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    Pöytäkirja 6/2011 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika: 24.11.2011 klo 10.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a 
 
Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 8.2.1 ja 8.2.6 
 Mika Kättö varapuheenjohtaja pj. kohdat: 8.2.1., 8.2.6 
 Jari Hyvärinen jäsen  esteasia: 8.2.2   
 Petri Mero jäsen  
 Simo Tarvainen varajäsen  esteasiat: 8.2.5, 8.2.13  
 Kirsi Rontu varajäsen   
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Johanna Herrala ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen  tarkastaja 
 
Poissa: Markku Haiko jäsen 
 Leena Harkimo jäsen  
 Piia Vähäsalo jäsen 
 Elsi Katainen  jäsen 
 
   
 
1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hy-

väksyttiin 17.11.2011 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallituksen jäsenille ja-
ettiin uusi, yhdellä virkkeellä tarkennettu etusivu kohtaan 7, Sopimuspalokuntien pie-
navustukset -hakukirje 2012.     

 
  
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (20.10.2011) pöytäkirja yhden virkkeen poistolla 

(kohta 9.2, Lakityöryhmän työn tulos).  
 
 
4.  Vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuosia 2013–2016 koskevien 
 valtiontalouden kehysten valmisteluun liittyvä rahaston kuvaus ja ennakoiva 

rahoituslaskelma 
Sihteeri esitteli vuoden 2012 toimintasuunnitelman, varojen käyttösuunnitelman, ta-
lousarvion sekä vuosia 2013 - 2016 koskevien valtiontalouden kehysten valmisteluun 
liittyvän rahaston kuvauksen ja ennakoivan rahoituslaskelman.  
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Vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta käsiteltiin hallituksen edellises-
sä kokouksessa 20.10.2011. Tällöin luonnos hyväksyttiin jatkotyöstettäväksi.  
 
Talousarvion 2012 mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2012 tehdä seuraavasti: 

 
Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset    1 150 000 € 
(kalusto- ja järjestelmähankinnat ml. pelastustoimen  
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet) 
 
Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset     3 000 000 € 
(paloasemien rakennushankkeet ja harjoitusalueet)  
 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset    2 715 000 € 
 
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)      300 000 € 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateri- 
aaliin, valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat  
ja stipendit   2 650 000 €  

  
 Yhteensä 9 815 000 € 

 
 
5.  Vuoden 2012 alustava työsuunnitelma ja kokousaikataulu 
 Sihteeri esitteli asian. 
  
 Hallitus keskusteli aiheesta ja hyväksyi alustavan työsuunnitelman jatkotyöstettäväksi. 

Työsuunnitelmaan palataan vuoden 2012 alkupuolella, jolloin rahaston sihteeristön 
virkajärjestelyt ovat paremmin selvillä.  

 
 Palosuojelurahaston strategiaa tullaan käsittelemään ensimmäisen kerran kevään vii-

meisessä kokouksessa, johon myös hallituksen jäseniltä pyydetään jo omia käsittely-
ehdotuksia. Tässä kokouksessa päätetään strategian valmisteluprosessista sekä siitä, 
miten hallituksen jäsenet osallistuvat strategian valmistelutyöhön. Varsinainen asian 
käsittely tapahtuu elokuun kokouksessa sihteeristön viimeistelemän strategialuonnok-
sen pohjalta. Strategiasta päätetään elokuussa tai lokakuun kokouksessa. Strategiaa 
voidaan pohtia oman toiminnan kannalta (hallituksen toiminta, sihteeristön toiminta 
ja rahaston hallinnointi), avustustoiminnan kannalta sekä sidosryhmätyön kannalta.  

 
 
6.  Vuoden 2012 yleisavustuspäätökset pelastusalan järjestöille 
 Sihteeri esitteli asiat 
  
 Palosuojelurahastoon saapui 30.9.2011 määräaikaan mennessä viisi yleisavustushake-

musta. Hakijat olivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystö-
liitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Palotutkimusraati sekä Suomen Sopimuspalo-
kuntien liitto ry. SPEK ry:n hakemus pitää sisällään myös yhdeksän alueellista pelas-
tusliittoa ja neljä SPEK ry:n alueyksikköä. 
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 Yleisavustusta haettiin vuonna 2012 yhteensä 3 213 888 euroa, mikä on 0,2 % enem-
män kuin edellisvuonna (3 206 200 €). Palosuojelurahaston talousarviossa on vuodelle 
2012 myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 2 715 000 euroa. Avustuspäätöksiä tehtä-
essä on huomioitu jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve, hakijan 
toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet sekä 
hakemuksen perustelut. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat. 
Myönnetty avustus on 86,3 % haetusta (ed. vuonna: 81,7 %). 

