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    Pöytäkirja 4/2011 
 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika: 30.8.2011 klo 10.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a 
 
Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat 6.4.4, 6.4.11, 6.4.18 
 Jari Larikka varajäsen 
 Jari Hyvärinen jäsen  esteasia: 4.21, 4.22, 6.3.6, 6.4.9, 6.4.13 
   pj. kohdat: 6.4.4, 6.4.11, 6.4.18   
 Petri Mero jäsen  
 Simo Tarvainen varajäsen  esteasia: 4.2-4.4, 4.21, 4.22, 6.3.1, 6.4.8 
 Kirsi Rontu varajäsen   
 Taito Vainio varajäsen  
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Johanna Herrala ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen  tarkastaja 
 
Poissa: Markku Haiko jäsen 
 Leena Harkimo jäsen 
 Mika Kättö jäsen 
 Piia Vähäsalo jäsen 
 Elsi Katainen  jäsen 
 
   
  
  
 
1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hy-

väksyttiin 22.8.2011 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.  
 
  
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (11.5.2011) pöytäkirja muutoksitta. 
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4.  Vuoden 2011 2. kierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin  
Sihteeri esitteli asian. 

 
Vuoden 2011 erityisavustusten 2. hakukierros päättyi 31.5.2011, hakemuksia saapui 
määräaikaan mennessä 27 kappaletta 15 eri hakijalta. Avustusta haettiin noin 2,64 mil-
joonan euron edestä noin 4,62 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Käyttösuun-
nitelman mukaisia varoja jaettiin 1. kierroksella 1 274 921 euroa. Tällä kierroksella 
käyttösuunnitelman mukaisia varoja oli jaettavissa 1 375 079 euroa. Avustusta jaettiin 
yhteensä 1 533 618 euron edestä. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 16 kappaletta.  
 
Hakemukset on arvioitu rahaston asiantuntijaraadin kokouksessa 9.8.2011 ja niistä on 
annettu lausunto. Asiantuntijaraadin kokoonpano oli sama kuin vuoden 2011  
1. kierroksella. Jäsenet Kati Tillander ja Taito Vainio olivat poissa kokouksesta, mutta 
heidän kommenttinsa hakemuksiin pyydettiin tarvittavilta osin.  
 
Raadin kokoonpano oli 2011 2. hakukierroksella seuraava:  

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

 Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteelli-
nen paloturvallisuus) 

 Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus 
& neuvonta, kampanjat) 

 Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, lai-
tosten 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 (pa-
lotarkastukset, paloturvallisuuslaitteita koskevat säädökset, nuohous) 

 Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO/pelastustoimintayksikkö (toimin-
tavalmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi) 

 Seppo Vihervaara, osastopäällikkö, FENNIA (vakuutusala, riskienhallinta, tuli-
palot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta) 

   
 Rahaston pääsihteeri Paakkolanvaara toimi kokouksen puheenjohtajana ja 
 ylitarkastaja Herrala toimi teknisenä sihteerinä. 
   

 
Palosuojelurahaston hallitus päätti erityisavustuksista seuraavasti: 

  Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui huoneesta kohtien 4.21, 4.22 käsittelyn ajaksi. 
  Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
 
  Esteellinen varajäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta kohtien 4.2–4.4, 4.21, 4.22  
  käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
 
  Kohdan 4.16 käsittelyn yhteydessä jaettiin pöydälle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
  hankkeeseen liittynyt hallitukselle osoitettu kirje. 
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Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeet: 
    
  4.1. Finavia Oy SMDno/2011/1040  
  Lentomatkustajien turvallisuushanke (MATU-4) 
 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Finavialle yhteensä enintään  
10 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 10 000 euroa ja enintään 12 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Väliraportti 31.12.2012 mennessä ja lopputilitys 30.4.2014 mennessä. Lopputilityk-
sen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikutta-
vuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
  
  4.2 Pelastusopisto (Tulevaisuusluotausraati) SMDno/2011/1126 
  Kansainvälinen akateeminen verkottuminen (raadin jäsenten osallistuminen  
  konferenssiin 9-10.6.2011 Tampereella) 
 

Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa 

 
 
  4.3. Pelastusopisto (Tulevaisuusluotausraati) SMDno/2011/1128 
  Pelastustoimen tulevaisuus -seminaari 2012 
 

Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Hakijaa kehotetaan valmistelemaan tarkennettu hakemus sekä seminaarisuunni-
telma ensi hakukierrokselle. 

