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    Pöytäkirja 2/2011 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika: 22.3.2011 klo 13.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a 
 
Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasia: kohdat 8.1.9, 8.2.6, 8.2.7 
 Mika Kättö varapuheenjohtaja esteasia: kohdat 6.6, 8.1.6 
   pj. asiat 8.1.9, 8.2.6, 8.2.7 
 Markku Haiko jäsen esteasia: kohta 6.10 
 Jari Hyvärinen jäsen esteasia: kohdat 6.5, 8.2.4  
 Petri Mero jäsen  
 Piia Vähäsalo jäsen esteasia: kohta 6.28 
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Johanna Herrala ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen  tarkastaja 
 
Poissa: Leena Harkimo 
 Elsi Katainen  
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hy-

väksyttiin 15.3.2011 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.  
   
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (16.2.2011) pöytäkirja muutoksitta. 
 
 
4. Hallituksen järjestäytyminen 
 4.1 Varapuheenjohtajan valinta 
 Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti sisäasiainministeriön edustaja, lainsäädän-

töneuvos Mika Kättö. 
 
 4.2 Hallituksen kokouspalkkiot 
 Hallitus hyväksyi kokous- ja kuukausipalkkiot edellisen hallituksen linjauksen sekä 

valtiovarainministeriön suosituksen (voimassa 1.3.2010 - 1.3.2012) mukaisesti. Halli-
tus esittää sisäasiainministeriölle, että edellisen hallituksen palkkiot vahvistetaan myös 
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uudelle hallitukselle. Palkkiot tarkastetaan jälleen sen jälkeen, kun uudet suositukset 
astuvat voimaan.  

 
 Palosuojelurahasto korvaa lisäksi hallitukselle kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat 

matkakustannukset. 
  
 4.3 Asiakirjojen ja laskujen hyväksymismenettely rahastossa 
 Sihteeri esitteli asiakirjojen ja laskujen hyväksymismenettelyä. 
  
 Hallitus päätti jatkaa edellisen hallituksen hyväksymää linjausta asiakirjojen ja laskujen 

hyväksymismenettelyn suhteen. Käytäntöjä tarkistetaan tarvittaessa.     
 
 Hallitus hyväksyy Palosuojelurahaston kaikki päätökset sekä keskeiset seuranta- ja 

suunnitteluasiakirjat kuten toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen.  

 
 Hallitus merkitsi tiedoksi taulukon Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajista ja 

hyväksyjistä varahenkilöineen (aikavälillä 1.3–24.3.2011). Esitetyn taulukon tiedot 
menojen asiatarkastajista ja hyväksyjistä ovat voimassa myös aikavälin 1.3.–24.3.2011 
jälkeen. Listausta tarkistetaan tarvittaessa.   

  
 
5. Palosuojelurahaston yleisesittely ja hallituksen kokousrytmi 
 Sihteeri esitteli laajasti Palosuojelurahastoa ja sen toimintaa sekä hallituksen kokous-

rytmiä. Hallituksen jäsenille jaettiin rahastoon liittyvä yleismateriaalipaketti. Materiaali 
merkittiin tiedoksi. Kokousmateriaalissa oli mukana myös vuoden 2011 alustava ko-
kousaikataulu. Hallitus hyväksyi alustavan aikatauluesityksen. 

 
 Kokouskäytännöissä sekä päätösten hyväksymismenettelyssä (muun muassa jääviys-

kysymys) päätettiin noudattaa edellisen hallituksen hyväksymää linjausta. Kokouskäy-
täntöjä tarkistetaan tarvittaessa. Kokoukset sovittiin jatkossa alkavan pääsääntöisesti 
klo 10.     

 
 
6. Vuoden 2011 1. hakukierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus-, kehittämis-, 

valistus ja neuvonta ym. -hankkeisiin (34 kpl) 
 Sihteeri esitteli asian.  
  
 Rahastoon saapui yhteensä 34 avustushakemusta määräaikaan 31.12.2010 mennessä.  

  
 Hakemuksia arvioi pääsihteerin tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli saapuneet ha-

kemukset kokouksessaan 2.3..2011. Raadin kokoonpano oli vuoden 2011 ensimmäi-
sellä hakukierroksella seuraava (suluissa erityisosaamisala): 

 
 Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto (tutkimus & tilastot, Pronto, pelas-

tusopiston toiminta) 
 Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen 

paloturvallisuus) 
 Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus 

& neuvonta, kampanjat) 
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 Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, laitos-
ten välinen yhteistyö, pelastustoiminta, rahaston hallituksen varajäsen) 

 Vesa-Pekka Tervo, ylitarkastaja, SM/PEO/onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö 
(palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien paloturvallisuus) 

 Kati Tillander, yli-insinööri, SM/PEO/onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö (palo-
tarkastukset, paloturvallisuuslaitteita koskevat säädökset, nuohous) 

 Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO/pelastustoimintayksikkö (toiminta-
valmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työkyky/-hyvinvointi) 

 Seppo Vihervaara, osastopäällikkö, FENNIA (vakuutusala, riskienhallinta, tulipa-
lot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta) 

  
 Rahaston pääsihteeri toimi asiantuntijaraadin kokouksen puheenjohtajana ja ylitarkas-

taja toimi teknisenä sihteerinä. Raadin rooli on neuvoa-antava.  
 
