
 

 

    

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 071 878 0171 psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12 Fax 071 878 8466 www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 
 
 

1 

     Päätöstiedote 
     20.10.2011 
 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 20.10.2011 
 
Hallinnolliset päätökset: 
 

 Hallitus avasi kalusto- ja rakennushankehaun vuodelle 2012.   
 Hallitus julisti rahaston 70-vuotisjuhlavuoden 2012 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Pal-
kinnon suuruus on enintään 30 000 €. Hakuaika päättyy 31.1.2012.  

 Hallitus hyväksyi yleisavustustilitykset vuodelta 2010 ja totesi, että SPEK-ryhmän alitoteu-
tuneen toiminnan osalta takaisinperinnät voidaan huomioida vuoden 2012 yleisavustuksista 
päätettäessä.  

 Lisäksi hallitus keskusteli mm. vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, ra-
haston strategian uudistamisesta, lakityöryhmän työn tuloksista, yleisavustusten vaikutta-
vuusarvioinnista, hallituksen kokousmäärän nostamisesta kuudesta seitsemään ensi vuonna 
sekä mahdollisesta kalusto- ja rakennushankehakujen eriyttämisestä vuonna 2013.  

 
Jatkoaika- ja muutoshakemukset: 

 Hallitus teki seuraavat päätökset avustusten muutos- ja jatkoaikahakemuksiin: 

 8.1.1  Pelastusopisto SMDno/2010/1153 jatkoaika 
 Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä -jatkoaika 
   

Palosuojelurahasto on 31.8.2010 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle avustus-
ta Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä -hankkeeseen. 
Hankkeen lopputilitys avustuksen maksamista varten on päätöksen mukaan tehtävä viimeis-
tään 30.12.2011.  
 
Pelastusopisto hakee hankkeelle 28.9.2011 päivätyllä hakemuksella kolmen kuukauden pituista 
tilityksen jatkoaikaa siten, että hankkeen lopputilitys tulisi olla rahastolla viimeistään 
31.3.2012. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeessa käytettävän asuinalueaineiston saaminen kes-
ti oletettua pidempään. 
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle ko. hankkeeseen tilityksen jatkoajan 
31.3.2012 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
 8.1.2  Pelastusopisto SMDno/2010/1123, jatkoaika 
 Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmallit (ProntoX) 

 
Palosuojelurahasto on 30.8.2011 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Pelastusopistol-
le Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmallit (ProntoX) -
hankkeeseen. Hankkeen lopputilitys avustuksen maksamista varten on päätöksen mukaan teh-
tävä viimeistään 30.6.2012.  
 
Pelastusopisto hakee hankkeelle 16.9.2011 päivätyllä hakemuksella vuoden jatkoaikaa siten, 
että hankkeen toteutusaika olisi 31.3.2013 saakka ja lopputilitys rahastolla viimeistään 
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30.6.2013. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen hakemuslomakkeeseen oli virheellisesti tullut 
väärä päättymisvuosi eikä hanketta saada toteutettua haetussa ajassa. 
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle ko. hankkeeseen jatkoajan, siten, että avus-
tustilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

 8.1.3  Pelastusopisto SMDno/2010/2078, hallinnoijan muutos 
 Torjutaan turvepaloja -video-opetusmateriaalin tuottaminen  

 
Palosuojelurahasto on 22.3.2011 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Pelastusopistol-
le Torjutaan turvepaloja -video-opetusmateriaalin tuottaminen -hankkeeseen. Hankkeen lop-
putilitys avustuksen maksamista varten on päätöksen mukaan tehtävä viimeistään 31.8.2012 ja 
hankkeen hallinnoijana toimii Pelastusopisto.  
 
Pelastusopisto hakee 21.9.2011 päivätyllä hakemuksella hallinnoijan muutosta siten, että 
hankkeen hallinnointi siirrettäisiin Pelastusopistolta Turveteollisuusliitolle. Samalla hankkeelle 
haetaan neljän kuukauden jatkoaikaa siten, että tilitys tulee toimittaa rahastolle 31.12.2012 
mennessä. 
 
Hallinnoijan vaihdosta perustellaan Pelastusopiston henkilöresurssien puutteella sekä Turve-
teollisuusliiton halukkuudella ottaa hanke vastuulleen. Myös aluepelastuslaitokset ovat hakijan 
mukaan kokeneet hankkeen tärkeäksi. Hankkeen käytännöntoteutus on jo aloitettu käsikirjoit-
tajatiimin kokoamisella. 
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää hakemuksen mukaisesti luvan ko. hankkeen hallinnoijan 
muutokselle Pelastusopistolta Turveteollisuusliitolle sekä hankkeen toteutukselle neljän kuu-
kauden jatkoaika siten, että tilitys tulee toimittaa rahastolle 31.12.2012 mennessä. Muut pää-
tösehdot pysyvät ennallaan. 
 
