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     Päätöstiedote 
     11.5.2011 
 
 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 11.5.2011 
 
Hallinnolliset ja muut päätökset: 
 

 Pelastusalan järjestöille suunnatut vuoden 2012 yleisavustukset julistettiin haettavaksi. 
 Hallitus päätti 30.8.2011 pidettävän kehittämispäivän aiheista 

 
Kalusto- ja rakennushankkeet: 

 
Rahastoon saapui 145 kalusto- ja rakennushankehakemusta, joista Palosuojelurahaston hallitus teki 
myönteisen päätöksen 77 hankkeeseen (53 % haetusta).  
 
Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 59 kappaletta (54 % haetusta). Kalustohankkeet sisälsivät 
pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, väestöhälyttimet ja harjoitusalueen kontit. 
Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 18 hankkeeseen (51 % haetusta). Rakennushankkeet si-
sälsivät harjoitusalueet. Rakennushankkeista uudisrakennuksia oli 7, laajennus/korjaushankkeita 8 ja 
harjoitusalueita 3.  
 
Myönteisten kalusto- ja rakennushankkeiden jako aluehallintovirastoittain:  

   
 Kalustohankkeet   Rakennushankkeet 
 _________________  _________________ 
 
Alue esitys/haettu %  esitys/haettu   % 
 
Etelä-Suomi 26 /44 59 %  7/15  47 %   
Lounais-Suomi 5 /15 33 %  1/4 25 % 
Länsi- ja Sisä-Suomi 13/20 65 %  5/6 83 % 
Itä-Suomi 5/9 56 %  1/2 50 % 
Pohjois-Suomi 5/12 42 %  1/4 25 % 
Lappi 4/9 44 %  2/3 67 % 
Ahvenanmaa 1/1 100 %  1/1 100 % 
 __________________  _________________ 
Yhteensä 59/110 54 %  18/35     51 % 

 
 

Kaluston jakauma Rakennusten jakauma 
____________________ _________________________  
Ajoneuvot  29 kpl  Uudet paloasemat  7 kpl   
Väestöhälyttimet  12 kpl Paloaseman peruskorjaus/laajennus 8  kpl 
Päätelaitteet  7 kpl  Harjoitusalue 3 kpl   
Erityiskalusto  10 kpl   
Harjoitusalueen kontti  1 kpl    
_____________________ ______________________________

  
yhteensä 59 kpl  yhteensä 18 kpl 
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Innovaatiopalkinto: 

Hallitus teki päätöksen vuoden 2011 Innovaatiopalkinnon saajasta. Palosuojelurahasto jakaa vuo-
sittain rahaston Innovaatiopalkinnon tunnustuksena pelastustoimeen tai tulipalojen ehkäisyyn 
kohdistuvasta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon saaja julkistetaan syksyllä.  

Erityisavustukset: 
 
Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimi sosiaalisessa mediassa 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry on 28.12.2010 päivätyllä hakemuksellaan hakenut 126 500 euron 
(100 %) avustusta Pelastustoimi sosiaalisessa mediassa -hankkeeseen. Hallitus jätti hakemuksen 
pöydälle lisäselvityksiä varten 22.3.2011 pitämässään kokouksessa. 
 
Tänään pitämässään kokouksessa hallitus päätti myöntää hakijalle 113 850 euron (90 %) avustuk-
sen hankkeen toteutukseen ajalle 1.4.2011–31.12.2012. Avustus saa olla yhteensä enintään 113 850 
euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen to-
sitteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perus-
teella. 
 
Väliraportit toteutuksesta tulee toimittaa rahastoon 31.12.2011 ja 30.6.2012 mennessä. Väliraportit 
käsitellään ja hyväksytään rahaston hallituksessa. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta 
varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2013. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen 
kirjallinen loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen yhtey-
dessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus. 
 
Palotutkimusraati, Paloturvallisuusprofessuuri 
 
Palotutkimusraadin -hankkeen tavoitteena on perustaa Suomeen pysyvä paloturvallisuusprofes-
suuri. Palosuojelurahaston hallitus jätti Paloturvallisuusprofessuuri -hakemuksen pöydälle lisäselvi-
tyksiä varten. 