 Sihteeri esitteli hallitukselle erityisavustusten yleiset päätösehdot. Hallitus hyväksyi 

päätösehdot esityksen mukaisesti.  
 
 Hallitus päätti myöntää avustusta 21 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 274 921 

euroa. Lisäksi hallitus päätti jättää pöydälle lisäselvityksiä varten Suomen Palopäällys-
töliiton Pelastustoimi sosiaalisissa medioissa -hankehakemuksen. Hakemus käsitellään hal-
lituksen seuraavassa kokouksessa. 

 
  
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti: 
 
Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeet 

 
 6.1 Heikkilä Jouni, SMDno/2011/60, Etäilmoittava ja alkusammuttava paloturvajärjestelmä 

 
Jouni Heikkilä on hakenut 174 000 euron (97,2 %) erityisavustusta Etäilmoittava ja 
alkusammuttava paloturvajärjestelmä -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

 
 6.2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, SMDno/2011/57, Kevyen pelastusyksikön toiminnan  
 jatkokokeilu- ja kehittämishanke 

 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 382 500 euron (62 %) erityisavustusta 
Kevyen pelastusyksikön toiminnan jatkokokeilu- ja kehittämishankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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 6.3 Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, SMDno/2011/30, Linja-autopalojen syiden selvittäminen 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hakenut Palosuojelurahastolta 55 000 euron 
(100 %) erityisavustusta Linja-autopalojen syiden selvittäminen -jatkohankkeeseen. 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille yhteensä 
enintään 55 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus saa olla yhteensä enintään 55 000 euroa ja enintään hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 16 500 euroa (30 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista.  
 
Väliraportti 30.4.2012 mennessä ja lopputilitys 30.4.2013 mennessä. 
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti 
ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 
 6.4 Pelastusopisto, SMDno/2011/27, Työnohjaajakoulutus  

 
Pelastusopisto on hakenut 38 821 euron (60 %) erityisavustusta Työnohjaajakoulutus 
- hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 
6.5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos, SMDno/2011/32, Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympä-
ristö - Maakunnallinen toimintamalli erityisesti 3. sektorin toimijoita hyödyntäen 

Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn 6.5 ajaksi. Kokous säilyi pää-
tösvaltaisena.  

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut 169 295 euron (72,2 %) erityisavustusta 
Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö - Maakunnallinen toimintamalli eri-
tyisesti 3. sektorin toimijoita hyödyntäen -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yhteensä enin-
tään 55 584 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeen 1. vuo-
den (1.4.2011–31.3.2012) toteutukseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 55 584 eu-
roa ja enintään 72 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista.  
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Lopputilitys 30.4.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
Jatkorahoitusta on mahdollista hakea 31.12.2011 päättyvässä avustushaussa. 

 
 

6.6. Sisäasiainministeriö/pelastusosasto, SMDno/2011/31, Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin 
kehittäminen 

Esteellinen jäsen Kättö poistui huoneesta käsittelyn 6.6 ajaksi. Kokous säilyi päätös-
valtaisena.  
 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 108 000 euron (100 %) erityisavus-
tusta Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin kehittäminen -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää sisäasiainministeriön pelastusosastolle yhteensä 
enintään 108 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus saa olla yhteensä enintään 108 000 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 32 400 euroa (30 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista 
 
Väliraportti 30.4.2012 mennessä ja lopputilitys 30.4.2013 mennessä. Lopputilityksen 
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusana-
lyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 

6.7. Suomen Palopäällystöliitto, SMDno/2011/46, Paloturvallisuusseurannan kehittäminen 
 

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 236 000 euron (100 %) erityisavustusta Palo-
turvallisuusseurannan kehittäminen -jatkohankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 150 
000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeen ensimmäisen 1,5 
vuoden 
(1.3.2011-31.8.2012) toteutukseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 150 000 euroa 
ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista 
 
Lopputilitys 31.10.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 
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6.8. Suomen Palopäällystöliitto, SMDno/2011/50, Pelastustoimi sosiaalisessa mediassa 
 

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut Palosuojelurahastolta 126 500 euron (100 %) 
erityisavustusta Pelastustoimi sosiaalisessa mediassa -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
Asiankäsittelyä jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. 

 
 
6.9 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, SMDno/2010/2273, Palokuntasoittokunnat pe-
lastusalan valistus ja tiedotustoiminnassa; toimintakyky 2000- luvulle 

  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on hakenut Palosuojelurahastolta 116 028 
euron (60 %) erityisavustusta Palokuntasoittokunnat pelastusalan valistus ja tiedotus-
toiminnassa; toimintakyky 2000-luvulle -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

 
6.10 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, SMDno/2011/36, Pelastustoimen tilinpäätös 
2008 ja 2009 varsinainen analyysivaihe 

Esteellinen jäsen Haiko poistui huoneesta käsittelyn 6.10 ajaksi. Kokous säilyi päätös-
valtaisena.  