 
 
  4.4 Pelastusopisto (Tulevaisuusluotausraati) SMDno/2011/1127  
  Pelastustoimen tulevaisuus -seminaari sekä kv. verkottuminen ja tiedonvaihto 
 

Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa 
 
Hakijaa kehotetaan valmistelemaan kokonaisvaltaisempi toimintasuunnitelma raa-
din toiminnasta ja hakemaan siihen avustusta seuraavalla hakukierroksella. 
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  4.5 Pelastusopisto SMDno/2011/1125 
  Pelastusalan tutkijaopintojen edistäminen - jatkotutkintoapurahat 2 kpl 
 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään  
42 208 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 42 208 euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Väliraportti 31.12.2012 mennessä ja lopputilitys 31.3.2014 mennessä. Lopputilityk-
sen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikutta-
vuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
 
  4.6 Pelastusopisto SMDno/2011/1124 
  Pelastusalan tutkimusvalmiuksien edistäminen -kuukausittaisten seminaarien sarja 
  pelastusalan henkilöstölle 
 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään  
5 580 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 5 580 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Lopputilitys 31.8.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 

 
 
  4.7 Pelastusopisto (Tutkimusyksikkö) SMDno/2011/1123 
  Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmallit  
  (ProntoX) 
 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään  
113 250 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 113 250 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Lopputilitys 30.6.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 

 
  
  4.8 Pelastusopisto, SMDno/2011/1129 
  Turvallisuusjärjestelmien ja -menetelmien testaus- ja todentamisympäristön  
  Palvelukonsepti 
 

Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa 

   
 
  4.9. Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö, SMDno/2011/1133 

Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia - Opettaja-koulutuksen turvallisuus-
kasvatuksen tutkimus- ja kehittämishanke. 

 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Hakijaa kehotetaan valmistelemaan tarkennettu hakemus ja kohtuullistamaan kus-
tannuksia ensi hakukierrokselle. 

 
 

4.10. Teknologian tutkimuskeskus VTT, SMDno/2011/1036 
Pelastustoimen vasteen simulointi suuronnettomuuksissa lisähanke 

 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle yhteensä 
enintään 25 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 25 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 30.9.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 
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4.11. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, SMDno/2011/1116 
Palot, joissa syttymisenergiana on sähkö: laitteet, laitteistot, asennukset, ihmisen 
toiminta ja toimintakyky palotilanteessa 

 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 
4.12. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, SMDno/2011/1118 
Sähköpalotutkijakoulutus 2011–2012 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille yh-
teensä enintään 28 150 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 28 150 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten suuruinen.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 31.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys 
 
 

Oppimateriaalin tuotanto tai hankinta: 
 
4.13. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddiningsförbund rf, 
SMDno/2011/1134 
Översättning av utbildnings och informationsmateriel 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää FSB:lle yhteensä enintään  
15 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 15 00 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 5 250 euroa  
(35 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  

 
Lopputilitys 31.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laaditut 
julkaisut. 
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4.14. Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara, SMDno/2011/1131 
Julkaisun ja oppimateriaalin tuottaminen tulvatorjuntaan ja tulvariskin hallintaan 
 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

 
4.15. Nuohousalan Keskusliitto ry, SMDno/2011/1037 
Opetusaineisto paloturvallisen asumisen varmistamiseksi.  
 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt myön-
tää Nuohousalan Keskusliitolle yhteensä enintään 43 000 euron suuruisen avus-
tuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 43 000 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 10 000 euroa 
(23,3 %). Loppuosa avustuksesta maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vas-
taan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella 
enintään kolmessa erässä.  
 
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 
31.10.2012. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Tilityksen yhtey-
dessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saa-
tu rahoitus. 
 

 
Valistus ja neuvonta: 
 

4.16 Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, SMDno/2011/1117 
Valtakunnallisen palokuntanuorten leirin 2014 valmistelu 
 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Hakijaa kehotetaan valmistelemaan tarkennettu suunnitelma koko leirin valmiste-
lu- ja toteutusajan kustannuksista ensi hakukierrokselle. 

 
 

4.17. Nuohousalan Keskusliitto ry, SMDno/2011/1038 
Opetusaineisto paloturvallisen tulisija-savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asen-
tamiseksi ja käyttämiseksi 
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Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

 
4.18 Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno/2011/1132 

  International Safety Education Seminar 2011 
 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 
10 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 10 000 euroa ja enintään 45 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Ennakkona myönnetään 3 500 euroa (35 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys 31.1.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 

 
 

4.19 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2011/1031 
  Nou Hätä! 2012 Pelastustietoa 8.-luokkalaisille 

 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä 
enintään 213 450 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 213 450 euroa ja enintään hyväksyttävien ko-
konaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 50 000 euroa (23 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Lopputilitys 31.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 

 
 

4.20. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2011/1094 
  Päivä Paloasemalla (2012–2014) 

 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä 
enintään 143 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen 
vuoden 2012 toteutukseen.  
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Avustus saa olla yhteensä enintään 143 000 euroa ja enintään 36 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Ennakkona myönnetään 50 000 euroa (34,9 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  

 
Lopputilitys 31.3.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 
 
 

Tietojenkäsittelyhankkeet: 
 

