
 

 

 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 22.10.2014 

Hallinnolliset ja muut päätökset 

• Hallitus hyväksyi rahaston strategian toteutussuunnitelman ja talousarvion 2015 lausunnoille. 
• Hallitus hyväksyi rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin loppuraportin ja arviointikehikon. 
• Hallitus päätti kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin toteuttamisesta. 
• Hallitus päätti avata rakennushankkeiden avustushaun. Kalustohankkeiden avustushaku avataan rahas-

ton hallituksen kokouksessa 25.11.2014. 
• Hallitus päätti julistaa vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon haettavaksi.  
• Hallitus myönsi rahastolle rekrytointiluvan tietojenkäsittelyä opiskelevan opiskelijan rekrytoimiseksi 

ajalle 1.12.2014 - 10.8.2015. 

Vuoden 2014 2. hakukierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 
10.9.2014 kokouksessa pöydälle jätetyt hakemukset, 3 kpl  

4.1 SMDno-2014-1128, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Kehittämishanke paloturvalli-
suuskampanjoiden vaikuttavuudesta 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään 93 000 euron ja enin-
tään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen. Hankinta tulee kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Lopputilitys tulee toi-
mittaa rahastoon 30.6.2016 mennessä. 

4.2 SMDno-2014-1097, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Koulutus ja tiedotushanke: Savupiip-
pujen ja tulisijojen paloturvallisuus 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää RTT ry:lle yhteensä enintään 45 000 euron ja enin-
tään 75 % suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankinta tulee kilpailuttaa jul-
kisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2015 mennes-
sä. 

4.3 SMDno-2014-1158, Keski-Suomen pelastuslaitos, PERA (Pelastustoimen ja Ensihoidon 
RiskinArviointi) turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä 
turvallisuustoimintaa 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Suomen pelastuslaitokselle yhteensä enin-
tään 110 000 euron ja enintään 40,1 % suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2015 mennessä. 

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6 kpl 

11.1.1 SMDno/2012/1163, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Tulipalojen aiheuttamien terve-
yshaittojen kustannukset II" -hanke; jatkoaikahakemus  

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle 31.8.2012 
annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2016 mennessä. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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11.1.2 SMDno/2012/1207, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, "Opet-
tajista turvallisuuspedagogiikan osaajia" -hanke; jatkoaikahakemus 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Turun yliopistolle, Opettajan-koulutuslaitoksen 
Rauman yksilölle 6.2.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 
31.12.2015 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

11.1.3 SMDno/2013/2130, Suomen Palopäällystöliitto ry, "Lähiesimiestaitojen kehittäminen 
pelastuslaitoksissa" -hanke; muutoshakemus 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Suomen Palopäällystöliitolle 25.2.2013 annettua 
päätöstä hakemuksen mukaisesti siten, että kokonaisuuden osat voidaan kilpailuttaa erikseen ja koulu-
tusjaksojen suunnittelu, kokonaisuuden hallinta, palautteen kerääminen ja viestintä voidaan pitää ohja-
usryhmän, Palopäällystöliiton ja pelastuslaitosten hallinnassa. Jokaisen osakilpailutuksen tulee kuitenkin 
olla avoin ja riittävän laaja, koska kilpailutettava kokonaisuus ylittää kansallisen kynnysarvon (30 000 €) 
ja koska julkisen avustuksen osuus on yli 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan tulee nou-
dattaa hankintojen osalta lakia julkisista hankinnoista. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

11.1.4 SMDno/2011/1040, Finavia Oy, Lentomatkustajien turvallisuushanke (MATU4), muu-
toshakemus 

 Päätös: Palosuojelurahaston 30.8.2011 tekemä päätös SMDno/2011/1040 raukeaa. Päätöksen 
mukaisesta avustuksesta jäljellä oleva sitoumus 6 532 euroa vapautetaan. Jo tilitetyn 3468 euron osalta 
ei katsota aiheelliseksi ryhtyä takaisinperintään, koska avustustilitys 30.4.2013 on tehty asianmukaisesti, 
hankkeessa on vuosina 2011–2012 työskennelty, vaikka täysin valmiiksi hanketta ei ole saatukaan 

11.1.5 SMDno/2014/781; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; Jätkäsaaren pelastusasema; 
muutos päätökseen 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 21.4.2009 antamaansa päätöstä SMDno/2009/746 
siltä osin, että Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamiseen avustusta Palosuojelurahastolta saaneessa 
kiinteistössä voi toimia Helsingin pelastuskoulun koulutustilat ilman, että avustusta peritään takaisin. 
Mikäli tilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee asiassa olla yhteydessä Palosuojelurahastoon. Muut pää-
tösehdot pysyvät ennallaan. 

11.1.6 SMDno/2014/780; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; Steniuksentien kiinteistö; muu-
tos päätökseen (päätöksen raukeaminen) 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta valtionavus-
tuslain 21 §:n mukaisesti takaisin Steniuksentien pelastuskoulun rakentamiseen päätöksellä 
2006/676/tu-3944/25.4.2006 myönnetystä avustuksesta 58 404 euroa. Palosuojelurahaston 25.4.2006 
antama päätös 2006/676/tu-3944 raukeaa tällä päätöksellä. 
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Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (12 kpl) seuraavasti: 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun 
ottamatta: 
 
Harjavallan VPK ry 
Avustusta ei myönnetty 16 189,39 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palo-
suojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yh-
den vuoden määräajan jälkeen. 
 
Harjavallan VPK ry 
Avustusta ei myönnetty 4 778,29 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palo-
suojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yh-
den vuodenmääräajan jälkeen.  
 
Ruskon VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hydraulisen leikkurin teräsarjan hankinnasta aiheutuneita 
kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelas-
tustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
Vanda FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pelastusasemalla pidettävien asusteiden (pikeepaitojen, poo-
lopaitojen, reisitaskuhousujen eikä näihin asusteisiin kuuluvien nimikylttien ja vakanssinumeroiden) 
hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 

Asiakohta SMDno Saaja   Euro 

11.2.2 2014/1362 Harjavallan VPK ry 
 

3 358 

11.2.3 2014/1482 Noormarkun VPK ry 
 

2 813 

11.2.4 2014/1479 Rauman VPK ry 
 

3 639 
11.2.5 2014/1614 Alakemijoen VPK ry 

 
3 947 

11.2.6 2014/1481 Kakskerran VPK ry 
 

2 200 

11.2.7 2014/1480 Lauritsalan VPK ry 
 

683 

11.2.8 2014/1520 Nurmijärven Keskus VPK ry 
 

4 547 

11.2.9 2014/1795 Ruskon VPK ry 
 

1 985 

11.2.10 2014/1594 Rymättylän VPK ry 
 

2 648 

11.2.11 2014/1559 Tornion VPK ry 
 

3 113 

11.2.12 2014/1729 Vanda FBK rf   1 632 

    
30 565 

     Ei hyväksyttyjä hakemuksia: 
   11.2.1 2014/1283 Harjavallan VPK ry 
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