 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on hakenut Palosuojelurahastolta 268 816 
euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen tilinpäätös 2008 ja 2009 varsinainen 
analyysivaihe -jatkohankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä 
enintään 250 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen to-
teutukseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 250 000 euroa ja enintään hyväksyttä-
vien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 55 000 euroa (22 %).  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista  
 
Lopputilitys 31.10.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 
 

 
6.11 Tampereen teknillinen yliopisto/ Rakennustekniikan laitos/ Palolaboratorio, 
SMDno/2011/51, Tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus 

 
Tampereen teknillinen yliopisto/ Rakennustekniikan laitos/ Palolaboratorio on hake-
nut Palosuojelurahastolta 57 000 euron (50 %) erityisavustusta Tulisijojen ja kevyt-
hormien paloturvallisuus -jatkohankkeeseen.  
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Palosuojelurahasto päätti myöntää Tampereen tekniselle yliopistolle yhteensä enin-
tään 57 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus saa olla yhteensä enintään 57 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Lopputilitys 30.9.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 

6.12 Toivonen Leena, SMDno/2011/33, Pelastushenkilöstön palautuminen, palautumisen riittä-
vyys ja siinä iän myötä tapahtuvat muutokset 

 
Toivonen Leena on hakenut Palosuojelurahastolta 46 200 euron (78,5 %) erityisavus-
tusta Pelastushenkilöstön palautuminen, palautumisen riittävyys ja siinä iän myötä ta-
pahtuvat muutokset -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

 
6.13 Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, SMDno/2011/59, Talous- ja kustan-
nusraportoinnin kehittäminen johdon näkökulmasta (II vaihe) 
 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on hakenut Palosuojelurahastol-
ta 129 000 (97 %) erityisavustusta Talous- ja kustannusraportoinnin kehittäminen 
johdon näkökulmasta (II vaihe) -jatkohankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 
6.14 Työterveyslaitos, SMDno/2011/52, FireFit - Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arvioin-
tikäytäntö - kehittämishanke III: motorinen toimintakyky ja liikkuvuus 
 

Työterveyslaitos on hakenut Palosuojelurahastolta 146 933 euron (47,3 %) erityis-
avustusta FireFit - Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö - kehit-
tämishanke III: motorinen toimintakyky ja liikkuvuus -jatkohankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 146 
934 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa 
olla yhteensä enintään 146 934 euroa ja enintään 47,3 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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Väliraportti 31.8.2012 mennessä ja lopputilitys 31.8.2013 mennessä. Lopputilityksen 
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusana-
lyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.  
 
 

6.15 Työterveyslaitos, Oulu, SMDno/2011/34, Lihaksiston palautumisen edistäminen kuumassa 
tehtävän työn jälkeen 
 

Työterveyslaitos, Oulu, on hakenut Palosuojelurahastolta 54 700 euron (47,6 %) eri-
tyisavustusta Lihaksiston palautumisen edistäminen kuumassa tehtävän työn jälkeen -
hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 

6.16. VTT, SMDno/2011/49, Oikeiden poistumistilanteiden tiedonkeruun automatisointi ja tal-
lennus tietokantaan - EVACDATA 2 

 
VTT on hakenut Palosuojelurahastolta 108 000 euron (50 %) erityisavustusta Oikei-
den poistumistilanteiden tiedonkeruun automatisointi ja tallennus tietokantaan - 
EVACDATA 2 -jatkohankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 

6.17 VTT, SMDno/2011/54, Pelastustoimen vasteen simulointi suuronnettomuuksissa 
 

VTT on hakenut Palosuojelurahastolta 47 000 euron (50 %) erityisavustusta Pelastus-
toimen vasteen simulointi suuronnettomuuksissa -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää VTT:lle yhteensä enintään 47 000 euron suuruisen 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enin-
tään 47 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 31.8.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 

 
6.18 VTT, SMDno/2011/48, Tulipalojen aikaisen poistumisen ja pelastamisen ääritilanteita - 
TULPPA 

 
VTT on hakenut Palosuojelurahastolta 60 000 euron (50 %) erityisavustusta Tulipalo-
jen aikaisen poistumisen ja pelastamisen ääritilanteita - TULPPA -hankkeeseen. 
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Palosuojelurahasto päätti myöntää VTT:lle yhteensä enintään 60 000 euron suuruisen 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enin-
tään 60 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 30.4.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 
Oppimateriaalin tuotanto tai hankinta 

 
6.19 FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund r.f., SMDno/2011/66, Översättning av 
utbildnings och informationsmaterial 
 

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund r.f. on hakenut Palosuojelura-
hastolta 41 171 euron (100 %9 erityisavustusta Översättning av utbildnings och in-
formationsmaterial -jatkohankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää FSB:lle yhteensä enintään 41 171 euron suuruisen 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enin-
tään 41 171 euroa ja enintään hyväksyttävistä kokonaiskustannusten suuruinen. En-
nakkona myönnetään 12 351 euroa (30 %). 
  
