
tarkoitetaan pelastustoimen ajoneuvoihin tai paloasemille asennettavia kiinteitä työ-
asemia, joihin kuuluu tietokonepääte, VIRVE -päätelaite sekä antennivarustus tai muu 
vastaava kokonaisuus. Perustellusta syystä voidaan kenttäjohtamisjärjestelmään kuu-
luvana järjestelmän osana myöntää erityisavustusta myös yksiköiden paikannukseen ja 
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seurantaan tarkoitettujen erillisten VIRVE -päätelaitteiden hankintaan. Näiden päätelait-
teiden käyttötarkoitus ja määrä tulee perustella erikseen. 
 
Alueen pelastuslaitosten tulee asettaa alueensa kaikki kalustohankehakemukset (mu-
kaan lukien päätelaitehakemukset ja sopimuspalokuntien hakemukset sekä harjoitus-
alueen kontit) sekä rakennushankehakemukset (mukaan lukien harjoitusalueet) keski-
näiseen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen. Hakemusten mukaan tulee liittää pelas-
tustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelma (1 per alue). 
 
Kustakin haettavasta kalustoyksiköstä tulee tehdä oma erillinen hakemuksensa. Jokai-
seen hakemukseen tulee liittää kyseistä hanketta koskeva kustannusarvio ja rahoitus-
suunnitelma. Päätelaitehankinnoista (ja järjestelmistä) tehdään kuitenkin vain yksi ha-
kemus vaikka hankittavia päätelaitteita olisi useita.  

 
 

2. Kunnille myönnettävät avustukset paloasemien rakentamiseen tai perus-
korjaukseen 

Kunnille voidaan myöntää erityisavustusta uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteis-
tön hankintaan sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajen-
tamiseen. Kunnan rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa.  
 
Avustusta ei myönnetä pienten kalustotallien ja -suojien rakentamiseen, pintakorjauk-
siin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, kattoremontteihin tai vastaaviin pienehköihin, vuo-
sikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Avustusta ei voida myöntää kunnalliselle kiin-
teistöosakeyhtiölle (kunnan kokonaan tai osittain omistama).  
 
Mikäli useampi kuin yksi kunta samalta pelastustoimen alueelta hakee erityisavustusta 
rakentamiseen, pelastuslaitoksen tulee asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyys-
järjestykseen. 
 
Avustetusta omaisuudesta perittävän vuokran tulee olla kohtuullinen ja sen on 
noudatettava pelastustoimen alueella yleisesti käytössä olevaa paloasemien 
ja muiden pelastustoimen käytössä olevien kiinteistöjen vuokratasoa. Palosuojelurahas-
ton myöntämä avustus tulee huomioida vähennyksenä täysimääräisesti vuokraa mää-
rättäessä. 
 
 

3. Sopimuspalokunnille myönnettävät avustukset kalusto- ja rakennushank-
keisiin 

Avustusta voidaan myöntää sopimuspalokunnille ja muille vastaaville yhteisöille jotka 
ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen kanssa, mukaan lukien 
tehdas- ja laitospalokunnat. Viimeksi mainittujen osalta avustuksen tarvetta ja määrää 
harkittaessa huomioon otetaan palokuntasopimuksen velvoitteiden täyttäminen ja 
osuus toiminnasta pelastustoimen alueen sopimuspalokuntana. 
 
Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 500 eu-
ron kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin sekä uusien paloasemien raken-
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tamiseen ja vanhojen merkittävään peruskorjaukseen sekä laajentamiseen. Rakennus-
hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla yli 12 500 euroa.  
 
Alle 12 500 euron hankkeisiin avustusta voi hakea suoraan Palosuojelurahastosta ilman 
määräaikaa. 

 
 
4. Pelastustoimen alueille sekä kunnille myönnettävät avustukset harjoitus-
alueiden rakentamiseen  

 
Pelastustoimen alueille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehank-
keisiin. Harjoitusalueeksi lasketaan suurempi hanke kuin yksittäisen kontin hankinta. 
Yksittäisen kontin hankintaa käsitellään ja asetetaan kiireellisyysjärjestykseen osana 
kalustohankehakemuksia. Harjoitusalueen yksittäisen kontin hinta-alaraja on 12 500 eu-
roa (alv 24 %).  