   
      Vuoden 2012 yleisavustuspäätökset: 

Haetut yleisavustuk-
set 

Haettu 
avustus 

Myönnetty 
avustus 

% haetus-
ta 

Järjestön 
kokonais-
kustannuk-
set 

Avustusesitys 
% kokonais-
kustannuksis-
ta 

Takaisin-
perinnät 

Makset-
tava 
avustus 
enintään 

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö, 

2 351 909 2 222 549 94,50 % 5 368 125 41,40 % 59 549 2 163 000 SPEK-ryhmä  
Suomen Palopäällystö-
liitto ry 320 000 320 000 100,00 % 1 294 960 24,71 %   320 000 
Suomen Sopimuspalo-
kuntien Liitto ry 302 500 40 000 13,22 % 379 100 10,55 %   40 000 
Nuohousalan Keskus-
liitto ry 226 689 180 000 79,40 % 516 691 34,84 %   180 000 

Palotutkimusraati ry 12 790 12 000 93,82 % 34 390 34,89 %   12 000 
Yhteensä  3 213 888 2 774 549 86,33 % 7 593 266 36,54 % 5 9549 2 715 000 

 
Nuohousalan Keskusliitto ry 
 
Koulutustoiminta 
kokonaiskustannukset: 292 615 € 
toiminnan tulot: 105 730 € 
haettu avustus: 151 689 € 
avustus: 111 000 €  
 
Koulutustoiminnan tavoitteet 2012 
NKL ry:n koulutustoiminnan tavoitteena on saada nuohousalalle riittävä määrä hyvän 
peruskoulutuksen omaavia, ammattitaitoisia nuohoojia ja tukea liittona pelastustoi-
men toiminta- ja tulossuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. NKL 
ry:n koulutustoiminnan vuoden 2011 vuosisuunnitelman mukaan peruskoulutukseen 
kohdennetaan noin 49,5 % ja täydennyskoulutukseen noin 50,5 % liiton koulutus-
panoksesta. Vuodelle 2012 on peruskoulutukseen suunniteltu 800 (ed. vuonna 1125) 
suoritetta sekä jatko- ja täydennyskoulutukseen 815 (ed. vuonna 855) suoritetta eli yh-
teensä 1615 (ed. vuonna 1980) suoritetta. Koulutuksen painopiste on siirtynyt täy-
dennyskoulutuksen suuntaan oppilasmäärien ja kurssikysynnän vuoksi. 

Koulutustoiminnan yleisenä tavoitteena on edistää tulipalojen ja onnettomuuksien 
ehkäisyä sekä pelastustoimintaa. Koulutustoiminnanvuoden 2012 keskeisimpinä pai-
nopisteinä ovat koulutuksen ja koulutusmenetelmien kehittäminen, koulutusmateriaa-
lin kehittäminen, sähköisen viestinnän lisääminen koulutuksessa sekä oppimisympä-
ristöjen ja välineistön kehittäminen. 
 
Valistustoiminta 
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kokonaiskustannukset: 105 216 € 
haettu avustus: 75 000 € 
toiminnan tulot: -  
avustus: 69 000 €  
 
Valistustoiminnan tavoitteet 2012 
Toiminnan yleisenä tavoitteena on edistää tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyä 
sekä pelastustoimintaa. Erityisenä vaikuttavuustavoitteena on palokuolemien ehkäisy. 
Keskeisimpinä painopistealueina asumisturvallisuuden edistäminen, tulisijojen oikean 
käytön edistäminen ja huomion kiinnittäminen turvalaitteisiin. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry 
 
Koulutus- ja kilpailutoiminta:  
kokonaiskustannukset: 634 480 € 
toiminnan tulot: 310 000 €  
haettu avustus: 225 000 € 
avustus: 225 000 €  
 
Koulutus 
Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä 
sekä turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä toimivat saavat riittävästi ja laadukasta 
työssään tarvitsemaansa pelastustoimen täydennys-, lisä- ja erikoiskoulutusta. Koulu-
tustapahtumat ovat aina ajankohtaisia aiheita käsitteleviä yksilöllisiä tilaisuuksia. Kou-
lutustoiminnan avulla liitto mahdollistaa alan toimijoille ajankohtaisen ja uuden tie-
don, menetelmien jne. jalkautumisen sekä eri toimijoiden vuorovaikutuksen. Palokun-
tien kilpailutoimintaa edistämällä ja kilpailuja järjestämällä lisätään palokuntien tieto- 
ja taito-osaamista. Kilpailutoiminta lisää henkilökohtaisten ja yksikkökohtaisten taito-
jen lisäksi palokuntien kaluston ja toimintatapojen kehittämistä ja palokalustotoimitta-
jien tuotekehittelyä. 
 