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 
 
Lopputilitys 31.3.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 

6.20 OPTUKE - Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto, SMDno/2011/62, Op-
pilaitosten turvallisuuskulttuurin I tutkimus- ja kehittämissymposium 8.-9.2.2011 

 
OPTUKE - Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto on hakenut Palo-
suojelurahastolta 3 000 euron (24 %) erityisavustusta Oppilaitosten turvallisuuskult-
tuurin I tutkimus- ja kehittämissymposium 8.-9.2.2011 -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää OPTUKEverkostolle yhteensä enintään 3 000 eu-
ron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla 
yhteensä enintään 3 000 euroa ja enintään 24 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuk-
sista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 



 

 

    

 
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 
 
 

10 

Lopputilitys 31.8.2011 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 
6.21 Pelastusopisto, SMDno/2011/26, Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa  

 
Pelastusopisto on hakenut Palosuojelurahastolta 44 000 euron (83,3 %) erityisavus-
tusta Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 44 000 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yh-
teensä enintään 44 000 euroa ja enintään 83,3 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuk-
sista. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista.  
 
Lopputilitys 30.4.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanayysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
6.22 Pelastusopisto, SMDno/2011/28, ”Rökventilation” ja ”Smoke ventilation” 

 
Pelastusopisto on hakenut Palosuojelurahastolta 39 480 euron (84 %) erityisavustusta 
”Rökventilation” ja ”Smoke ventilation” -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 19 740 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ruotsinnoksen osalta. 
Avustus saa olla yhteensä enintään 19 740 euroa ja enintään 84 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista. Avustusta saa käyttää ruotsinkielisen version toteutukseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 
 
Lopputilitys 30.4.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen loppuraportti sekä hankkeen tuotos. 

 
 

6.23 Pelastusopisto, SMDno/2010/2078, Torjutaan turvepaloja -videoopetusmateriaalin tuottami-
nen 

 
Pelastusopisto on hakenut Palosuojelurahastolta 22 500 euron (50 %) erityisavustusta 
Torjutaan turvepaloja -video-opetusmateriaalin tuottaminen -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 22 500 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yh-
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teensä enintään 22 500 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suu-
ruinen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Lopputilitys 31.8.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotos. 
 

 
Valistus ja neuvonta 
 

6.24 Kustannus Oy Pieni Karhu, SMDno/2010/55, Ransu Karvakuono, lasten paloturvallisuuden 
puolesta 

 
Kustannus Oy Pieni Karhu on hakenut Palosuojelurahastolta 68 000 euron (100 %) 
Ransu Karvakuono, lasten paloturvallisuuden puolesta -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Kustannus Oy Pieni Karhulle yhteensä enintään 
68 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus 
saa olla yhteensä enintään 68 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustan-
nusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 10 000 euroa (14,7 %).  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista  
 
Lopputilitys 31.8.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu materi-
aali. 

 
 

Investoinnit, tietojenkäsittely, standardisointi ja muut hankkeet 
 

6.25 Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, SMDno/2011/1922, Kaluston hankinta palokuntanuo-
risoleirille 
 

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry on hakenut Palosuojelurahastolta 12 105,49 eu-
ron (50 %) erityisavustusta Kaluston hankinta palokuntanuorisoleirille -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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6.26 Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, SMDno/2010/1921, Valistustapahtumissa käytettävän 
pikkupaloauton ja sen kuljetuskärryn kunnostus 

 
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry on hakenut Palosuojelurahastolta 1 586 euron 
(50 %) erityisavustusta Valistustapahtumissa käytettävän pikkupaloauton ja sen kulje-
tuskärryn kunnostus -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Länsi-Suomen Pelastusalan Liitolle yhteensä enin-
tään 1 586 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avus-
tus saa olla yhteensä enintään 1 586 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Lopputilitys 31.5.2011 mennessä. 
 

 
6.27 Pelastusopisto, SMDno/2010/2305, Pelastusopisto paloteatterin kehittäminen tutkimus- ja 
opetuskäyttöön 

 
Pelastusopisto on hakenut Palosuojelurahastolta 71 200 euron (93 %) erityisavustusta 
Pelastusopisto paloteatterin kehittäminen tutkimus- ja opetuskäyttöön -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 51 243 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yh-
teensä enintään 51 243 euroa ja enintään 93 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksis-
ta. Avustusta saa käyttää hakemusten mukaisiin hankintoihin 1) - 2) ja 5) - 8). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista 
 
Lopputilitys 31.10.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 

 
 

Tietojenkäsittely 
 
6.28 Jokilaaksojen pelastuslaitos, SMDno/2011/56, Tosiaikainen sähköinen kohdekortti 

Esteellinen jäsen Vähäsalo poistui huoneesta käsittelyn 6.28 ajaksi. Kokous säilyi pää-
tösvaltaisena.  

