
 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 6.2.2013 

 

 

 

Hallinnolliset ja muut päätökset: 

 
  

 Päätettiin täydentää ensi kierroksella Palosuojelurahaston asiantuntijaraatia 

Sisäasianministeriön pelastusosaston tutkimushankkeiden koordinoinnista vastaa-

valla henkilöllä, joka on neuvotteleva virkamies Henri Helo.  

 

 Päätettiin julistaa haettavaksi vuoden 2013 toisen kierroksen erityisavustukset 

(hakuaika 31.5.2013 saakka). Hakukirje löytyy Palosuojelurahaston  

internetsivulta kohdasta avustukset.  

 

 Hyväksyttiin Palosuojelurahaston työsuunnitelma 2013, hallituksen kokousrytmi 

ja sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2013. 

 

 Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma vuodelle 2013.  

 

 Palosuojelurahaston hallitus totesi, että alv-veron tukikelpoisuutta arvioitaessa ei 

käytännöissä ole tapahtunut muutoksia. Koska arvonlisäveron katsotaan   Valtio-

varainministeriön ja Kuntaliiton lausuntoihin perustuen jäävän kalusto- ja raken-

nushankkeissa pelastuslaitosten ja kuntien lopulliseksi ja todelliseksi kustannus-

eräksi, otetaan alv-vero kokonaisuudessaan huomioon näiden hankkeiden hyväk-

syttyjä kustannuksia määriteltäessä ja avustuksen määrää laskettaessa myös jat-

kossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 

 

 

 

Avustuspäätökset: 

 

 

Erityisavustuspäätökset 1, hakukierros 
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Muutos- ja jatkoaikahakemukset: 

 
SMDno/2011/1120, Pelastusopisto: Monikanavareitityksen 
suunnittelu viranomaiskäyttöön 
Palosuojelurahasto on myöntänyt Pelastusopistolle 30.8.2011 päivätyssä 
päätöksessä Pelastusopiston hankkeelle ”Monikanavareitityksen suunnittelu 
viranomaiskäyttöön” enintään 85 980 euron (enintään 71 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista) suuruisen erityisavustuksen. 
Alkuperäisen päätöksen mukaan hankkeen lopputilityksen määräaika on 31.3.2013. 
Hakija on toimittanut Palosuojelurahastoon 5.12.2012 päivätyn 
jatkoaikahakemuksen, jossa pyydetään myönnetyn erityisavustuksen määräajan 
jatkamista siten, että rahoitus olisi 30.6.2013 saakka ja tilitys tapahtuisi 31.8.2013. 
Päätös: Hallitus myöntää hakijalle jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 
SMDno/2011/30, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi; Linja-autopalojen 
syiden selvittäminen –jatkohanke 
Palosuojelurahasto on myöntänyt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille ”Linjaautopalojen 
syiden selvittäminen” -jatkohankkeelle 16.3.2011 päivätyllä päätöksellä 
avustusta enintään 55 000 euroa. 
Alkuperäisen päätöksen mukaan hankkeen olisi pitänyt päättyä 31.12.2012. Hakija 
on toimittanut 18.12.2012 päivätyn jatkoaikahakemuksen, jossa haetaan hankkeelle 
jatkoaikaa ajalle 1.1. - 31.3.2013.  
Päätös: Hallitus myöntää hakijalle jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
SMDno/2012/1208, Brita Somerkoski: Palomestari Karhu - 
valistusmateriaali palomuseoille ja perinnehuoneille 