Liitto toteuttaa pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteiden tuke-
miseksi jäsentensä ja alan toimijoiden sekä sidosryhmien tarvitsemaa koulutusta ja 
vuorovaikutustapahtumia erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Jaostot selvittä-
vät oman toimialueensa koulutustarpeen ja osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja 
sen sisällön tuottamiseen. Koulutuksen koordinoinnin apuna on liittohallituksen ni-
meämä koulutusvaliokunta. Lisäksi liitto seuraa aktiivisesti pelastuslaitosten kump-
panuusverkoston toiminnan myötä esille nousevia koulutus- ja kehittämistarpeita. 
 
Turvallisuusviestintä: 
kokonaiskustannukset: 75 528 € 
toiminnan tulot: -  
haettu avustus: 45 000 € 
avustus: 45 000 €  
 
Turvallisuusviestintä 
Palopäällystöliiton turvallisuusviestintätoiminnot palvelevat tulipalo-onnettomuuksien 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa niin normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa 
kuin poikkeusoloissakin. Turvallisuusviestinnässä liiton erityinen fokus on tuottaa pa-
loturvallisuusviestintää tekeville työkaluja ja opetusmateriaalia helpottamaan ja mata-
loittamaan kynnystä osallistua tähän toimintaan. Turvallisuusviestintään liittyvät ky-
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symykset ovat esillä myös liiton toteuttamassa koulutustoiminnassa. Liitto toteuttaa 
osaltaan ja koordinoidusti muiden toimijoiden kanssa paloturvallisuuden sesonkitie-
dottamista. Liiton neuvonta- ja turvallisuusopetukseen liittyviä palveluja esitellään tar-
koituksenmukaisilla messuilla ja näyttelyissä. Liiton toimisto ja asiantuntijaelimet osal-
taan vastaavat kansalaisten ja yhteisöjen turvallisuusneuvontatarpeisiin.  
   
Toiminnan tavoitteena on parantaa turvallisuusviestintää tekevien motivaatiota ja 
osaamista. Toiminnan tavoitteena on lisäksi tuottaa turvallisuusviestintää helpottavia 
työkaluja ja materiaaleja. Messuilla ja näyttelyissä on tavoitteena julkistaa ja esitellä pa-
loturvallisuusopetusaineistoja ja muuta tulipalojen ennaltaehkäisyyn liittyvää materiaa-
lia. Tavoitteena on, että kotien, koulujen, laitosten ja työpaikkojen turvallisuusosaa-
minen on lisääntynyt. 
 
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta (sis. kv. toiminta ja järjestötoimin-
ta/jäsenpalvelut)  
kokonaiskustannukset: 374 646 €  
toiminnan tulot: 217 000 € 
haettu avustus: 45 000 € 
avustus: 45 000 €  
 
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 
Toiminnan yleisenä tavoitteena on, että liiton ja sen jäsenten laajaa asiantuntemusta ja 
osaamista hyödynnetään paitsi liiton omassa toiminnassa myös kanavoidaan eri sidos-
ryhmien toimintaan tavoitteena pelastusalan kehittäminen ja turvallisuuden edistämi-
nen. Kahtena keskeisenä kehittämisalueena on tulipalojen ennaltaehkäisy ja pelastus-
toiminta. Asiantuntija- ja kehittämistoiminnalla vaikutetaan myönteisesti yhteiskunnan 
– kotien, koulujen, laitosten ja työpaikkojen – turvallisuuteen. Tavoitteena on lisäksi, 
että liitto on yleisesti ja alan sisällä aktiivinen turvallisuuspoliittinen keskustelija ja kes-
keiset turvallisuuspoliittiset keskustelunaiheet ja "megatrendit" tuodaan palopäällystön 
tietoisuuteen ja näin vaikutetaan sen ajatteluun ja toiminnan painopisteiden suuntaa-
miseen. Liitto osallistuu järjestönä ja jäseniensä kautta aktiivisesti alan säädösten ja 
ohjeistuksien jalkauttamiseen.  
 