 
Jokilaaksojen pelastuslaitos on hakenut Palosuojelurahastolta 50 000 euron (50 %) 
erityisavustusta Tosiaikainen sähköinen kohdekortti -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Jokilaaksojen pelastuslaitoksille yhteensä enintään 
50 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus 
saa olla yhteensä enintään 50 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. 
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 31.5.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 
 

6.29 Pohjanmaan pelastuslaitos, SMDno/2011/53, Pelastustoimen kalustonhallintaohjelmahanke  
 

Pohjanmaan pelastuslaitos on hakenut Palosuojelurahastolta 20 000 euron (50 %) eri-
tyisavustusta Pelastustoimen kalustonhallintaohjelmahankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
Muut hankkeet 
 

6.30 Suomen Palopäällystöliitto, SMDno/2011/58, Kansainvälinen turvallisuusviestintäseminaari 
 

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut Palosuojelurahastolta 47 000 euron (82 %) eri-
tyisavustusta Kansainvälinen turvallisuusviestintäseminaari -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 

6.31 Etelä-Savon pelastuslaitos, SMDno/2011/14, Palokuntien SM-kilpailut 2010 & turvallisuus-
päivä 

 
Etelä-Savon pelastuslaitos on hakenut Palosuojelurahastolta 16 463,79 euron (50 %) 
erityisavustusta Palokuntien SM-kilpailut 2010 & turvallisuuspäivä -hankkeeseen. 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Etelä-Suomen pelastuslaitoksille yhteensä enintään 
16 463 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus 
saa olla yhteensä enintään 16 463 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 30.6.2011 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 

6.32 Palotutkimusraati ry, SMDno/2010/2250, Palotutkimuksen päivät 2011  
 

Palotutkimusraati ry on hakenut Palosuojelurahastolta 26 754 euron (57 %) erityis-
avustusta Palotutkimuksen päivät 2011 -hankkeeseen.  
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Palosuojelurahasto päätti myöntää Palotutkimusraadille yhteensä enintään 26 700 eu-
ron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla 
yhteensä enintään 26 700 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten 
suuruinen. Palosuojelurahaston avustusta saa käyttää lehden kustannuksiin, seminaa-
rimainoksen kustannuksiin sekä Palotutkimusraadin hallintokuluihin. Seminaaritarjoi-
lut ja muut seminaarimenot tulee kattaa osallistumismaksuilla.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita 
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 
 
Lopputilitys 31.1.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu tuotos. 

 
 
Henkilökohtaiset apurahat, stipendit 
 

6.33 Katajamäki Juhani, SMDno/2011/61, Suomen Palokuntien alkuhistoria - kirjaan tuleva artik-
keli 
 

Katajamäki Juhani on hakenut Palosuojelurahastolta 1 000 euron (100 %) erityisavus-
tusta Suomen Palokuntien alkuhistoria - kirjaan tuleva artikkeli -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää apurahana Juhani Katajamäelle enintään 1 000 eu-
ron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla 
yhteensä enintään 1 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suu-
ruinen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita  
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 
 
Lopputilitys 30.9.2011 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-
keen vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 

6.34 Norri-Sederholm Teija, SMDno/2011/35, Häke-päivystäjän ja kenttäjohtajan tilannetietoi-
suus ja tilannekuva - Ohjausjärjestelmien muutosten vaikutukset  

 
Norri-Sederholm Teija on hakenut Palosuojelurahastolta 58 250 euron (70 %) erityis-
avustusta Häke-päivystäjän ja kenttäjohtajan tilannetietoisuus ja tilannekuva - Ohjaus-
järjestelmien muutosten vaikutukset -hankkeeseen.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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7. Vuoden 2011 erityisavustusten 2. hakukierroksen avaaminen 
Sihteeri esitteli asian.  
 
Erityisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut suuria muutoksia vuoden 2011 ensim-
mäiseen hakukierrokseen verrattuna. Hallitus hyväksyi hakukirjeen yhdellä teknisellä 
korjauksella ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2011 2. kierroksen erityisavustukset 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi. Hakuaika päättyy 31.5.2011 ja 
päätökset 2. kierroksen erityisavustushakemuksiin tehdään hallituksen kokouksessa 
elokuussa 2011.  

 
  
8.  Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 8.1 Muutos ja jatkoaikahakemukset 

Sihteeri esitteli asiat 8.1.1 - 8.1.7 
Ylitarkastaja esitteli asiat 8.1.8 - 8.1.9 
 
8.1.1 - 8.1.2 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SMDno/2008/1785 ja SMDno/2010/39 
 
SPEK ry on hakenut vuoden jatkoaikaa Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen 
SMDno/2008/1785 hankkeen toteutukselle 30.6.2012 saakka. Alkuperäisen 
18.2.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.6.2011. Projektiajan pi-
dennystä haettiin projektipäällikön virkavapauden vuoksi. Vuoden 2011 toiminta-
suunnitelmaan on tehty myös täsmäytyksiä. Hankkeen vuoden 2011 painopisteet ovat 
maahanmuuttajien perehdyttäjien paloturvallisuuskoulutus, asumisen paloturvallisuu-
den riskienarvioinnin kouluttaminen ja opastaminen, erityisryhmien asumisturvalli-
suuden asiantuntijuus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin kehittämishankkeessa, 
perusopetuksen turvallisuuskasvatukseen liittyvän asumisen paloturvallisuuden oppi-
sisällön kehittäminen, yhteistyö ja asiantuntijapalvelut eri järjestöjen toteuttamissa 
asumisen paloturvallisuuden kehittämishankkeissa (ASPA, Suomen Mielenterveysseu-
ra ym.), asumisen paloturvallisuuden kehittämisen asiantuntijuus liittyen alueelliseen ja 
paikalliseen turvallisuuskehittämistyöhön, kansainvälinen yhteistyö asumisen palotur-
vallisuuden kehittämisessä. 
 