4.21. Kymenlaakson pelastuslaitos, SMDno/2011/1017 
KEJO-hanke 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää tässä vaiheessa Kymenlaakson pelastuslaitoksel-
le yhteensä enintään 96 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainitun 
hankkeen kahden ensimmäisen vuoden toteutukseen 2011-2012.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 96 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Väliraportti 31.5.2012 mennessä ja lopputilitys 31.1.2013 mennessä. Jatkorahoitus-
ta on mahdollista hakea 31.5.2012 päättyvällä avustuksenhakukierroksella. Loppu-
tilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vai-
kuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 
 
4.22. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitokset, SMDno/2011/1029 

  Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä 2 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle yhteensä 
enintään 105 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 105 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
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Väliraportti 31.5.2012 mennessä ja lopputilitys 31.3.2013 mennessä. Lopputilityk-
sen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikutta-
vuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 
 
4.23. Pelastusopisto, SMDno/2011/1120 
Monikanavareitityksen suunnittelu viranomaiskäyttöön 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 85 980 eu-
ron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 85 980 euroa ja enintään 71 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Lopputilitys 31.3.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 

 
 

Muut hankkeet: 
 

4.24. CTIF -Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
ry, SMDno/2011/1030 

  CTIF toiminta 2012 
 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä 
enintään 98 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 98 000 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 34 300 euroa (35 %). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista  
 
Lopputilitys 31.3.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu 
selvitys. 
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4.25. Palotutkimusraati ry, SMDno/2011/887 
Paloturvallisuusprofessuuri 
 
Palosuojelurahasto päätti myöntää Palotutkimusraadille yhteensä enintään 500 000 
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Palotutkimus-
raadin tulee toimittaa rahastolle Aalto-yliopiston kanssa solmittu valtionavustuslain 
7 § 2 momentin mukainen sopimus avustuksen käytöstä.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 500 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus myönnetään kokonaisuudessaan ennakkona.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Palotutkimusraadin tulee toimittaa Palosuojelurahastolle avustuksen edelleen luo-
vutukseen liittyen Aalto-yliopiston kanssa solmittu valtionavustuslain 7 § 2 mo-
mentin mukainen sopimus avustuksen käytöstä 31.10.2011 mennessä. Edelleen 
myönnettävä avustus tulee olla korvamerkitty paloturvallisuusprofessuurin perus-
tamiseen. Palotutkimusraati ry vastaa Palosuojelurahastolle siitä, että nyt myönnet-
tävällä avustuksella perustettava professuuri vastaa hakemuksessa määriteltyä sekä 
sisällöllisesti että toiminnallisesti.  
 
Väliraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-
hastoon viimeistään 31.12.2011 ja 31.12.2012. Loppuraportti/-tilitys tulee toimit-
taa rahastoon viimeistään 31.12.2013. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa 
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen 
tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus 
sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 
 
 

Henkilökohtaiset apurahat, stipendit: 
 

4.26 Kirjavainen Jussi, SMDno/2011/691 
Palomiesten kuormittuminen ja palautuminen savusukellustestiradasta, gradu 

 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Apurahahakemus ei esitetyssä muo-
dossaan ole Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen mukainen.  Palosuojelura-
hasto päättää hylätä hakemuksen. Apurahahakemus ei esitetyssä muodossaan ole 
Palosuojelurahaston hakuohjeen mukainen.   
 

   
4.27 Anne Punakallio, SMDno/2011/1119 
Kongressimatka IEA 2012 
 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa 
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5. Vuoden 2012 1. kierroksen erityisavustusten julistaminen haettavaksi  
 Sihteeri esitteli asian. 
 

Nyt haetaan avustuksia vuonna 2012 alkaviin hankkeisiin. Hakuilmoitukseen ei ole 
tullut mainittavia muutoksia aiempaan nähden. Avustuksia haetaan sähköisesti ja ha-
kemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.12.2011 virka-ajan päättymiseen 
(16.15) mennessä.  Myös lähetetty sähköpostiviesti on virallinen asiakirja. Mikäli toi-
mitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään 
hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 25.1.2012 mennes-
sä, jotta ne voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Hakemukseen tulee liittää 
erillinen tutkimus- tai työsuunnitelma, joka saa olla korkeintaan 10 sivun laajuinen.  

 
 Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.  
 
 
6. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 6.1 Oikaisuvaatimus 

Ylitarkastaja esitteli asian. 
 
Savion VPK ry haki 7.1.2011 päivätyllä hakemuksella avustusta paloaseman laajen-
nukseen kokonaiskustannusten 123 000 euroa perusteella. Hakemuksen mukaan Sa-
vion VPK ry aikoi laajentaa paloasemaansa kahden ajoneuvopaikan verran. Palosuoje-
lurahaston hallitus päätti 11.5.2011 pitämässään kokouksessa myöntää hankkeelle 
13 457 euron avustuksen. Avustussumman määräytymiseen vaikutti se, että Savion 
VPK ry:lle katsottiin syntyneen aiemmin myönnetyn avustuksen johdosta (SM-2002-
499/Tu-39435/25.2.2004) 35 743 euron avustuksen takaisinmaksuvelvollisuus. Ta-
kaisinperittävän summan määräämisessä oli huomioitu saatu avustus, peruskorjaus-
vuoden ja päätöksentekovuoden rakentamiskustannukset sekä omaisuuden jäljellä 
oleva käyttöaika.  
 