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry 
kokonaiskustannukset: 379 100 €  
toiminnan tulot: 76 600 € 
haettu avustus: 302 500 € 
avustus: 40 000 € 
 
Valistus ja neuvontatoiminta 
Vapaaehtoisen toiminnan edistämisen yhteydessä kontaktoidaan edelleen sidosryhmi-
en edustajia. Tämän yhteydessä tehdään yleistä turvallisuusviestintää. Sidosryhmien 
edustajat tehdään tietoisiksi pelastustoiminnan kannalta tärkeistä turvallisuusviestin-
nän osa-alueista. Erityisesti tehdään tunnetuksi uuden pelastuslain ja muiden säädös-
ten aiheuttamia muutoksia yksittäisten kansalaisten ja yhteisöjen toimintaympäristöön. 
Toiminnan keskeisimpänä painopistealueena on tukea valtakunnallista turvallisuus-
viestintää.  
 
 
 
Vapaaehtoispalokuntatoiminnan kehittäminen 



 

 

 

 
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 
 
 

Vuoden 2011 aikana laadittu ja testattu uusimuotoinen vapaaehtoishenkilöstön rekry-
tointikonsepti otetaan täysimääräisesti käyttöön. SSPL:n käytettävissä olevan henki-
löstön lisäksi toimintamallia ja siihen liittyvää aineistoa tarjotaan muiden toimijataho-
jen käytettäväksi kenttätyössä. Tämän lisäksi kehitetään sopimuspalokuntien operatii-
viseen toimintaan liittyvää paikallista, alueellista ja valtakunnallista tiedottamista Täs-
märekrytoinnilla on tavoitteena avata uusia kanavia pelastustoimen ja operatiiviseen 
pelastustoimintaan soveltuvien potentiaalisten viiteryhmien sekä yksittäisten henkilöi-
den välille. Toiminnan tavoitteena on vuoden 2012 aikana saada täsmärekrytointi 
olennaiseksi ja jatkuvaksi osaksi pelastustoimen vapaaehtoisen henkilöstön hankintaa. 
Tiedottamisen tavoitteena on mm. tukea rekrytointitoimintaa. Toiminnan keskeisim-
pänä painopisteenä on palokuntien operatiivisen henkilöstön määrän lisääminen 
 
Palotutkimusraati ry 
kokonaiskustannukset: 32 790 €  
toiminnan tulot: 20 000 € 
haettu avustus: 12 790 € 
avustus: 12 000 € 
 
Palotutkimusraadin vuoden 2012 toiminta ja toiminnan tavoitteet 
Palotutkimusraadin tehtävä on laaja-alaisen yhteistyön kautta edistää ja kehittää palo-
tutkimusta Suomessa muun muassa selvittämällä tutkimustarvetta, seuraamalla alan 
kansainvälistä tutkimusta ja osallistumalla sitä koskevaan yhteistyöhön, tekemällä 
aloitteita tutkimusprojektien käynnistämiseksi, koordinoimalla tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa edistävää tutkimustoimintaa, tiedottamalla sekä avustamalla tutki-
musten toteuttamisessa ja tutkimustulosten soveltamisessa käytäntöön. 

Palotutkimusraadin tehtävä on laaja-alaisen yhteistyön kautta edistää ja kehittää palo-
tutkimusta Suomessa. Toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja toimintasuunni-
telmaan. Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat toimintasuunnitelman mu-
kaisten projektin tukeminen, pelastusalan tutkimustoiminnan koordinointi, palotek-
niikan tutkimuksen ja koulutuksen edistäminen sekä paloturvallisuustiedottaminen. 

SPEK-ryhmä 
 
Koulutustoiminta, SPEK-ryhmä 
kokonaiskustannukset: 843 833 € 
toiminnan tulot: 334 450 € 
haettu avustus: 392 984,75 € 
avustus: 381 200 €   
 
SPEK-ryhmän koulutustoiminnan tavoitteet 2012 
Koulutetaan sivutoimista ja vapaaehtoista pelastushenkilöstöä. Kehitetään koulutus-
järjestelmää vastaamaan paremmin osaamisen kehittämisen haasteisiin. Huomioidaan 
onnettomuuksien ennaltaehkäisy, erityistilanteet, suuronnettomuusuhkien ja poikke-
usolojen vaatimukset sekä valtakunnallinen ja pelastustoimen alueiden uhkien arvioin-
ti, riskianalyysit ja palvelutasopäätökset. 
 
Koulutetaan riittävästi osaavaa henkilöstöä niin pelastuslaitosten kuin palokuntien 
kannalta. Pidetään yllä opetussuunnitelmaa, joka kattaa kaikki palokuntakoulutuksen 
osa-alueet ja jolla varmistetaan, että koulutus on laadukasta, monimuotoista ja yhteis-
mitallista. Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat kattava opetussuunni-
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telma, koulutusten seuranta ajan tasalla, seurantaan perustuva riittävä tarjonta, toteu-
tus laadukkaasti ja yhteismitallisesti. 
 