SPEK ry on hakenut puolen vuoden jatkoaikaa Järjestötoiminnan vaikuttavuuden 
varmistaminen keskusjärjestöpalveluja kehittämällä hankkeen SMDno/2010/39 to-
teutukseen 31.12.2011 saakka. Hanke piti aloittaa vuoden 2010 alussa. Suomen Pelas-
tusalan Keskusjärjestö SPEK pyysi väliraportissaan 30.6.2010, että hankkeen aloitus 
siirrettäisiin alkamaan uusista työjärjestelyistä johtuen 1.7.2010. Hanketta päästiin 
aloittamaan kunnolla vasta vuoden 2011 alussa. Hankekoordinaattori keräsi koko 
vuoden 2010 materiaalia, joihin keskusjärjestö voi hankkeessaan kiinnittää huomiota 
ja joita voidaan tehostaa.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle 
haetut jatkoajat (2 kpl) hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä osin alkuperäisiä pää-
tösehtoja. Hallitus hyväksyy myös asumisen paloturvallisuuden kehittämishankkeen 
toimintasuunnitelman muutoksen. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisten pää-
tösten mukaisina. 
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8.1.3 - 8.1.5 
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 tilitysmää-
räaika on 30.4.2011. Jatkoaikaa tilityksen tekemiseen haetaan 31.7.2011 
saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hanke ei ole valmistunut suunnitellun aikataulun 
mukaisesti. Hankkeen loppuraporttia saadaan lisäksi täydennettyä 
vuoden vaihteen jälkeen valmistuneiden muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden 
tiedoilla. 
 
Pelastusopiston on hakenut Pelastustoimintaa hyödyttävien tutkijaopintojen 
edistäminen -hankkeen SMDno/2009/2074 toteutukseen 1,5 vuoden 
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 jatkoaikaa 
31.12.2011 saakka ja tilitykseen vuoden jatkoaikaa 30.4.2012 saakka. Alkuperäisen 
18.2.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. Hankkeen aika-
na on ilmennyt, että Tokeva-ohjeiden menetelmäohjeita on tarpeen kehittää enem-
män kuin tähän hankkeeseen sisältyy. Pelastusopisto tulee hakemaan Työsuojelura-
hastolta rahoitusta menetelmäohjeiden kehittämiseen. Mm. tästä syystä hanke ei tule 
valmistumaan alkuperäisessä projektiaikataulussa. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle haetut jatkoajat (3 kpl) 
hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä osin alkuperäisiä päätösehtoja. Muilta osin 
päätösehdot säilyvät alkuperäisten päätösten mukaisina. 
 
 
8.1.6 
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto SMDno/2010/8  
Esteellinen jäsen Kättö poistui huoneesta käsittelyn 8.1.6 ajaksi. Kokous säilyi pää-
tösvaltaisena.  
 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut Palokuolemien ehkäisykeinojen vai-
kuttavuuden arviointihankkeen SMDno/2010/8 toteutukseen ja tilityksen tekemiseen 
n. viiden kuukauden jatkoaikaa 29.9.2011 saakka. Alkuperäisen 29.4.2010 tehdyn pää-
töksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. 
 
Hanke on viivästynyt kahdesta syystä: 1) Kuopion syttymiskokeiden osittainen 
epäonnistuminen puutteellisen laitetoimituksen vuoksi viivästytti tulosten analysoin-
tia. 2) Lääketieteellisen aineiston käyttöön saatiin THL:ltä periaatteellinen lupaus lop-
puvuodesta 2009, mutta vasta tammikuussa 2011 aineisto oli käytettävissä. Saatu ma-
teriaali koski vain työikäisiä ihmisiä. Vastaava aineisto on kerätty myös eläkeikäisistä, 
THL pystyy kuitenkin toimittamaan aineiston vasta aikaisintaan toukokuussa 2011. 
Eläkeikäiset ovat niin olennainen osa palokuolemien uhreista, että simulointityökalu 
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ei ole valmis ennen kuin tämä aineisto pystytään ottamaan huomioon. Hanke voidaan 
suorittaa loppuun nykyisillä taloudellisilla resursseilla, koska viivästykset ovat vaikut-
taneet myös työajan käyttöön 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sisäasiainministeriön pelastusosastolle 
hankkeen tilityksen jatkoajan hakemuksen mukaisena ja muuttaa näiltä 
osin alkuperäisiä päätösehtoja. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen 
päätöksen mukaisina. 
 
 
8.1.7 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SMDno/2009/2110 
 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on hakenut kahden kuukauden jatkoaikaa Rakennus-
ten palokuormien inventaariotutkimus SMDno/2009/2110 -hankkeen tilitysmääräai-
kaan 30.6.2011 saakka. Alkuperäisen 1.9.2009 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmää-
räaika on 30.4.2011. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen tuloksia tullaan esittelemään 
kansainvälisessä konferenssissa Prahassa. Alkuperäinen konferenssin ajankohta oli 
helmikuun loppu, joka olisi sopinut hyvin hankkeen aikatauluun. Konferenssia siirret-
tiin kuitenkin kahdella kuukaudella huhtikuun loppuun ja tästä syystä anotaan tilityk-
selle kahden kuukauden lisäaikaa.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Seinäjoen ammattikorkeakoululle 
kahden kuukauden tilityksen jatkoajan hakemuksen mukaisena ja muuttaa 
näiltä osin alkuperäisiä päätösehtoja. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen 
päätöksen mukaisina. 
 