8.1.4 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SM/Dno/2010/332, tilitysajankohdan muutos 
Palosuojelurahaston hallitus on 29.4.2010 antanut Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle myönteisen 
päätöksen operatiivisen johtoajoneuvon hankintaan (hyväksyttävät enimmäiskustannukset 66 612 
euroa, avustus enintään 26 644 euroa), SMDno/2010/332. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toi-
mittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa hankinnan tekemisestä, kuitenkin viimeistään 
31.10.2011. 
 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ollut yhteydessä Palosuojelurahastoon ennen 31.10.2011 määrä-
aikaa ja ilmoittanut tilityksen viivästymisestä. Hakija on 23.5.2011 päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että ti-
lityksen tekemiseen myönnettäisiin jatkoaikaa 28.2.2011 saakka. Hakija on perustellut jatkoaikapyyn-
töä ajoneuvon valmistumisesta johtuvista syistä. Ajoneuvo valmistuu toimitetun hankintasopimuk-
sen mukaisesti vasta 15.12.2011, jonka johdosta tilityksen tekeminen määräajassa on mahdotonta. 
Sähköpostitse 16.9.2011 lähetetyn lisäselvityksen mukaan ajoneuvon maksusuoritukset on tehty 
helmikuun 2012 alussa, jonka jälkeen tilityksen tekeminen palosuojelurahastolle on mahdollista.  
 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle annettua 
päätöstä SMDno/2010/516 siten, että miehistöauton hankkimista koskeva tilitys tulee toimittaa Pa-
losuojelurahastolle viimeistään 28.2.2011. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ja enimmäisavustus 
tai muut päätösehdot eivät muutu. Hakija on perustellut jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viiväs-
tymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Tilityksen voidaan olettaa toteutuvan hakijan ilmoitta-
massa ajassa. 

 



 

 

    

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 071 878 0171 psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12 Fax 071 878 8466 www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 
 
 

3 

8.1.5 Siikajoen kunta SMDno/2011/271, rakentamisen ja tilitysajankohdan siirto 
Palosuojelurahaston hallitus on 11.5.2011 antanut Siikajoen kunnalle myönteisen päätöksen palo-
aseman rakentamiseen Ruukin taajamaan (hyväksyttävät kustannukset 1 548 000, avustus enintään 
324 080 euroa), SMDno/2011/271. Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 
31.12.2011.  
 
Hakija on 27.9.2011 päivätyllä kirjeellä pyytänyt jatkoaikaa rakentamisen aloittamiseen 31.5.2012 
mennessä ja tilityksen tekemiselle 31.12.2013 asti.  
 
Siikajoen kunta on käynnistänyt hankkeen varsinaisen suunnittelun kilpailuttamalla suunnittelutyötä, 
kuten arkkitehtisuunnittelun, lvia-suunnittelun ja sähkösuunnittelun. Hankkeen suunnittelutyön al-
kuvaiheessa on tullut esille, että rakentamisen aloitusajankohta 31.12.2011 on liian aikaisin, kun ottaa 
huomioon suunnitteluaikataulun ja hankintalain mukaisen rakennusurakan, lvia-urakan ja sähköura-
kan urakkakilpailuun menevän ajan valitusaikoineen. Myös se, että rakennushanke käynnistetään 
keskitalvella, aiheuttaa ongelmia rakentamisen suorittamiseen, mistä on seurauksena muun muassa 
kalliimpia rakentamiskustannuksia.  
 
Hakijalta 11.10.2011 saadun lisäselvityksen mukaan hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun kilpailu-
tuksen valmistelu aloitettiin välittömästi rahaston avustuspäätöksen myöntämisen jälkeen. Lisäselvi-
tyksessä on esitetty hankkeen tämänhetkinen vaihe sekä hankkeen suunnittelijoiden valintaan liitty-
vät aikataulutukset (tarjouspyynnöt sekä suunnittelijoiden valinta). 29.9.2011 pidettiin ensimmäinen 
suunnittelukokous, jossa kaikki hankkeen suunnittelijat olivat läsnä. Seuraava suunnittelukokous on 
27.10.2011.  
 