Turvallisuusviestintä, SPEK-ryhmä: 
kokonaiskustannukset: 1 096 973 € 
toiminnan tulot: 33 733 € 
haettu avustus: 741 457,50 € 
avustus: 693 857 €  
 
SPEK-ryhmän turvallisuusviestinnän tavoitteet 2012 
Valistus ja neuvonta kuuluu SPEK-ryhmän TTS:n Onnettomuuksien ehkäisyn tulos-
alueeseen. Toiminta pyrkii kehittämään turvallisuuskulttuuria kaikissa ikäryhmissä ja 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Asumisen turvallisuuden osalta on tavoitteena parantaa 
erityisesti asukkaiden valmiuksia itse tunnistaa ja ehkäistä riskejä. Lisäksi painopiste-
alueena on ns. erityisryhmät; erityisenä painopistealueena ikäihmiset; rakennuspalojen 
lukumäärä ja omaisuusvahingot eivät kasva vuodesta 2012 alkaen; erheelliset paloil-
moitukset suhteessa laitteistojen määrään vähenevät ja jatkavat laskua; tuhopolttojen 
määrä vähenee vuodesta 2013 alkaen; tulityöt eivät aiheuta suurpalovahinkoja vuodes-
ta 2015 lähtien. Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat tulipalojen ennal-
taehkäisy kodeissa, palokuolemien vähentäminen, poistumisturvallisuus sekä lapset ja 
nuoret, ikäihmiset, maahanmuuttajat  
 
Palokuntatoiminnan kehittäminen (Huom! Sisältää myös muun toiminnan) 
kokonaiskustannukset: 2 537 987 € (sis. muu toiminta 195 266 €)  
toiminnan tulot: 557 710 € (sis. muu toiminta 35 000 €) 
haettu avustus: 1 148 268 € (sis. muu toiminta 98 201 €) 
avustus: 1 147 492 €  
 
SPEK-ryhmän palokuntatoiminnan kehittämisen tavoitteet 2012 
SPEK-ryhmän palveluilla edistetään, ylläpidetään ja tuetaan pelastusliittojen vapaaeh-
toispalokuntakulttuuria sekä pelastustoimen alalla toimivien yhdistysten toimintaa: 
aatteellista toimintaa, nuoriso-, nais- ja järjestötoimintaa, palokuntien kilpailutoimin-
taa, kansainvälistä toimintaa, perinne- ja veteraanitoimintaa, palokuntasoittokuntien 
toimintaa. SPEK-ryhmä edistää ja huolehtii osaltaan palokuntien henkilöresurssien 
riittävyydestä myös jatkossa, kun nuoret ikäluokat pienevät liittojen toiminta-alueella. 
Pelastusliitot huolehtivat myös omalta osaltaan sopimuspalokuntien toimintakyvystä.  
Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on yl-
läpitää ja kehittää koko maan kattavaa paikallista turvallisuusverkostoa ja vaikuttaa 
osaltaan onnettomuuksien määrään ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähenemiseen 
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat toiminta vastaa osallistujien tar-
peisiin, toimintaa palokuntien aikuisosastojen välillä selkeytetään, palokuntien jäsen-
määrä lisääntyy 10 %:lla, kansalaiset tuntevat mahdollisuutensa vapaaehtoiseen palo-
kuntatoimintaan. 
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7.  Sopimuspalokuntien pienavustukset -hakukirje 2012 
Tarkastaja esitteli asian.  
 
Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirje laadittiin rahastossa nyt toista kertaa. 
Vuoden 2011 kirjeeseen nähden uutta hakukirjettä täydennettiin ja tarkennettiin 
muun muassa avustuksen myöntämisen perusteiden sekä sähköpostilähetyksen osalta.  
Hakukirje tullaan päivittämään vuosittain ja se lähetetään kaksikielisenä kaikille sopi-
muspalokunnille, pelastustoimen alueille, aluehallintovirastoille sekä Ahvenanmaan 
maakunnan hallitukselle. Hakukirje on lisäksi saatavissa rahaston internetsivuilta. Ha-
kukirjeessä kerrotaan avustuksen myöntämisen edellytyksistä, alueen pelastustoimen 
lausuntomenettelystä, hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä hankinnoista/hankkeista 
sekä hakumenettelystä. Sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ilman määräai-
kaa ja niitä käsitellään hallituksen jokaisessa kokouksessa. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustukset -hakukirjeen sihteeris-
tön esittämällä yhdellä virkkeen lisäyksellä. 