  
8.1.8 
Tirilän VPK ry SMDno/2011/236 

  
 Tirilän VPK ry aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut 
 avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon 3.2.2011 päivätyllä hakemuksella. 

Hallitus päätti periä takaisin Tirilän VPK:lle miehistöauton hankintaan 2007 myönne-
tyn avustuksen määrän 13 640 euroa (SM-2007-575/Tu-3943). Hallitus päätti myön-
tää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 13 640 euron avustuksen. Takaisin pe-
rittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n 
mukainen kuittaus). Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa 
ja vanhan myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta 
rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. 
 
Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. 
Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myön-
nettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä.  

 
 
8.1.9 
Noormarkun VPK ry, SMDno/2011/604 

 Esteellinen jäsen, puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta käsittelyn 8.1.9 ajaksi.  
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
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Noormarkun VPK ry aikoo vaihtaa vuonna 2007 hankkimansa Volkswagen Caravelle 
miehistöauton uuteen vastaavaan ajoneuvoon (Volkswagen Caravelle) ja on 3.3.2011 
päivätyllä anomuksella hakenut avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  
 
Hallitus päätti 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 
euroa (SM-2002-2167/Tu-394/25.4.2007). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden 
miehistöauton hankintaan 15 136 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähen-
netään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuitta-
us). Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myy-
mistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden 
kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella han-
kittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myön-
tämispäivästä (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 kuiten-
kin tänä aikana Noormarkun VPK ry luopuu nyt hankittavasta ajoneuvosta, tulee 
Noormarkun VPK:n palauttaa Palosuojelurahastolle avustusosuutta vastaava prosent-
tiosuus toteutuneesta myyntihinnasta 
 
8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 7 kpl 
Tarkastaja esitteli asiat.  
 
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 8.2.4 käsittelyn ajaksi. Kokous 
säilyi päätösvaltaisena.  
 
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 8.2.6 ja 8.2.7 käsittelyn 
ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kät-
tö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 

 
Kohta SMDno Saaja   

8.2.1 2011/452 Isnäs FBK rf 1 256 
8.2.2 2011/600 Kuusankosken VPK ry 1 158 
8.2.3 2011/342 Rovaniemen VPK ry 985 
8.2.4 2011/567 Villähteen VPK ry 1 686 
8.2.5 2011/537 Kaarinan VPK ry 3 608 
8.2.6 2011/343 Kokemäen VPK ry 3 021 
8.2.7 2011/21 Risten VPK ry 2 255 

 Yhteensä   13 969 
 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta: 
 
Kaarinan VPK ry 
Arvoltaan 2 818 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu Pa-
losuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008–
1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen 
 



 

 

    

 
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 
 
 

19 

Villähteen VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden, työkaluvaunun ja tel-
tan hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysajoneuvojen työvalojen tarvikkei-
den, ajoneuvojen sähkötarvikkeiden eikä auton akun hankintaa; kyseessä on kaluston 
normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistä-
miseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.  
Arvoltaan 604,48 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu 
Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008–
1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen 
 

 
9. Muut asiat 
 
 9.1  Lakityöryhmän asettaminen ja jäsenten nimeäminen 
 Sihteeri esitteli asian. 

 
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 30.11.2010 perustaa lakityöryhmän 
selvittämään Palosuojelurahastolain mahdollisia muutostarpeita erityisesti rakennus-
hankeavustusten saajiin liittyen. Asiaan päätettiin palata vuoden 2011 puolella, kun 
uuden hallituksen kokoonpano on selvillä.  
 
Palosuojelurahaston uusi hallitus päätti perustaa työryhmän laatimaan esiselvityksen 
Palosuojelurahastolain mahdollisista muutostarpeista erityisesti paloasemarakennus-
hankkeiden avustamista koskevien säännösten osalta, ajalle 15.4 - 31.12.2011. Työ-
ryhmä voi samalla selvittää Palosuojelurahastolain (306/2003) ja Palosuojelurahastos-
ta annetun Valtioneuvoston asetuksen (625/2003) mahdollisia muita muutostarpeita.  
 
Rahaston hallitus päätti pyytää sisäasiainministeriötä sekä sisäasiainministeriön pelas-
tusosastoa nimeämään työryhmään edustajansa. Myös Suomen Kuntaliittoa pyydetään 
nimeämään edustaja työryhmään. Erityisesti edustajilta toivotaan asiantuntemusta la-
ki- ja hankinta-asioihin. Palosuojelurahaston hallituksesta työryhmään valittiin Suo-
men Kuntaliiton kehittämispäällikkö Markku Haiko (perustettavan työryhmän pu-
heenjohtaja) sekä Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Petri Mero. Sihteeris-
tön edustaja toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmä kuulee työnsä aikana tarvittaessa 
valtiovarainministeriön edustajia sekä muita asiantuntijoita.  
 