 
Teija Norri-Sederholm, Häke-päivystäjän ja kenttäjohtajan tilannetietoisuus ja tilannekuva-
väitöskirjahanke, oikaisuvaatimus 
 
Terri Norri-Sederholm on 14.4.2011 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan hakenut oikaisua 22.3.2011 
saamaansa kielteiseen väitöskirjahankehakemukseensa. Norri-Sederholm haki Häke-päivystäjän ja 
kenttäjohtajan tilannetietoisuus ja tilannekuva väitöskirjatutkimukseensa kahden vuoden 58 250 
euron (70 %) apurahaa aikavälillä 1.1.2011–31.12.2014. Palosuojelurahaston hallitus hylkäsi hake-
muksen 22.3.2011 kokouksessaan sillä perusteella, että sen ei esitetyssä muodossaan katsottu edis-
tävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 pykälässä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Hallitus päätti olla muuttamatta 22.3.2011 tekemäänsä päätöstä. Palosuojelurahaston avustukset 
ovat aina harkinnanvaraisia ja suhteessa käyttösuunnitelman mukaan jaettavissa olevaan määrära-
haan. Ko. väitöskirjatutkimuksen ei katsota suhteessa muihin avustettaviin hankkeisiin ja samasta 
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aihepiiristä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 pykälässä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
Jatkoaikapäätökset: 

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset: 

 Pelastusopiston Tulipysäkki-hankkeelle myönnettiin jatkoaika 30.4.2012 saakka.  
 Työtehoseuran Hakelämmityksen paloturvallisuus -hankkeelle myönnettiin jatkoaika 

31.12.2011 saakka. 
 
Muutospäätökset 

7.4.3 Lappfjärds FBK rf 
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Lappfjärds FBK rf:lle 40 % avustuksen 
miehistöauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten perusteella) SMD-2007-
702/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. 
 
Lappfjärds FBK rf aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut avustuksen 
siirtämistä hankittavaan kalustoon 16.3.2011 päivätyllä hakemuksella. Hallitus päätti periä takaisin 
Lappfjärds FBK rf:lle miehistöauton hankintaan 25.4.2007 myönnetyn avustuksen suhteellisen pa-
lautusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käy-
västä arvosta eli 12 000 euroa (40 % arvioidusta myyntihinnasta). Hallitus päätti myöntää hakijalle 
uuden miehistöauton hankintaan 12 000 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään 
nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  

 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 
 

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset (14 kpl) seuraavasti: 
 

SMDno Saaja   
SMDno/2011/761 Kellokosken VPK ry 2 029 
SMDno/2011/747 Korkeakosken VPK ry 3 818 
SMDno/2011/792 Köyliön VPK ry 3 268 
SMDno/2011/655 Länsi-Vesilahden VPK ry 3 080 
SMDno/2011/806 Merikarvian VPK ry 7 880 
SMDno/2011/741 Noormarkun VPK ry 1 789 
SMDno/2011/601 Pihlavan VPK ry 6 569 
SMDno/2011/791 Pirkkalan VPK ry 3 646 
SMDno/2011/846 Ranuan VPK ry 758 
SMDno/2011/610 Smedsby-Böle FBK rf 4 679 
SMDno/2011/631 Säkylän VPK ry 1 933 
SMDno/20117724 Vierumäen VPK ry 4 000 
SMDno/2011/661 Vuosaaren VPK ry 3 245 
SMDno/2011/609 Wessö FBK rf 1 970 
Yhteensä;   48 664 
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:  

 
Pihlavan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu koulutus- ja valitusmateriaalien hankintaa; kyseessä ei ole 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 
1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Pirkkalan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvipäähineiden, vetoketjuneuleen ja vakanssinumeron eikä 
koulutusmateriaalin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen koh-
distuva 
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Ranuan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalikorttien, asemapalvelusasusteiden, pipojen ja lippalak-
kien 
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
 
Wessö FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paloasema-asusteiden, EA-tarvikkeiden ja polttoainekanisterei-
den eikä  
sumutinpullon ja öljyn hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Wessö FBK rf 
Arvoltaan 15,85 euron kustannuksia ei hyväksytty huonolaatuisten kuittikopioiden vuoksi. Lisäksi osassa 
hankinnoista oli yhden vuoden määräaika kulunut umpeen, sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelura-
haston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden 
määräajan jälkeen. 

 