 
 
8.  Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
  
 8.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 3 kpl 

Sihteeri esitteli asiat 8.1.1 - 8.1.2 ja ylitarkastaja asian 8.1.3. 
 
 8.1.1 Pelastusopisto SMDnro/2010/1, jatkoaika/muutoshakemus 

Tulipysäkki – koordinaatio ja tutkimus - jatkohankkeen siirto Tampereen yliopiston 
Kasvatustieteiden yksikköön. 
 
Palosuojelurahasto myönsi 3.4.2010 päivätyllä päätöksellään Pelastusopiston hank-
keelle ”Tulipysäkki – koordinaatio ja tutkimus -jatkohanke” 210 000 euroa (84 %) eri-
tyisavustusta. Pelastusopisto luopuu Tulipysäkki -hankkeen hallinnointivastuusta 
31.12.2011 ja ehdottaa, että Tulipysäkki-hankkeen hallinnointi siirretään Tampereen 
yliopistolle. Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö on valmis ottamaan 
koordinointivastuun hankkeessa mahdollisesti myönnettävän määräajan jatkon osalta 
1.1.–28.2.2012 ja raportoimaan hankkeen toteutuneiden kulujen mukaan tuolta ajalta. 
Turvallisuuspedagogisen tutkimuksen ja turvallisuuskasvatuksen kehittäminen on uusi 
avaus Kasvatustieteiden yksikössä. Tulipysäkki-hanke toisaalta vahvistaa turvallisuus-
pedagogiikan kehittämistä samalla, kun yliopisto tarjoaa hankkeen tutkimukselle alku-
peräisessä suunnitelmassa olleen ja aiemmin puuttuneen akateemisen yhteistyökon-
tekstin ja lisää sen vaikuttavuutta opettajankoulutuksen kautta. Yliopiston tarkoituk-
sena on tehdä Palosuojelurahastolle hankkeeseen liittyen jatkorahoitushakemus 
1.3.2011 alkaen. 
 
Päätös: Hallitus antoi Pelastusopistolle oikeuden luovuttaa hankkeen hallinnoinnin 
Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikölle. Muut päätösehdot pysyvät ennal-
laan. 

 
 
 
 
 
 8.1.2 Piia Vähäsalo SMDnro/2009/2108, hankkeen toteutuksen jatkoaika 
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Lisäarvoa tuottavan verkoston rakentaminen -väitöskirjatutkimus 
 
Palosuojelurahasto myönsi 1.9.2009 päivätyllä päätöksellään Piia Vähäsalolle Lisäar-
voa tuottavan verkoston rakentaminen -väitöskirjatutkimuksen tekemiseen 65 000 eu-
ron suuruisen apurahan. Lopputilitys tulisi päätösehtojen mukaan toimittaa 30.4.2012 
mennessä. Piia Vähäsalo on 15.11.2011 päivätyllä hakemuksellaan hakenut jatkoaikaa 
väitöskirjatutkimusapurahalleen henkilökohtaisista syistä 31.12.2013 saakka. 
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää Piia Vähäsalolle hankkeen toteutukseen jatkoajan 
31.12.2013 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 
 
8.1.3 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos SM-2008-00714/ 
Tu-3943, muutosanomus päätökseen 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselle on myönnetty 13.5.2008 Palo-
suojelurahaston avustusta miehistöauton hankintaan 14 640 euroa kokonaiskustan-
nusten 36 600 euroa perusteella (SM-2008-00714/Tu-3943). Ajoneuvon rekisteröinti- 
ja käyttöönottopäivämäärä on 25.7.2007. Avustus on maksettu pelastuslaitokselle 
4.7.2008. Vuonna 2008 avustetun ajoneuvon käyttöaika on rahaston päätöksen mu-
kaan 10 vuotta. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos anoo oikeutta 
vaihtaa pelastuslaitoksen omistama miehistöauto uuteen, polttoainetaloudeltaan edul-
lisempaan vastaavaan miehistöautoon siten, että Palosuojelurahaston avustus siirtyisi 
vuonna 2008 myönnetyn suuruisena avustuksena uuteen ajoneuvoon. Tilalle hankit-
tava vastaava nelivetoinen ajoneuvo varusteineen tulisi maksamaan noin 5 000 euroa 
enemmän, kuin mitä vanhan hyvityshinta tulisi olemaan. Tämän summan pelastuslai-
tos kattaisi omasta talousarviostaan eikä hae kaupassa maksettavalle osuudelle Palo-
suojelurahaston lisäavustusta. Esitetty toimenpide on hakijan mukaan pelastustoimen 
edun mukainen ja edustaa myös julkisten varojen vastuullista hoitamista. 
Toimenpiteestä ei aiheutuisi tosiasiallista velvollisuutta palauttaa varoja rahastolle 
eikä rahasto myöskään myöntäisi lisäavustusta hankintaan. 