Savion VPK ry on kirjeellään 27.6.2011 hakenut oikaisua päätökseen. Savion VPK ry 
anoo takaisinmaksuvelvoitteen poistamista jo tehdystä avustuspäätöksestä sekä lisäai-
kaa rakennushankkeen käynnistämiselle johtuen oikaisupyynnön käsittelyyn kuluvasta 
ajasta. Saadun selvityksen mukaan Savion VPK ry:n paloasemasta ei tämän laajennuk-
sen myötä luovuta, käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan.  
 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt oikaista 
11.5.2011 tekemäänsä päätöstä siten, että aiemman, vuonna 2003 maksetun avustuk-
sen takaisinperinnästä luovutaan. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 
123 000 euroa ja avustus enintään 49 200 euroa (40 %). Palosuojelurahaston hallitus 
päättää myöntää rakennushankkeen käynnistämiselle jatkoaikaa 31.3.2012 saakka. Al-
kuperäisen päätöksen muita päätösehtoja ei muuteta. Jos Savion VPK ry luopuu palo-
asemarakennuksesta ennen valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaisen 30 vuoden 
käyttöajan täyttymistä, tulee Savion VPK ry:n palauttaa Palosuojelurahastolle osa saa-
dusta avustuksesta. Takaisin perittävä määrä määräytyy saadun avustuksen sekä kiin-
teistön arvon perusteella laskennallisesti.  
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 6.2 Avustuksen määrän muutos -hakemus 
Ylitarkastaja esitteli asian. 
6.2.1 AsolanVPK ry 
 
Asolan VPK ry:lle on myönnetty 29.4.2010 Palosuojelurahaston avustusta uuden ajo-
neuvohallin rakentamiseen 80 000 euroa kokonaiskustannusten 200 000 euroa perus-
teella, SMDno/2010/559. Asolan VPK ry on lähettänyt rahastolle 28.6.2011 päivätyn 
avustuksen muutosanomuksen, jossa hankkeelle pyydetään lisärahoitusta. Savisen 
maaperän vuoksi tontti pitää paaluttaa ja osassa sitä pitää myös louhia ja räjäyttää. 
Maanrakennustyöt tulevat maksamaan 30 000 euroa aiemman 10 000 euron arvion si-
jaan. Koska rakennusta ei voida rakentaa maavaraiselle perustalle, on pohjatöiden 
osuus nostanut rakennusurakan hintaa puolestaan 70 000 euroa.  
 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt, että 
29.4.2010 tehtyä päätöstä ei muuteta.   
  
Palosuojelurahaston hallituksen 3.12.2009 hyväksymän vuoden 2010 varojen käyttö-
suunnitelman mukaan pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien rakennushank-
keisiin oli keväällä 2010 käytettävissä koko maassa 2 700 000 euroa. Määrärahasta 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston osuus oli asukasluvun perusteella laskettuna 
1 114 664 euroa. Kokouksessa 29.4.2010 myönnettiin Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston alueelle avustus 7 paloaseman laajennukseen tai peruskorjaukseen kohdistu-
vaan hakemukseen myönnettyjen avustusten yhteissumman ollessa 1 184 918 euroa.  
 
Palosuojelurahasto myöntää avustuksia rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunni-
telman puitteissa. Palosuojelurahaston hallituksen on avustuspäätöksiä tehdessään 
otettava huomioon vuosittain käytettävissä olevat varat, jotka koostuvat pääasiassa 
palovakuutusmaksujen vuotuisesta kertymästä. Rahasto ei pääsääntöisesti pysty 
myöntämään kesken vuotta ylimääräistä avustusta hankkeelle, jonka kustannukset 
ovat ylittyneet alkuperäisestä arviosta ja johon ei ole erikseen varattu määrärahoja. 
Edellä mainituista syistä johtuen hallitus katsoo, että sen ei ole mahdollista muuttaa 
29.4.2010 annettua päätöstä. Asolan VPK ry voi kuitenkin hakea rakennushankkee-
seen avustusta lokakuussa 2011 avattavan kalusto- ja rakennushankehaun kautta. 

 
  
 6.3 Muutos- ja jatkoaikahakemukset 

Ylitarkastaja esitteli asiat 6.3.1–6.3.7.  
 
Ylitarkastaja esitteli muistion pelastusajoneuvojen avustuksen kuittauksista (Valtion-
avustuslaki 30 §). Asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa, jossa avataan ka-
lusto- ja rakennushankeavustusten haku.  
 