 
Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hy-
väksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa. Mikäli harjoitusalue ra-
kennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myön-
tää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 750 000 euroa. Harjoitus-
aluehankkeisiin tulee hakijan pyytää etukäteislausunto aluehallintovirastolta sekä liittää 
etukäteislausunnon lisäksi hakemukseen harjoitusalueen käyttösuunnitelma sekä selvi-
tys alueella olevista muista harjoitusaluekohteista sekä niiden käyttömahdollisuuksista. 
Muilta osin avustusta haettaessa noudatetaan samoja ehtoja kuin rakennushankkeissa. 
Harjoitusalueita koskeva lausuntolomake löytyy osoitteesta: psr.fi/kalustot. Kustannuk-
siltaan yli 750 000 euron  harjoitusaluehankkeisiin tulee aluehallintoviraston hakea si-
säasiainministeriön pelastusosaston lausunto. Lausunto toimitetaan hakemuksen mu-
kana rahastoon.  

 

Rakennushankkeita koskevat yleisehdot 
 
Kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan, 
uudisrakentamiseen, merkittävään perusparannukseen tai laajennukseen myönnettä-
vän erityisavustuksen enimmäismäärä on 250 000 euroa.  
 
Merkittävinä peruskorjauksina ja laajennuksina voidaan pitää: 
- merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistamis-

ta (homeongelmat, turvallisuutta vaarantava tilanahtaus, rakenteiden vaarallinen 
kunto); 

- rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön 
- ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu vastaavaa toimenpide. 
 
Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, kattoremont-
teihin tai vastaaviin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Avustusta ei myön-
netä sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät suo-
raan liity pelastustoimintaan. Rakennushankeavustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, 
sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönne-
tä kalustotallien ja kalustosuojien rakentamiseen tai niiden ovien uusimiseen. 
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Mikäli rakennushankeavustusta haetaan jo aloitettuun hankkeeseen, tulee avustusta 
hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuun saattamisesta. Kiinteän 
omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaa, rakentamis-
ta ja perusparannusta koskevissa hakemuksissa aika lasketaan hankkeen käyttöönot-
tokatselmuspäivämäärästä. Hakemus tulee olla jätetty aluehallintovirastoon ennen kuin 
käyttöönottopäivämäärästä on kulunut yksi vuosi. Hakemuksen jättöhetkellä täytyy li-
säksi avustuksen olla julistettu haettavaksi.  
 
Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntä-
misestä, jos avustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennukses-
sa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. 

 

Kalusto- ja järjestelmähankkeita (mukaan lukien kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet) koskevat yleisehdot 

 
Ajoneuvotyyppikohtaiset enimmäishinnat on määritelty tämän kirjeen liitteessä. 
 
Mikäli kalustoavustusta haetaan jo aiemmin hankittuun kalustoon, hakemus tulee olla 
jätetty aluehallintovirastoon ennen kuin hankinnan viimeisen erän maksusuorituksesta 
on kulunut yksi vuosi. Hakemuksen jättöhetkellä täytyy lisäksi avustuksen olla julistettu 
haettavaksi.  
 
Mikäli hankinnan yhteydessä luovutettavaan vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelu-
rahaston avustus ja avustuksen käyttöaika ei ole umpeutunut, vähennetään hankkeen 
hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista (esim. 43 000 euroa, miehistöauto) vaihto-
omaisuuteen myönnettyä avustusosuutta (esim. 40 %) vastaava osuus vaihto-
omaisuuden myyntihinnasta. Mikäli luovutettavaan vaihto-omaisuuteen ei ole saatu ra-
haston avustusta tai avustuksen käyttöaika on umpeutunut, kohdellaan vaihto-
omaisuutta samoin kuin muuta omarahoitusosuutta. Vaihto-omaisuus ei tällöin vaikuta 
avustuksen määrään. Jos kuitenkin vaihto-omaisuuden arvo yhdessä avustuksen kans-
sa ylittää hankkeelle hyväksytyt enimmäiskustannukset, vaikuttaa tämä avustuksen 
määrää alentavasti.  
 
