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     Päätöstiedote 
     22.3.2011 
 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 22.3.2011 
 
Hallinnolliset ja muut päätökset: 

 Hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi sisäasiainministeriön edustajan,  
 lainsäädäntöneuvos Mika Kätön. 

 Hallitus hyväksyi kokous- ja kuukausipalkkiot edellisen hallituksen linjan ja valtiovarainministe-
riön suosituksen mukaisina.  

 Hallitus hyväksyi rahaston asiakirjojen ja laskujen hyväksymismenettelyn rahastossa. 
 Hallitus avasi erityisavustusten vuoden 2011 toisen hakukierroksen. 

 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1. kierros 2011 

 Hallitus päätti myöntää avustusta 21 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 274 921 euroa. Kts. 
erillinen taulukko myönteisistä päätöksistä. 

 Lisäksi hallitus päätti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten Suomen Palopäällystöliiton Pelastus-
toimi sosiaalisissa medioissa -hankehakemuksen. Hakemus käsitellään hallituksen seuraavassa 
kokouksessa.  

 
Jatkoaika- ja muutoshakemukset: 

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset: 

 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SMDno/2008/1785 ja 
SMDno/2010/39 
 SPEK ry on hakenut vuoden jatkoaikaa Asumisen paloturvallisuuden ke-

hittäminen SMDno/2008/1785 hankkeen toteutukselle 30.6.2012 saakka. 
Alkuperäisen 18.2.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 
30.6.2011. Projektiajan pidennystä haetaan projektipäällikön pitkän sairaslo-
man johdosta ja puoliaikaisesta työskentelystä. Vuoden jatkoajan rahoitus on 
mahdollista nykyisen hankkeen rahoituksen puitteissa. Vuoden 2011 toimin-
tasuunnitelmaan on tehty myös täsmäytyksiä. Hankkeen vuoden 2011 paino-
pisteet ovat maahanmuuttajien perehdyttäjien paloturvallisuuskoulutus, asu-
misen paloturvallisuuden riskienarvioinnin kouluttaminen ja opastaminen, 
erityisryhmien asumisturvallisuuden asiantuntijuus Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon turvakortin kehittämishankkeessa, perusopetuksen turvallisuuskasvatuk-
seen liittyvän asumisen paloturvallisuuden oppisisällön kehittäminen, yhteis-
työ ja asiantuntijapalvelut eri järjestöjen toteuttamissa asumisen paloturvalli-
suuden kehittämishankkeissa (ASPA, Suomen Mielenterveysseura ym.), asu-
misen paloturvallisuuden kehittämisen asiantuntijuus liittyen alueelliseen ja 
paikalliseen turvallisuuskehittämistyöhön, kansainvälinen yhteistyö asumisen 
paloturvallisuuden kehittämisessä (Asuntosprinklausseminaari Tukholmassa 
3.-4.5., Asumisen paloturvallisuuden kehittämisseminaari Ålesundissa 10.-
11.5., Pohjoismainen turvallisuustutkimuskonferenssi Revingessä 20.-22.6.).  
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 SPEK ry on hakenut puolen vuoden jatkoaikaa Järjestötoiminnan vaikutta-

vuuden varmistaminen keskusjärjestöpalveluja kehittämällä 
SMDno/2010/39 hankkeen toteutukseen 31.12.2011 saakka. Hanke piti 
aloittaa vuoden 2010 alussa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK pyysi 
väliraportissaan 30.6.2010, että hankkeen aloitus siirrettäisiin alkamaan 
1.7.2010. Vuoden 2010 alusta SPEKin silloinen järjestöpäällikkö sai vapau-
tuksen tehtävistään ja hän siirtyi Aluehallintoviraston palvelukseen. Silloisen 
järjestöpäällikön työtehtäviä jatkettiin Aluehallinto-virastossa pätkittäin. Kos-
ka SPEKin järjestöpäällikkö on ollut vapaalla tehtävästään koko vuoden 
2010, on hankekoordinaattori joutunut hoitamaan myös suurimman osan hä-
nen tehtävistään oma työnsä ohella. Näin ollen hanketta päästiin aloittamaan 
kunnolla vasta vuoden 2011 alussa. Hankekoordinaattori on kerännyt koko 
vuoden 2010 materiaalia, joihin keskusjärjestö voi hankkeessaan kiinnittää 
huomiota ja joita voidaan tehostaa. Lisäksi hän on osallistunut niin talon si-
sällä palavereihin kuin myös jäsenseminaareihin, joissa on käsitelty mm. kes-
kusjärjestöpalvelujen kehittämistä. Edellä olevan johdosta SPEK anoo, että 
hankkeen ajankohtaa voitaisiin siirtää toteutettavaksi 1.1.–31.12.2011. 