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 6.3.6 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltai-
sena.  
Esteellinen varajäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta kohdan 6.3.1 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi pää-
tösvaltaisena.  
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Hallitus teki seuraavat avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset: 
 
6.3.1 Jämsänkosken VPK ry 
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Jämsänkosken VPK ry:lle 40 % 
avustuksen miehistöauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten pe-
rusteella) SM-2007-665/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 
päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Jämsänkosken VPK ry aikoo vaihtaa vuonna 2007 
hankkimansa Mercedes-Benz Vito miehistöauton uuteen vastaavaan miehistönkulje-
tusautoon ja on 1.7.2011 päivätyllä anomuksella hakenut avustuksen siirtämistä han-
kittavaan kalustoon.  
 
Hallitus päätti periä takaisin Jämsänkosken VPK:lle miehistöauton hankintaan 
25.4.2007 myöntämän avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen palau-
tusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta eli 14 
400 euroa (40 % myyntihinnasta 36 000 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uu-
den miehistöauton hankintaan 14 400 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vä-
hennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuit-
taus).  
 
Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä 
koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuu-
kauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankitta-
van omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämis-
päivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan 
valtionavustuslain säännöksiä. 
 

   
6.3.2 Kalvolan VPK ry 
Palosuojelurahaston johtokunta on 22.3.2002 myöntänyt Kalvolan VPK ry:lle 50 % 
avustuksen miehistöauton hankintaan (16 818 euroa 33 637,59 euron kustannusten 
perusteella). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 
10 vuotta. Kalvolan VPK ry aikoi vaihtaa ajoneuvon uuteen ja anoi vuonna 2005 
avustuksen siirtoa hankittavaan kalustoon. Palosuojelurahaston hallitus päätti 
14.12.2005 pitämässään kokouksessa (SM-2005-3021/Tu-3943) periä takaisin Kalvo-
lan VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 22.3.2002 myönnetyn avustuksen suhteelli-
sen palautusosuuden. Kalvolan VPK ry aikoo vaihtaa vuonna 2006 hankkimansa 
miehistöauton uuteen vastaavaan ajoneuvoon ja on 21.6.2011 päivätyllä anomuksella 
hakenut avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  
 
Hallitus päätti periä takaisin Kalvolan VPK ry:lle miehistöauton hankintaan vuonna 
2002 myönnetyn ja 14.12.2005 edelleen myöntämän avustuksen suhteellisen palau-
tusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omai-
suuden käyvästä arvosta eli 16 000 euroa (50 % arvioidusta myyntihinnasta 32 000 eu-
roa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden johto/tarkastusauton hankintaan 16 000 
euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuk-
sesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  
 
Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä 
koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuu-
kauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankitta-
van omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämis-
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päivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan 
valtionavustuslain säännöksiä.  
 
Avustuksen käyttöaikana (30.8.2011 - 30.8.2016) ei avustusta enää tämän päätöksen 
jälkeen kuitata uuteen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin tänä aikana Kalvolan VPK ry 
luopuu nyt hankittavasta ajoneuvosta, tulee Kalvolan VPK:n palauttaa Palosuojelura-
hastolle avustusosuutta vastaava prosenttiosuus toteutuneesta myyntihinnasta 
 
 
6.3.3 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaa-
ren alueen pelastuslaitokselle 40 % avustuksen johto- ja tarkastusauton hankintaan 
(14 640 euroa 36 600 euron kustannusten perusteella) SMDno/2007-712/Tu-3943. 
Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa ajoneuvon uu-
teen vastaavaan autoon ja on 25.7.2011 päivätyllä kirjeellä hakenut avustuksen siirtä-
mistä hankittavaan kalustoon.  
 
Hallitus päätti periä takaisin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitok-
selle miehistöauton hankintaan 25.4.2007 myönnetyn avustuksen suhteellisen palau-
tusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omai-
suuden käyvästä arvosta eli 15 600 euroa (40 % arvioidusta myyntihinnasta 39 000 eu-
roa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 15 600 euron 
avustuksen. Takaisin perittävä 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 kuu-
kauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankitta-
van omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämis-
päivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan 
valtionavustuslain säännöksiä. 
 
 
6.3.4 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 
Palosuojelurahaston hallitus on 25.2.2004 myöntänyt Lohtajan kunnalle 50 % avus-
tuksen miehistö/johtoauton hankintaan (13 963 euroa 27 927 euron kustannusten pe-
rusteella) SM-2003-857/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 
päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastus-
laitos vaihtoi vuonna 2007 Lohtajan kunnan omistuksessa olleen pelastusajoneuvon 
uuteen ja anoi avustuksen siirtoa hankittavaan kalustoon. Palosuojelurahaston hallitus 
päätti 28.8.2007 periä takaisin Ullavan kunnalle johto/miehistöauton hankintaan 
25.2.2004 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden 11 500 euroa (50 % 
avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta) ja hallitus päätti myöntää 
hakijalle uuden johto/miehistöauton hankintaan 11 500 euron avustuksen (SM-2003-
857/Tu-3943/25.2.2004  ja 28.8.2007). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika 
on päätösehtojen mukaan ollut 10 vuotta.  
 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa vuonna 2007 
hankkimansa johto/miehistöauton uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut avustuk-
sen siirtämistä hankittavaan kalustoon. Hallitus päätti periä takaisin Keski-
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Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle johto/miehistöauton hankin-
taan 2004 myönnetyn ja 28.8.2007 edelleen myönnetyn alkuperäisen avustuksen mää-
rän 13 963 euroa. Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden johto/miehistöauton han-
kintaan 13 963 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnet-
tävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). 
 
Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä 
koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuu-
kauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankitta-
van omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämis-
päivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan 
valtionavustuslain säännöksiä.  
 
Avustuksen käyttöaikana (30.8.2011 - 30.8.2016) ei vuoden 2004 avustusta enää tä-
män päätöksen jälkeen kuitata uuteen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin tänä aikana Kes-
ki-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos luopuu nyt hankittavasta ajoneu-
vosta, tulee pelastuslaitoksen palauttaa palosuojelurahastolle avustusosuutta vastaava 
prosenttiosuus toteutuneesta myyntihinnasta.  
  
 
6.3.5 Muonion VPK ry 
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Muonion VPK ry:lle 40 % avus-
tuksen johto- ja tarkastusauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten 
perusteella) SM-2007-626/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 
päätösehtojen mukaan 10 vuotta.  Muonion VPK aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen 
vastaavaan autoon ja on hakenut 27.7.2011 päivätyllä kirjeellä avustuksen siirtämistä 
hankittavaan kalustoon.  
 
Hallitus päätti periä takaisin Muonion VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 25.4.2007 
myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 
40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta eli 15 000 euroa (40 
% arvioidusta myyntihinnasta 37 500 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden 
miehistöauton hankintaan 15 000 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 myymistä 
koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuu-
kauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankitta-
van omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämis-
päivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan 
valtionavustuslain säännöksiä. 
 
 
6.3.6 Siltakylän VPK ry 
Siltakylän VPK ry haki 8.12.2006 päivätyllä hakemuksella avustusta miehis-
tö/ensivasteauton hankintaan 56 700 euron kokonaiskustannusten perusteella. Rahas-
ton hallitus päätti hylätä hakemuksen kokouksessaan 13.5.2008 (SM-2007-609/Tu-
3943). Palosuojelurahaston hallitus myönsi 13.5.2008 pitämässään kokouksessa Silta-
kylän VPK ry:lle 40 % avustuksen miehistö/ensivasteauton hankintaan (14 640 euroa 
36 600 euron kustannusten perusteella). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöai-
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ka on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Avustus on maksettu Siltakylän VPK ry:lle 
1.7.2008.  
 
Siltakylän VPK ry aikoo vaihtaa 1.7.2007 hankkimansa ajoneuvon uuteen vastaavaan 
uuteen vastaavaan ja on 5.6.2011 päivätyllä anomuksella hakenut avustuksen siirtä-
mistä hankittavaan kalustoon.  Hallitus päätti periä takaisin Siltakylän VPK:lle miehis-
tö/ensivasteauton hankintaan 13.5.2008 myöntämän alkuperäisen avustuksen määrän 
14 640 euroa. Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden miehistö/ensivasteauton han-
kintaan 14 640 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnet-
tävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  
 
Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä 
koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuu-
kauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Ajoneuvo tulee rekisteröidä Siltakylän 
VPK:n omaisuudeksi. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyt-
töaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksente-
kopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain 
säännöksiä. 
 
 
6.3.7 Lapuan kaupunki 
Palosuojelurahaston hallitus on 21.4.2009 antanut Lapuan kaupungille myönteisen 
päätöksen paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen (hyväksyttävät kustannuk-
set enintään 380 000 euroa, avustus enintään 152 000 euroa), SMDno/2009/788. 
Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 31.12.2008.  
 
Hakija on 4.8.2011 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt jatkoaikaa tilityksen tekemiselle 
31.12.2011 asti. Rakennustyöt aloitettiin ennen 31.12.2009, kuten päätöksessä edelly-
tettiin. Pakkasten ja lumen takia ongelmallinen talvi 2010 ja muut omajohtoisena työ-
nä toteutettavat pienemmät kohteet ovat hidastaneet rakennushankkeen valmistumis-
ta. Rakennuksen valmiusaste on tällä hetkellä 75 %. Kohde pyritään saamaan valmiik-
si syyskuun 2011 loppuun mennessä. Päätöksen mukaan tilitys tulee toimittaa Palo-
suojelurahastolle viimeistään 30.9.2011. Rakennushankkeesta on tulossa kuitenkin 
laskuja vielä syyskuun jälkeen, minkä vuoksi hankkeen tilitykselle haetaan jatkoaikaa 
31.12.2011 saakka.  
 