 
Päätös: Hallitus päätti olla muuttamatta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastus-
laitokselle 13.5.2008 antamaansa päätöstä (SM-2008-00714/Tu-3943). Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos voi kuitenkin anomuksesta hakea Valtion-
avustuslain 30 §:n mukaista kuittausta (avustuksen siirtoa) kyseessä olevaan ajoneu-
voon, kun hankkeeseen myönnetyn avustuksen päätöksentekopäivämäärästä tulee ku-
luneeksi viisi vuotta (13.5.2013). Koska ajoneuvo on kuitenkin rekisteröity ja otettu 
käyttöön jo 25.7.2007, lasketaan viiden vuoden käyttöikä tästä päivämäärästä lähtien, 
jolloin avustuksen siirtoa on mahdollista anoa 25.7.2012 jälkeen. 

 
 
8.2  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 19 kpl 

Tarkastaja esitteli asian. 
 

Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta kohtien 8.2.1 ja 8.2.6 käsittelyjen ajaksi. Pu-
heenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösval-
taisena.  
 
Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 8.2.2 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-
valtaisena. 
  
Esteellinen varajäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta kohtien 8.2.5 ja 8.2.13 käsittelyn ajaksi. Kokous 
säilyi päätösvaltaisena. 
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Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 
 
SMDno Saaja   
8.2.1 SMDno/2011/1914 Huhtamon VPK ry 1 437 
8.2.2 SMDno/2011/1862 Keski-Hollolan VPK ry 3 329 
8.2.3 SMDno/2011/1754 Kotkan VPK ry 194 
8.2.4 SMDno/2011/1903 Valkealan-Jokelan VPK ry 2 878  
8.2.5 SMDno/2011/1735 Rautpohjan VPK ry 3 893 
8.2.6 SMDno/2011/1832 Kiukaisten VPK ry 3 375 
8.2.7 SMDno/2011/1815 Borgå FBK rf 1 531 
8.2.8 SMDno/2011/1814 Humppilan VPK ry 1 970 

8.2.9 SMDno/2011/1658 
Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen 
Tehdaspalokunta ry 4 077 

8.2.10 SMDno/2011/1812 Imatran VPK ry 1 405 

8.2.11 SMDno/2011/1870 
Järvenpään vapaaehtoinen palo- ja 
pelastusyhdistys ry 2 885 

8.2.12 SMDno/2011/1813 Kellokosken VPK ry 1 191 
8.2.13 SMDno/2011/1904 Keuruun kaupungin VPK ry 1 027 
8.2.14 SMDno/2011/1658 Korsholms Norra FBK rf 759 
8.2.15 SMDno/2011/1858 Linnavuoren Tehtaan palokunta ry 215 
8.2.16 SMDno/2011/1885 Nurmijärven Keskus VPK ry 3 619 
8.2.17 SMDno/2011/1881 Savion VPK ry 4 945 
8.2.18 SMDno/2011/1902 Vesilahden VPK ry 7 757 
8.2.19 SMDno/2011/1711 Vaaralan VPK ry 2 629 
Yhteensä;   49 116 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta:  
 
Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan laippojen ja ketjujen,  
radiopuhelimien akkujen ja paineilmalaitteiden varaosien hankintaa; kyseessä on  
kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan  
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla  
tavalla 
 
Rautpohjan 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.  
 
Borgå FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu tietokoneen hankintaa; kyseessä ei ole  
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.  
 
Nurmijärven Keskus VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pumpun korjaukseen käytettävien  
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varaosien ja nestekaasupullon/vaihto hankintaa; kyseessä on kaluston normaali 
huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen  
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 
9.  Muut asiat 
9.1  Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 

Ylitarkastaja esitteli asian.  
 

Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 7.10.2011 kaikille vuonna 
2010 rahastosta avustusta hakeneille tahoille. Rahaston päätös avustushakemukseen 
on voinut olla joko myönteinen tai kielteinen. Kysely osoitettiin 158 henkilölle, jotka 
oli merkitty avustushakulomakkeessa hankkeen yhteyshenkilöksi. Kyselyn vastauspro-
sentiksi saatiin kahden karhukyselyn jälkeen noin 52 %.  
 