Palosuojelurahaston avustuksella hankitun ajoneuvon hallintaoikeus voidaan rekisteröi-
dä ainoastaan avustuksen hakijalle. Avustuksella hankittavan ajoneuvon tulee täyttää 
Sisäasiainministeriön asetuksen pelastusautoista (818/2010) määräykset ja olla pelas-
tusajoneuvon yleisoppaan määrittelyjen mukainen. Vuonna 2010 ilmestynyt pelastus-
ajoneuvojen yleisopas löytyy osoitteesta: 
http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/julkaisut/pelastusajoneuvojen-yleisopas 
 
Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 21.4.2009 jälkeen tehdyissä 
Palosuojelurahaston päätöksissä 5 vuotta, jos avustus on myönnetty kevyen pelastus-
ajoneuvon hankintaan (esim. miehistöauto, johtoauto). Omaisuuden käyttöaika on edel-
leen 10 vuotta, jos avustus on myönnetty raskaan pelastusajoneuvon (esim. sammu-
tusauto, säiliöauto) tai muun kaluston hankintaan.  
 
Mikäli omaisuudesta luovutaan ennen Palosuojelurahaston päätöksen mukaisen käyt-
töajan päättymistä voi rahasto määrätä avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi. 
Valtionavustuslain 30 §:n (kuittaus) mukaan palautettava tai takaisin perittävä avustuk-
sen määrä korkoineen voidaan periä siten, että se vähennetään samalle valtionavus-

http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/julkaisut/pelastusajoneuvojen-yleisopas
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tuksen saajalle maksettavasta muusta saman valtionapuviranomaisen myöntämästä 
valtionavustuksesta. Valtionavustuslain mukainen kuittaus voidaan anomuksesta tehdä 
esimerkiksi kolarissa käyttökelvottomaksi käyneelle ajoneuvolle tai niiden kevyiden ajo-
neuvojen osalta, joissa omaisuuden käyttöajaksi on Palosuojelurahaston päätöksessä 
määrätty 10 vuotta ja joissa viiden vuoden omaisuuden käyttöaika on tullut täyteen. 
Edellytyksenä kuittaukselle on, että uutta omaisuutta käytetään samaan tarkoitukseen 
kuin aiemmin myönnetyllä avustuksella hankittua omaisuutta. Uuden omaisuuden tulee 
myös tyypiltään ja ominaisuuksiltaan vastata riittävästi vaihdossa luovutettavaa omai-
suutta. Palosuojelurahaston määräämä omaisuuden käyttöaika lasketaan päätöksente-
kopäivämäärästä.  

 

Kaikkia hankkeita koskevat yleisehdot 
 
Hakemuslomakkeelta tulee ilmetä kaikki hankkeeseen oleellisesti liittyvät tiedot.  

 
Hakemukseen tulee liittää hakemuslomakkeessa mainitut pakolliset liitteet. Kaikki 
hakemukset tulee tehdä Kalusto- ja rakennushankkeet -hakulomakkeella, joka löytyy 
täyttöohjeineen osoitteesta: psr.fi/kalustot 
 
Liitteet ovat hakemuskohtaisia ja ne tulee aina liittää vireille tulevaan hakemukseen. Pa-
losuojelurahastossa on käytössä sähköinen asianhallintajärjestelmä, josta sähköisiä 
asiakirjoja ei voida erottaa toiseen hakemukseen. 
 
Avustusta määrättäessä otetaan huomioon hankinnan tai hankkeen arvonlisäverolliset 
kustannukset. Mikäli arvonlisäveron luonteesta on epäselvyyttä, hakija on velvollinen 
selvittämään asian. 
 
Julkisten hankintayksiköiden (kunnat ja pelastustoimen alueet) tulee noudattaa lakia 
julkisista hankinnoista (348/2007) Palosuojelurahaston avustuksella hankittavan omai-
suuden hankintamenettelyssä. 
 