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestölle haetut jatkoajat (2 kpl) hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä 
osin alkuperäisiä päätösehtoja. Hallitus hyväksyy myös asumisen paloturvallisuu-
den kehittämishankkeen toimintasuunnitelman muutoksen. Muilta osin päätös-
ehdot säilyvät alkuperäisten päätösten mukaisina.  

 
Pelastusopisto SMDno/2009/2075, SMDno/2009/2074 ja 
SMDno/2009/1744 
 Pelastusopiston on hakenut Pelastustoimen langattoman tiedonsiirron 

tarpeet tulevaisuudessa -hankeen SMDno/2009/2075 tilitykseen kolmen 
kuukauden jatkoaikaa. Alkuperäisen 1.9.2009 tehdyn päätöksen mukainen tili-
tysmääräaika on 30.4.2011. Jatkoaikaa tilityksen tekemiseen haetaan 31.7.2011 
saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hanke ei ole valmistunut suunnitellun aika-
taulun mukaisesti. Hankkeen loppuraporttia saadaan lisäksi täydennettyä 
vuoden vaihteen jälkeen valmistuneiden muiden aiheeseen liittyvien hankkei-
den tiedoilla.  

 
 Pelastusopiston on hakenut Pelastustoimintaa hyödyttävien tutkijaopin-

tojen edistäminen -hankkeen SMDno/2009/2074 toteutukseen 1,5 vuo-
den jatkoaikaa 30.9.2012 saakka ja tilitykseen 31.1.2013 saakka. Jatkoaikaa 
haetaan, koska apurahalla tuettavat tutkijaopinnot jatkuvat 30.9.2012 saakka. 
Alkuperäisen 1.9.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 
30.4.2011.  

 
 Pelastusopiston on hakenut Uusien turvallisuusohjeiden toteuttaminen -

hankkeen SMDno/2009/1744 toteutukseen kahdeksan kuukauden jatkoai-
kaa 31.12.2011 saakka ja tilitykseen vuoden jatkoaikaa 30.4.2012 saakka. Al-
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kuperäisen 18.2.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 
30.4.2011. Hankkeen aikana on ilmennyt, että Tokeva-ohjeiden menetelmä-
ohjeita on tarpeen kehittää enemmän kuin tähän hankkeeseen sisältyy. Pelas-
tusopisto tulee hakemaan Työsuojelurahastolta rahoitusta menetelmäohjeiden 
kehittämiseen. Mm. tästä syystä hanke ei tule valmistumaan alkuperäisessä 
projektiaikataulussa. 

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle haetut jat-
koajat (3 kpl) hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä osin alkuperäisiä päätöseh-
toja. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisten päätösten mukaisina.  
 
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto SMDno/2010/8 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut Palokuolemien ehkäisykeino-
jen vaikuttavuuden arviointihankkeen SMDno/2010/8 toteutukseen ja tili-
tyksen tekemiseen n. viiden kuukauden jatkoaikaa 29.9.2011 saakka. Alkuperäisen 
29.4.2010 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011.  
 
Hanke on viivästynyt kahdesta syystä: 1) Kuopion syttymiskokeiden osittainen 
epäonnistuminen puutteellisen laitetoimituksen vuoksi viivästytti tulosten ana-
lysointia. 2) Lääketieteellisen aineiston käyttöön saatiin THL:ltä periaatteellinen 
lupaus loppuvuodesta 2009, mutta vasta tammikuussa 2011 aineisto oli käytettä-
vissä. Saatu materiaali koski vain työikäisiä ihmisiä. Vastaava aineisto on kerätty 
myös eläkeikäisistä, THL pystyy kuitenkin toimittamaan aineiston vasta aikaisin-
taan toukokuussa 2011. Eläkeikäiset ovat niin olennainen osa palokuolemien uh-
reista, että simulointityökalu ei ole valmis ennen kuin tämä aineisto pystytään ot-
tamaan huomioon. Hanke voidaan suorittaa loppuun nykyisillä taloudellisilla re-
sursseilla, koska viivästykset ovat vaikuttaneet myös työajan käyttöön 

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää myöntää sisäasiainministeriön pelas-
tusosastolle hankkeen tilityksen jatkoajan hakemuksen mukaisena ja muuttaa näil-
tä osin alkuperäisiä päätösehtoja. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen 
päätöksen mukaisina.  