Palosuojelurahasto on myöntänyt Brita Somerkoskelle 31.8.2012 päivätyllä 
päätöksellä enintään 4 000 euroa erityisavustusta ”Palomestari Karhu - 
valistusmateriaali palomuseoille ja perinnehuoneille” -hankkeeseen. 
Alkuperäisen päätöksen mukaan hankkeen lopputilityksen määräaika olisi ollut 
31.12.2012, mutta hakija pyytää, että saisi toimittaa tilityksen Palosuojarahastolle 
vasta 31.3.2013 ja samalla hän saisi hankkeelle jatkoaikaa em. ajankohtaan saakka. 
Päätö: Hallitus myöntää hakijalle jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 
SMDnro/2012/1199, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö,  
CTIF kansallisen komitean toiminta 2012, muutoshakemus 
Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle päivätyllä 
päätöksellä ”CTIF kansallisen komitean toiminta 2012” – hankkeeseen enintään xx 
euron (enintään % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista) suuruisen 
erityisavustuksen. 
CTIF:n Suomen kansallisen komitean asiamiehenä toimivalle Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle on myönnetty CTIF-hankkeeseen 
30.8.2011 avustus 98 000 € (SMDno/2011/1030) ja 31.8.2012 avustus 127 
000 € (SMDno/2012/1199). Muutosesityksemme keskeisenä sisältönä on, 
että vuoden 2012 avustuksesta siirrettäisiin kilpailutoiminnan ja 
Pohjoismaisen tutkimustoiminnan ylijäämäosuus käytettäväksi vastaaviin 
toimintoihin vuonna 2013.  
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Päätös: Hallitus päättää hankkeen SMDno/2011/1030 lopputilityksen 
jälkeen jäljelle jääneen avustusosuuden päätökselle SMDno/2012/1199. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 
SMDnro/2012/1207, Turun yliopisto, Opettajista 
turvallisuuspedagogiikan osaajia, muutoshakemus 
Palosuojelurahasto on myöntänyt 31.8.2012 OPTUKE-verkostolle / 
Tampereen yliopisto, sittemmin hankkeen hallinnoin siirryttyä päätöksellä 
22.11.2011 Turun yliopistoon enintään 80 893 euron avustuksen, enintään 
25 % hankkeen kokonaiskustannuksista Opettajista turvallisuuspedagogiikan 
osaajia –hankkeeseen. OPTUKE-verkosto haki hankkeeseen 50 % 
kokonaiskustannuksista THL: tapaturmien ehkäisyn ohjelmasta 
omakustannuksen ollessa 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Avustusta ei kuitenkaan saatu. 
Hanke on erittäin tärkeä perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen 
edistämisen näkökulmasta ja selkeä edellytys turvallisuuskasvatuksen 
määrätietoiselle kehittämiselle. Turvallisuuskasvatuksen kehittäminen ei ole 
tällä hetkellä minkään yliopiston aktiivisena tutkimus- ja kehittämiskohteena. 
Tämän vuoksi OPTUKE-verkosto etsii aktiivisesti hankkeelle mahdollisia 
rahoituslähteitä (esim. tällä hetkellä maakuntarahastot). Jotta hankkeen 
kehittämistyö saataisiin alkuun, OPTUKE-verkosto esittää, että 
Palosuojelurahasto muuttaisi päätöstään seuraavasti: Avustus on enintään 50 
% hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 80 893 euroa ajalla 
1.3.–31.12.2014. Tällöin Palosuojelurahaston avustus säilyisi euromääräisesti 
alkuperäisen päätöksen mukaisena ja hanke saataisiin käyntiin palkkaamalla 
hankkeeseen puolipäiväinen erikoistutkija.  
Päätös: Hallitus myöntää hakijalle muutoksen avustuksen 
enimmäisprosenttiin sekä jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
SMDnro/2010/1243, Palopäällystöliitto ry, Opetus- ja 
turvallisuusaineistojen ruotsintaminen, jatkoaikahakemus 
Suomen Palopäällystöliitto on saanut Palosuojelurahastolta 30.000 euron 
erityisavustuksen opetus- ja turvallisuusaineistojen ruotsintamiseen. Lopputilitys 
olisi määrä tehdä aiemman jatkoaikapäätöksen mukaisesti viimeistään 28.3.2013. 
Palopäällystöliitto pyytää hankkeelle jatkoaikaa siten, että lopputilitys avustuksen 
loppumaksatusta varten tulisi tehdä viimeistään 27.9.2013. 
Päätös: Hallitus myöntää hakijalle jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, 
SMDnro/2012/,Yleisavustus vuodelle 2013, muutoshakemus 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmien ehkäisyn yksikössä 
toteutetaan tutkimusta tulipalojen terveyskustannuksista. Tutkimuksen 
ensimmäinen osa on aikataulutettu päättymään 31.12.2012. 
Anomme Tulipalojen terveyskustannukset 1-projektille lisäaikaa 31.3.2013 
asti. 
Päätös: Hallitus myöntää hakijalle jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 
SMDnro/2012/,Yleisavustus vuodelle 2013, muutoshakemus 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hallitus päätti kokouksessaan 
17.12.2012 poiketa Palosuojelurahaston (PSR) avustuksen jakotaulukosta, 
koskien alueellisten pelastusliittojen ja SPEKin alueyksiköitä. 
Päätös: Hallitus hyväksyy hakijan muutosesityksen esitetyn jakotaulukon mukaisesti. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 

  

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 

(26 kpl) seuraavasti: 
      

      
  

Asiakohta SMDno Saaja   Euro 

 
  

10.2.1 SMDno/2012/2138 Alavieskan VPK ry 

 

1 545 

 
  