Aluehallintovirastoja pyydetään tiedottamaan hakumenettelystä ja -aikataulusta pelas-
tustoimen alueita ja kuntia. Pelastustoimen alueita kehotetaan ohjeistamaan alueensa 
sopimuspalokuntia hakumenettelystä ja -aikataulusta. Aluehallintovirastoja pyydetään 
toimittamaan pelastustoimen alueille ja kunnille lähettämänsä tiedote myös Palosuojelu-
rahastolle, osoitteeseen psr@intermin.fi 

 
Alueen pelastustoimen lausuntolomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät osoitteesta 
psr.fi/kalustot. Hakijan tulee pyytää hankkeeseen/hankintaan hyvissä ajoin alueen pe-
lastustoimen lausunto ja toimittaa lausunto yhdessä hakemuksen kanssa aluehallintovi-
rastolle määräaikaan mennessä. Aluehallintovirastoja kehotetaan varmistamaan, että 
hakijat käyttävät oikeaa lomaketta ja että vaadittava lausuntolomake ja pakolliset liitteet 
toimitetaan hakemuksen mukana Palosuojelurahastoon.  
 
Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan 
maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto 
kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi olisi hyvä, että aluehallintoviras-
tot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennus-
hankkeiden määräajaksi 31.12.2013 ja kalustohankkeiden määräajaksi 15.1.2014. 
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Keskusteltuaan pelastuslaitosten kanssa aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan maakun-
nan hallitus asettavat oman alueensa kalustohankehakemukset (mukaan lukien järjes-
telmä- ja päätelaitehakemukset sekä harjoitusalueen yksittäiset konttihakemukset) ja 
rakennushankehakemukset (mukaan lukien harjoitusaluehankkeet) perusteltuun kiireel-
lisyysjärjestykseen ja toimittavat hakemukset Palosuojelurahastolle postitse omina 
määräaikoinaan. Rakennushankkeet toimitetaan rahastoon viimeistään 22.1.2014 ja ka-
lustohankkeet viimeistään 12.2.2014. Kiireellisyysjärjestys tehdään erikseen kalusto-
hankehakemusten ja rakennushankehakemusten osalta. 
 
Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää tarvittaessa hakijaa täyden-
tämään hakemustaan. Täydennyspyynnössä ilmoitetaan miltä osin hakemusta on täy-
dennettävä. Hakija voi myös omasta aloitteestaan täydentää hakemusta sekä toimittaa 
rahastolle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja. Jo toimitettuja asiakirjoja 
ei kuitenkaan voida korvata uusilla. Täydennykset tulee toimittaa rahastoon rakennus-
hankkeiden osalta viimeistään 14.2.2014 ja kalustohankkeiden osalta viimeistään 
28.2.2014, jotta ne voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Hakijan on kuitenkin 
hyvä huomioida, että aluehallintoviranomaiset asettavat hakemukset kiireellisyysjärjes-
tykseen heille toimitettujen asiakirjojen pohjalta. 
 
Rakennushankepäätökset valmistellaan Palosuojelurahaston maaliskuun kokoukseen 
ja kalustohankkeet huhtikuun lopun kokoukseen. Päätösluettelo julkaistaan rahaston 
www-sivuilla. 
 
Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoi-
tettuna valtionapuviranomaisena. Avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksatuk-
seen sovelletaan muilta osin hakukirjettä sekä ohjetta avustuksen hakemisesta Palo-
suojelurahastosta. Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta löytyy sähköi-
senä osoitteesta: http://psr.fi/avustukset 
 
Tiedusteluihin vastaa ylitarkastaja Johanna Herrala, sähköposti:  
johanna.herrala@intermin.fi, puh. 071 878 8462. 
 

 
Palosuojelurahaston hallitus 
24.10.2013 

 
 
LIITE   Kalustohankintojen enimmäiskustannukset vuonna 2014. 
 
Tiedoksi: SM/Pelastusosasto  
 
  

mailto:johanna.herrala@intermin.fi
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LIITE  
 
 
KALUSTOHANKINTOJEN ENIMMÄISKUSTANNUKSET VUONNA 2014 
 
Kalustohankintojen euromääräiset enimmäiskustannukset avustuksia myönnettäessä vuonna 2014 
ovat seuraavat: 

Pelastustoimen alueet ja  
sopimuspalokunnat 
 
 Alv 24 %    

 
 
Miehistö, miehistö/ensivasteauto  43 000   
 
Johtokeskusauto   80 000   
 
Säiliöauto (ei miehistötilaa)  148 000   
 
Sammutusauto   170 000   
 
Säiliösammutusauto/raivausauto 
palovene jne.  190 000    
  