 
  Seinäjoen ammattikorkeakoulu SMDno/2009/2110 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on hakenut kahden kuukauden jatkoaikaa Ra-
kennusten palokuormien inventaariotutkimus SMDno/2009/2110 -
hankkeen tilitysmääräaikaan 30.6.2011 saakka. Alkuperäisen 1.9.2009 tehdyn pää-
töksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. Jatkoaikaa haetaan, koska hank-
keen tuloksia tullaan esittelemään kansainvälisessä konferenssissa Prahassa. Al-
kuperäinen konferenssin ajankohta oli helmikuun loppu, joka olisi sopinut hyvin 
hankkeen aikatauluun. Konferenssia siirrettiin kuitenkin kahdella kuukaudella 
huhtikuun loppuun ja tästä syystä anotaan tilitykselle kahden kuukauden lisäaikaa.   

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Seinäjoen ammattikorkea-
koululle kahden kuukauden tilityksen jatkoajan hakemuksen mukaisena ja muut-
taa näiltä osin alkuperäisiä päätösehtoja. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkupe-
räisen päätöksen mukaisina.  
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Noormarkun VPK ry 
Noormarkun VPK ry aikoo vaihtaa vuonna 2007 hankkimansa Volkswagen Caravelle mie-
histöauton uuteen vastaavaan ajoneuvoon (Volkswagen Caravelle) ja on 3.3.2011 päivätyllä 
anomuksella hakenut avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  
 
Hallitus on päättänyt periä takaisin Noormarkun VPK ry:lle 28.10.1998 myönnetyn ja 
10.2.2002 sekä 25.4.2007 edelleen myönnetyn alkuperäisen avustuksen määrän 15 136 eu-
roa. Hallitus päättää myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 15 136 euron avus-
tuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavus-
tuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon 
hankintaa ja vanhan myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriottees-
ta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avus-
tuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen 
myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudate-
taan valtionavustuslain säännöksiä.  
 
Avustuksen käyttöaikana (22.3.2011 - 22.3.2016) ei avustusta enää tämän päätöksen jälkeen 
kuitata uuteen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin tänä aikana Noormarkun VPK ry luopuu nyt 
hankittavasta ajoneuvosta, tulee Noormarkun VPK:n palauttaa Palosuojelurahastolle avus-
tusosuutta vastaava prosenttiosuus toteutuneesta myyntihinnasta 
 
Tirilän VPK ry 
Tirilän VPK ry aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut avustuk-
sen siirtämistä hankittavaan kalustoon 3.2.2011 päivätyllä hakemuksella.  
 
Hallitus on päättänyt periä takaisin Tirilän VPK:lle miehistöauton hankintaan 2007 myönne-
tyn avustuksen määrän 13 640 euroa. Hallitus päättää myöntää hakijalle uuden miehistöau-
ton hankintaan 13 640 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myön-
nettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Hakijan tulee toimit-
taa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista tositteista sekä 
hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan mak-
samisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. 
Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettä-
vään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. 
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Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 7 kpl 
 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 

 
SMDno Saaja   
2011/452 Isnäs FBK rf 1 256 
2011/537 Kaarinan VPK ry 3 608 
2011/343 Kokemäen VPK ry 3 021 
2011/600 Kuusankosken VPK ry 1 158 
2011/21 Risten VPK ry 2 255 
2011/342 Rovaniemen VPK ry 985 
2011/567 Villähteen VPK ry 1 686 
Yhteensä;   13 969 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun 
ottamatta:  
 
Kaarinan VPK ry 
Arvoltaan 2 818 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu Palosuoje-
lurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukai-
sen yhden vuoden määräajan jälkeen 
 
Villähteen VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden, työkaluvaunun ja teltan 
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysajoneuvojen työvalojen tarvikkeiden, ajo-
neuvojen sähkötarvikkeiden eikä auton akun hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huol-
to ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Arvoltaan 604,48 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu Palosuo-
jelu-rahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mu-
kaisen yhden vuoden määräajan jälkeen 

 

 