Työryhmä tekee esityksen mahdollisista muutostarpeista Palosuojelurahaston hallituk-
selle. Mikäli hallitus päätyy esittämään muutoksia rahastolakiin, tekee se asiasta esityk-
sen ministeriölle.  
 
 
9.2 Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano 
Sihteeri esitteli asian.  
 
Hallitus hyväksyi 29.4.2010 kokouksessaan Innovaatiopalkintoraadin jäsenet kaudeksi 
1.5.2010–31.5.2013. Hallituksen edustajaksi ja raadin puheenjohtajaksi valittiin tuol-
loin kansanedustaja Jari Larikka.   
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Hallitus päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen edustukseksi Innovaatiopalkinto-
raadissa riittää hallituksen varajäsenen Jari Larikan toimiminen palkintoraadin pu-
heenjohtajana. Larikalle päätettiin maksaa kokouskuukaudelta varajäsenen kuukausi- 
ja kokouspalkkio. Innovaatiopalkintoraadin työskentelystä ei muutoin makseta koko-
us- eikä kuukausipalkkioita. Larikan suostumus tehtävässä jatkamiseen varmistetaan. 
 
 
9.3 Asiantuntijaraadin kokoonpano 
Sihteeri esitteli asian.  
 
Asiantuntijaraati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin suunnattuja erityisavustushakemuksia. Asiantuntijaraadissa on ai-
emmin ollut mukana hallituksen edustaja. Tällä hetkellä raadissa on hallituksen edus-
tajana varajäsen Taito Vainio. Hallitus päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen 
edustajana asiantuntijaraadissa toimii hallituksen varajäsen Vainio. Asiantuntijaraadin 
työskentelystä ei makseta kokous- eikä kuukausipalkkioita. 
 
 
9.4 Harjoitusalueita koskevat muistiot 
Ylitarkastaja esitteli asian. 
 
Palosuojelurahaston hallitus on käsitellyt harjoitusaluehankkeita kokouksissaan 
31.8.2010 (hallituksen kehittämisseminaari), 30.11.2010 ja 16.2.2011. Rahaston halli-
tus avasi kokouksessaan 13.10.2010 pelastustoimen alueille ja kunnille mahdollisuu-
den hakea harjoitusaluehankkeisiin tukea kalusto- ja rakennushankehaun yhteydessä. 
Sihteeristö on tehnyt hallituksen päätöksenteon taustaksi kaksi aiheeseen liittyvää ky-
selytutkimusta. Vastaukset vuosina 2010 ja 2011 tehtyihin kyselyihin saatiin kaikista 
pelastuslaitoksista.  
 
Sihteeristö on tehnyt hallitukselle kyselyiden pohjalta seuraavat muistiot: 
 Harjoitusaluehankkeiden tukeminen (kokoukseen 31.8.2010)  
 Harjoitusalueiden sijainti Palosuojelurahaston kyselytutkimuksen ja Pelastusopiston tut-

kimushankkeen pohjalta (kokoukseen 30.11.2010, yhteistyössä Paavo Tiitan kanssa) 
 Pelastustoimen harjoitusaluehankkeisiin 2011–2017 haettavat avustukset (kokoukseen 

16.2.2011, muistiota täsmennettiin AVI-alueittaiseksi kokoukseen 22.3.2011).  
Hallitukselle jaettiin viimeisimmät muistiot, jotka merkittiin tiedoksi.  
  
Hallitukselle vietiin tiedoksi sisäasiainministeriölle lähetettävä lausuntopyyntöasia, jos-
ta rahaston hallitus oli tehnyt alustavan päätöksen kokouksessaan 16.2.2011. Lausun-
topyyntöasiaan päätettiin palata maaliskuun 2011 kokouksessa.  
 
Hallitus päätti pyytää sisäasiainministeriön pelastusosastolta lausuntoa rahastoon tul-
leista harjoitusaluehankkeista sekä harjoitusalueen tukemisen muodoista ja periaatteis-
ta, lausuntoa pyydetään 18.4.2011 mennessä seuraaviin seikkoihin: 
 Minkälaisia painotuksia harjoitusaluehankkeiden avustamisessa tulisi ottaa huomioon val-

takunnallisesti sekä aluehallintovirastoittain / pelastuslaitoksittain.   
 Miten harjoitusaluehankkeet tulisi priorisoida suhteessa muihin rakennushankkeisiin.  
 Miten Kuopion pelastusopiston harjoitusalue tulisi ottaa huomioon avustuksia myönnet-

täessä (alueen käytettävyys valtakunnallisesti).  
 Muut mahdolliset harjoitusalueiden tukemiseen vaikuttavat tekijät. 
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10. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään 11.5.2011 klo 10. 
 Elokuun kokous sekä hallituksen kehittämispäivä päätettiin alustavasti pitää tiistaina 

30.8.2011 klo 10 - 14. 
  
 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08. 

 
 
 
Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
 
 
Sihteeri   Hanna Paakkolanvaara  