Vastaajista 99 % piti avustuksen hakemisen määräaikaa ja 92 % avustuspäätöksen 
saamisen ajankohtaa joko sopivana tai melko sopivana. Avustuspäätöksen saaneista 
91 % oli päätökseen joko tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä, huolimatta siitä että pää-
töksen saaneissa oli sekä myönteisen että kielteisen päätöksen saaneita henkilöitä. 
Kaikkien vastanneiden antama keskiarvo saamallensa päätökselle oli 8.4. Päätöksen 
perusteita piti 93 % vastaajista joko riittävinä tai melko riittävinä ja 96 % arvioi, että 
avustuksen hakemiseen tarvittavien lomakkeiden löytäminen tarvittavine ohjeineen 
on pääosin joko melko tai erittäin helppoa. Kaikkien vastanneiden antama keskiarvo 
hakulomakkeelle oli 8.1. Myös hakukirjeelle annettu kesiarvo oli 8.1. Sihteeristöön yh-
teydessä olleista 98 % piti sihteeristön tavoitettavuutta avustuksenhakuprosessin yh-
teydessä joko erittäin hyvänä tai melko hyvänä ja 96 % sanoi saamansa palvelun ol-
leen joko erittäin myönteistä tai myönteistä.  
 
Vastaajista 96 % piti avustuksen tilitysmääräaikaa/maksuaikaa sopivana tai melko so-
piva ja samoin 96 % arvioi avustuksen maksatuksen olleen joko riittävän nopea tai 
melko nopea. Palosuojelurahaston uudistuneilla www-sivuilla käyneiden antama kes-
kiarvo sivustoille oli 8.4. Vastaajista 98 % piti rahaston www-sivuja joko täysin tai riit-
tävän täysin ajantasaista. Vastaajista kolme neljäsosaa on käyttänyt sähköistä asiointia 
hakuprosessin yhteydessä ja heistä 96 % oli sitä mieltä, että asiointi tällä tavoin on ol-
lut melko helppoa tai erittäin helppoa. Rahaston uutiskirjettä lukeneet antoivat Uutis-
kirjeelle keskiarvon 8.2. Uutiskirjettä lukeneista kaikki pitivät Uutiskirjeen visuaalista 
ilmettä ja kirjeen luettavuutta melko hyvänä tai hyvänä. Lisäksi 86 % sanoi saaneensa 
Uutiskirjeestä tarpeellista tietoa. Tietoisuus sopimuspalokuntien avustusprosessista on 
tällä hetkellä hyvä. 
 

 Hallitus merkitsi kyselystä tehdyn muistion tiedoksi.  
 
 
9.2  Palosuojelurahaston ja AVI-alueittaisten neuvottelutilaisuuksien anti 

Ylitarkastaja esitteli asian.  
 
Rahaston sihteeristö järjesti syksyllä 2011 kalusto- ja rakennushankehakuun liittyviä 
alueellisia keskustelutilaisuuksia, yhden tilaisuuden jokaisen aluehallintoviraston alu-
eella. Lisäksi aluekierrosten antia pohdittiin vielä sihteeristön ja AVIen kesken 
22.11.2011 pidetyssä neuvottelussa Helsingissä. Hallitukselle esitettiin aluekierrokseen 
osallistuneet tahot sekä keskeiset neuvottelun tulokset. Kalusto- ja rakennushankkei-
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den ohella tilaisuuksissa käsiteltiin sopimuspalokuntien hankkeita sekä avustuskäytän-
töön liittyviä yleisiä periaatteita. Neuvottelujen antia oli aiemmin käsitelty kokoukses-
sa 20.10.2011. Mahdolliset muutokset kalusto- ja rakennushankeavustusten periaattei-
siin tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2013 haun yhteydessä mutta neuvottelujen 
antia voitiin ottaa huomioon jo vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankehakua avatta-
essa.  

 
 
9.3 Palosuojelurahaston pääsihteerin valintaprosessi 

Sihteeristö poistui huoneesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.  
 
Puheenjohtaja Hannus informoi hallitusta pääsihteerin valintaprosessin vaiheista.  

 
 
10.  Seuraava kokous 
 Rahaston hallituksen seuraavat kokoukset pidetään 26.1.2012 klo 10 - 12.30  
 ja 14.3.2012 klo 10 - 12.30. 
 
 
11.  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.44. 
 
 

 
 
Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
 
 
Sihteeri   Hanna Paakkolanvaara    