Hallitus päätti muuttaa Lapuan kaupungille paloaseman rakentamiseen 21.4.2009 an-
nettua päätöstä (SMDno/2009/788) siten, että hankkeen tilitys tulee toimittaa Palo-
suojelurahastoon viimeistään 31.12.2011. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enim-
mäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu.  

 
 
 6.4 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

Tarkastaja esitteli asian. 
 

Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 6.4.4, 6.4.11, 6.4.18 käsittelyn 
ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Jari Hyvärinen. 
Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
 
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohtien 6.4.9, 6.4.13 käsittelyn ajaksi. Kokous 
säilyi päätösvaltaisena.  
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Esteellinen varajäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta kohdan 6.4.8 käsittelyn ajaksi. Koko-
us säilyi päätösvaltaisena.  

 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 
 
 
SMDno Saaja    
6.4.1  SMDno/2011/1325 Armilan ja Kourulanmäen VPK ry 1 066  
6.4.2  SMDno/2011/1332 Bosund FBK rf 2 366  
6.4.3  SMDno/2011/986 Hamarin VPK ry 923  
6.4.4  SMDno/2011/1300 Harjavallan VPK ry 6 188  
6.4.5  SMDno/2011/853 Idänpään ja ympäristön VPK ry 2 813  
6.4.6  SMDno/2011/1303 Jackarby-Renum FBK rf 1 046  
6.4.7  SMDno/2011/879 Jakobstads FBK rf 3 389  
6.4.8  SMDno/2011/1019 Jämsänkosken VPK ry 1 424  
6.4.9  SMDno/2011/1018 Järvelän VPK ry 297  
6.4.10 SMDno/2011/1109 Kauhajärven VPK ry 1 307  
6.4.11 SMDno/2011/1301 Kiukaisten VPK ry 1 945  
6.4.12 SMDno/2011/1145 Kuivasensaaren VPK ry 245  
6.4.13 SMDno/2011/947 Lahden VPK ry 2 413  
6.4.14 SMDno/2011/961 Lempäälän VPK ry 2 876  
6.4.15 SMDno/2011/1299 Leppävaaran VPK ry 7 529  
6.4.16 SMDno/2011/928 Liedon VPK ry 1086  
6.4.17 SMDno/2011/1033 Mouhijärven VPK ry 1 129  
6.4.18 SMDno/2011/1305 Porin VPK ry 8 272  
6.4.19 SMDno/2011/1154 Rovaniemen VPK ry 625  
6.4.20 SMDno/2011/1304 Skatila FBK rf 1 555  
6.4.21 SMDno/2011/1302 Vanda FBK rf 5 230  
6.4.22 SMDno/2011/978 Vanhankylän seudun VPK ry 4 728  
6.4.23 SMDno/2011/960 Vesilahden VPK ry 1 505  
6.4.24 SMDno/2011/1112 Västanfjärds FBK rf 2 661  
Yhteensä;   62 618  

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia 
lukuun ottamatta:  
 
Lempäälän VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä  
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Lahden VPK ry 
Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty pelastuslaitoksen myöntämä  
erillinen tuki. 
 
Kauhajärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu teräketjun ja terälevyn hankintaa;  
kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja  
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pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja  
14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Leppävaaran VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahojen teroituskoneen  
hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä  
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Porin VPK ry 
Hyväksyttäväksi kustannukseksi ei katsottu kahvinkeittimen hankintaa; kyseessä ei  
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäväksi kustannukseksi ei katsottu painepesurin hankintaa; kyseessä on  
kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja  
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä  
tarkoitetulla tavalla. 

 
 

7. Muut asiat 
 7.1 Sisäasiainministeriön kannanotto rahaston vuoden 2010 tilinpäätöksestä 

Sihteeri esitteli asian. 
 
 Sisäasiainministeriö on 8.6.2011 antanut tilinpäätöskannanottonsa Palosuojelurahas-

ton toiminnasta vuodelta 2010. Kannanoton mukaan Palosuojelurahasto on edellis-
vuosien tapaan onnistunut tehtävässään erinomaisesti. Rahaston maksuvalmius ja ta-
loudellinen asema ovat pysyneet erinomaisina ja toiminnan suunnittelu on laadukasta. 
Rahasto ottaa huomioon saamansa palautteen ja kehittää toimintaansa aktiivisesti. 
Rahaston toivotaan enenevässä määrin ottavan huomioon laajojen poikkihallinnollis-
ten sisäisen turvallisuuden hankkeiden (muun muassa sisäisen turvallisuuden ohjel-
man) mahdollisuudet rahaston toiminnan vaikuttavuuden edelleen parantamiseksi.  

 
 Asia merkittiin tiedoksi.  
 
  

7.2 Talousseuranta; 2. vuosineljännes 2011 
 Sihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden 

2011 tammi-heinäkuulta. Heinäkuun lopussa rahastolla oli sitoumuksia noin 13,4 mil-
joonan euron edestä ja yhdystilisaatavaa sisäasiainministeriöltä noin 11,2 miljoonaa 
euroa. Toimintakulujen osalta ei ole tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia vuodel-
le 2011 budjetoituun nähden. 