Päätös: Hallitus päätti muuttaa Siikajoen kunnalle paloaseman rakentamiseen 11.5.2011 annettua 
päätöstä (SMDno/2011/271) siten, että hankkeen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.5.2011 
ja hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.12.2013. Päätöksen mukaiset 
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu.  

 
 

8.1.6 Satakunnan pelastuslaitos SMDno/2010/322, muutosanomus päätökseen  
Satakunnan pelastuslaitokselle on myönnetty 29.4.2010 Palosuojelurahaston avustusta kolmen väes-
tönhälytysjärjestelmän hankkimiseen 31 134 euroa kokonaiskustannusten 77 836 euroa perusteella, 
SMDno/2010/516.  
 
Satakunnan pelastuslaitos on hakenut 9.9.2011 päivätyllä kirjeellä muutosta päätökseen siten, että 
avustuksella voidaan hankkia kolmen väestöhälyttimen sijaan neljä väestönhälytintä, mikä vastaa 
muutosanomuksen mukaan alkuperäistä suunnitelmaa. Muutosanomuksessa viitataan hakemuksen 
seuraavaan virkkeeseen: ”Päivitetyn suunnitelman mukaisesti uusitaan vuonna 2010 kolme kiinteää 
väestöhälytintä (Kankaanpää, Huittinen ja Pori 2 kpl).”  
 
Alkuperäisen hakemuksen liitteenä on rahastoon toimitettu 15.4.2010 päivätty Satakunnan pelastus-
laitoksen hankkeiden esittely, johon rahaston 29.4.2010 antama päätös pohjautuu. Hankkeiden erit-
telyssä väestöhälytysjärjestelmän kulut on esitetty kolmen hankittavan hälyttimen mukaan seuraavas-
ti: 
 
Hakijalta 11.10.2011 saadussa lisäselvityksessä väestöhälytinten lukumäärä on väestöhälytinjärjestel-
män kehittämissuunnitelmaan 2009 - 2013 päivitetty neljäksi. Poriin hankitaan vuonna 2010 suunni-
telman mukaisesti kaksi hälytintä (Sampola ja Uusiniitty).   
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Päätös: Hallitus päätti olla muuttamatta Satakunnan pelastuslaitokselle 29.4.2010 antamaansa pää-
töstä (SMDno/2010/322). Satakunnan pelastuslaitos voi kuitenkin hakea Porin toiseen väestöhälyt-
timeen avustusta 20.10.2011 avattavan kalusto- ja rakennushankehakemuksen kautta yhdessä tulevi-
en, uusien väestöhälytinhankintojen kanssa. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, 
avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuunsaattamisesta. 

 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 12 kpl 
 

Hallitus päätti yhteensä 12:sta sopimuspalokunnan pienavustushakemuksesta, joista 11:ta tehtiin 
myönteinen päätös ja yksi kielteinen päätös (Tuorilan VPK ry). Tarkastaja esitteli asian. 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 

 
SMDno Saaja   
SMDno/2011/1390 Rautjärven VPK ry 4 000 
SMDno/2011/1392 Kårböle FBK rf 1 916 
SMDno/2011/1421 Oulaisten VPK ry 1 182 
SMDno/2011/1490 Isnäs FBK rf 2 365 
SMDno/2011/1536 Ivalon VPK ry 581 
SMDno/2011/1537 Nurmijärven Keskus VPK ry 6 113 
SMDno/2011/1566 Sottungsby FBK rf 1 385 
SMDno/2011/1581 Tirilän VPK ry 3 937 
SMDno/2011/1589 Kiukaisten VPK ry 3 044 
SMDno/2011/1588 Säkylän VPK ry 2 938 
SMDno/2011/1637 Mäntsälän VPK ry 2 986 
Yhteensä;   30 447 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
Kårböle FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savukoneen ja alkusammutus koulutusaltaan hankintaa; 
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Lisäksi hyväksyttävistä kustannuksista on vähen-
netty säätiön myöntämän tuen osuus. 
 
Rautjärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaappien, taakkatelineen ja talvirenkaiden hankintaa; ky-
seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuoje-
lurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Kyseisiin hankintoihin on saatu Rautjärven kunnan 
myöntämä avustus ensivaste- ja pintapelastusauton varustamista varten. 
 
Sottungsby FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vinssinsuojuksen tekoa ja tarvikkeita; kyseessä ei ole tuli-
palojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:n tarkoittamalla tavalla.  
 
Säkylän VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lippalakkien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäi-
syn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tar-
koittamalla tavalla.  