10.2.2 SMDno/2012/2172 Haagan VPK ry 

 

2 277 

 
  

10.2.3 SMDno/2013/52 Helsingin VPK ry 

 

1 021 

 
  

10.2.4 SMDno/2013/22 Jokioisten VPK ry 

 

197 

 
  

10.2.5 SMDno/2012/2054 Jämsänkosken VPK ry 

 

4 419 

 
  

10.2.6 SMDno/2013/67 Karvian VPK ry 

 

2 699 

 
  

10.2.7 SMDno/2013/81 Kauhajärven VPK ry 

 

647 

 
  

10.2.8 SMDno/2013/47 Kauklahden VPK ry 

 

3 795 

 
  

10.2.9 SMDno/2013/50 Kyröskosken VPK ry 

 

910 

 
  

10.2.10 SMDno/2013/97 Köyliön VPK ry 

 

2 510 

 
  

10.2.11 SMDno/2012/2135 Malmin VPK ry 

 

1 664 

 
  

10.2.12 SMDno/2012/2053 Mäntsälän VPK ry 

 

3 450 

 
  

10.2.13 SMDno/2013/38 Panelian VPK ry 

 

4 912 

 
  

10.2.14 SMDno/2012/2136 Porin VPK ry 

 

2 500 

 
  

10.2.15 SMDno/2012/66 Rauman VPK ry 

 

947 

 
  

10.2.16 SMDno/2013/68 Rautpohjan VPK ry 

 

3 044 

 
  

10.2.17 SMDno/2013/46 Risten VPK ry 

 

1 409 

 
  

10.2.18 SMDno/2012/2139 Ruuhijärven VPK ry 

 

435 

 
  

10.2.19 SMDno/2012/2156 Salmentaan VPK ry 

 

951 

 
  

10.2.20 SMDno/2012/2157 Somerniemen VPK ry 

 

2 263 

 
  

10.2.21 SMDno/2013/51 Säkylän VPK ry 

 

1 377 

 
  

10.2.22 SMDno/2012/2137 Vaasan VPK ry 

 

3 107 

 
  

10.2.23 SMDno/2013/98  Valkelan-Jokelan VPK ry 

 

2 546 

 
  

10.2.24 SMDno/2012/2197 Vuosaaren VPK ry 

 

2 036 

 
  

    
50 661 

    

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 

Ylivieskan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemapalvelusasusteiden hankintaa; kyseessä ei ole tu 
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lipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain  
1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Ruuhijärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu 2 210,84 euron arvoisia hankintoja, sillä avustusta nii-
hin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–
1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 
 
Vaasan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu monitorin hankintaa palokuntalaisten koulutustilai 
suuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus 
tannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Salmentaan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pipojen ja lippalakkien hankintaa eikä vaahtotykin kart 
taohjelmanpäivitystä; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen koh 
distuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Porin VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaukolämmön vaihtimen uusintaa, sillä Palosuojelura 
haston hakukirjeen mukaan avustusta ei myönnetä hankkeisiin, joilla parannetaan yksinomaan pa 
loasemarakennusten energiatehokuutta tai kiinteistön tekniikkaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäi 
syn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä  
tarkoitetulla tavalla vaan lämmitysjärjestelmän uusiminen.  
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja -housujen eikä miehistötakkien  
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kus 
tannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
 
 
Vuosaaren VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pelastusliivien huoltoa; kyseessä on kaluston normaali  
huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kus 
tannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   

 
Taivassalon VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nuoriso-osastolle varustekaappien hankintaa; kyseessä  
ei ole pienavustushankkeiden avustusehtojen täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan  
edistämiseen kohdistuvasta kustannuksesta palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla taval 
la. 
 
Panelian VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden hankintaa; kyseiset hankinnat ei 
vät kuulu rahaston avustuksenhaun myöntöperusteiden piiriin ja eivät ole tulipalojen ehkäisyn ja  
pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoite 
tulla tavalla.   
 
Helsingin VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu turvallisuuskoulutus- ja alkusammutusharjoituskaluston  
hankintaa eikä siirrettävän alkusammutus- ja riskienhallintakaluston säilytyskontin hankintaa. Ky 
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seiset hankinnat eivät kuulu rahaston pienavustushankkeiden avustusehtojen täyttävästä tulipalo 
jen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvasta kustannuksesta palosuojelurahastolain  
1 ja 14§:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Köyliön VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pintapelastajien liivien varapatruunoiden hankintaa eikä  
palohaalareiden korjauskustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tu 
lipalojenehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1  
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
 
 
 
 
 

 

 