  
 Asia merkittiin tiedoksi.  
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 7.3 Lakityöryhmän tilanne 
Sihteeri esitteli asian. 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 22.3.2011 perustaa työryhmän laa-
timaan esiselvityksen Palosuojelurahastolain mahdollisista muutostarpeista erityisesti 
paloasemarakennushankkeiden avustamista koskevien säännösten osalta. Työryhmä 
voi samalla selvittää Palosuojelurahastolain (306/2003) ja Palosuojelurahastosta anne-
tun Valtioneuvoston asetuksen (625/2003) mahdollisia muita muutostarpeita.   
 
Työryhmän alkutyöskentelyyn todettiin tulleen viivettä työryhmään nimetyn henkilön 
virkavapauden johdosta.   
 
Työryhmän kokoonpano:  
Finanssialan Keskusliitto, johtava asiantuntija Petri Mero (työryhmän pj.) 
Sisäasiainministeriö, neuvotteleva virkamies, pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen  
Lisäksi Suomen Kuntaliittoa päätettiin pyytää nimeämään edustaja työryhmään jo ai-
emmin tehtävään nimetyn edustajan virkavapauden vuoksi.  
 
Työryhmän ensimmäiseksi kokouspäiväksi sovittiin maanantai 19.9.2011 klo 10.  
 

 
7.4 Kalusto- ja rakennushankkeita koskevat AVI-alueittaiset neuvottelutilai-
suudet 

 Ylitarkastaja esitteli asian 
 
Kalusto- ja rakennushankkeiden avustusperusteita ja hakukäytäntöjä tullaan kehittä-
mään lähivuosina. Rahaston sihteeristö järjestää syksyllä 2011 asian tiimoilta alueellisia 
keskustelutilaisuuksia, yhden tilaisuuden jokaisen aluehallintoviraston alueella. Neu-
vottelutilaisuuksissa on tarkoitus käydä läpi kalusto- ja rakennushankkeiden avustus-
käytäntöä sekä mahdollisia muutostarpeita. Tilaisuudet järjestetään pääosin ennen 
vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankehaun avaamista, joten tilaisuuksien anti voi-
daan ottaa huomioon rahaston hallituksen kokouksessa vuoden 2012 kalusto- ja ra-
kennushankkeiden ohjekirjettä sekä avustusten painotuksia päätettäessä.  
 
Neuvottelutilaisuuksiin on kutsuttu aluehallintovirastojen johtajat, pelastusjohtajat se-
kä kalusto- ja rakennushankkeita käsittelevät henkilöt. Myös hallituksen jäsenet ovat 
tervetulleita oman alueensa tilaisuuteen. Kutsuttujen toivotaan esittävän neuvotteluti-
laisuudessa näkemyksensä ja kehittämistoiveensa oman alueensa kalusto- ja rakennus-
hankkeista. Mahdolliset muutokset kalusto- ja rakennushankkeiden hakuprosessiin 
ja/tai rahastolainsäädäntöön tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2013 haun yhtey-
dessä. Tilaisuudet järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella 13.9, Lou-
nais-Suomessa 14.9, Länsi- ja Sisä-Suomessa 26.10, Itä-Suomessa 26.9, Pohjois-
Suomessa 4.10 ja Lapin aluehallintoviraston alueella 5.10.  
 

  
7.5 Rahaston henkilöstöasiat   
Palosuojelurahastossa on tällä hetkellä kolme vakituista virkaa, kaksi ylitarkastajan 
virkaa, joista toinen on pääsihteerin virka sekä yksi tarkastajan virka. Mikko Nygård 
on irtisanoutunut pääsihteerin virastaan (virkanumero 00226 ylitarkastaja) 1.9.2011 
alkaen. Mikko Nygård on ollut virastaan virkavapaalla 1.10.2009 lähtien ja tätä ennen 
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ajanjaksolla 1.8.2008–28.2.2009. Rahaston pääsihteerin viransijaisuutta on hoitanut 
näinä aikoina Hanna Paakkolanvaara ja hänen vakituista ylitarkastajan virkaansa (virka 
897) on määräaikaisena viransijaisena hoitanut 19.10.2009 alkaen Johanna Herrala.  
 

 Rahaston hallitus vapautti Mikko Nygårdin pääsihteerin tehtävästä ja esitti kiitokset 
rahaston eteen tehdystä työstä. Rahaston hallitus piti tärkeänä kolmen henkilön työ-
panoksen säilymisen koko virantäyttöprosessien ajan.  

 
 
9. Seuraava kokous  
 Rahaston hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 20.10.2011 klo 10 ja 24.11.2011 

klo 10. 
 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.53. 

 
 
 
Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
 
 
Sihteeri   Hanna Paakkolanvaara  
 
 

 
 


