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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 1/2007 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 20.2.2007 klo 9.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja este asia 5.20 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja este asia 5.25 ja 5.28 
 Joona Vuorenpää jäsen 
 Leena Eränkö jäsen este asia 5.29 

Jari Hyvärinen jäsen este asia 4.9 ja 5.29 
Tero Rönni jäsen klo 9.10-10.40 

 Seppo Lahtela varajäsen 
 Anssi Parviainen varajäsen este asia 5.29 
 Mikko Nygård sihteeri este asia 5.28 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
  
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 14.2.2007 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.12.2006) pöytäkirja yhdellä muutoksella 

(kirjoitusvirheen korjaus). 
 
4. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 Jäsen Rönni saapui asian käsittelyn aikana. 
 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Halkian VPK ry (SM-2006-3552/Tu-3941) 
 Nostotyynyihin varusteineen ja defibrillaattoriin 9 871,54 euron kustannusten 

perusteella 3 948 euron avustus. 
 
 Inkeroisten VPK ry (SM-2007-76/Tu-3941) 
 Pelastusauton henkilönostokoriin 5 795 euron kustannusten perusteella 2 318 

euron avustus. 
 
 Jokioisten VPK ry (SM-2007-453/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 4 614,13 euron kustannusten perusteella 1 845 euron avustus. 
 
 Kaarelan VPK ry (SM-2006-3668/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 9 118,40 euron kustannusten perusteella 3 647 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaalin huollon ja 
kunnossapidon piiriin kuuluviin hankintoihin eikä lippalakkien, DVD-soittimen ym. 
hankintaan. 
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 Kauhajärven VPK ry (SM-2006-3536/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 5 359,38 euron kustannusten perusteella 2 143  

euron avustus. Avustusta ei myönnetty kuntolaitteen eikä lippalakkien ja pipojen 
hankintaan. 

 
 Kokemäen VPK ry (SM-2007-154/Tu-3941) 
 Ensihoitovälineisiin 8 295,65 euron kustannusten perusteella 3 318 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty kirjallisuuden hankintaan. 
 
 Korsholms Norra FBK rf (SM-2006-3526/Tu-3941) 
 Väliasuihin 1 281 euron kustannusten perusteella 512 euron avustus. 
 
 Kuuman VPK ry (SM-2006-3553/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 533,63 euron kustannusten perusteella 213 euron avustus. 
 
 Lahden VPK ry (SM-2006-3688/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon. 
 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 13 932,86 euron kustannusten perusteella 5 573 

euron avustus. 
 
 Lovisa FBK rf (SM-2007-122/Tu-3941) 
 Käsiradiopuhelimiin ja varusteisiin 3 045,73 euron kustannusten perusteella 

1 218 euron avustus. 
 
 Lovisa FBK rf (SM-2007-123/Tu-3941) 
 VIRVE-puhelimiin ja varusteisiin 2 125,02 euron kustannusten perusteella 850 

euron avustus. 
 
 Maarian VPK ry (SM-2007-102/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 4 140,17 euron kustannusten perusteella 1 656 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaalin huollon ja 
kunnossapidon piiriin kuuluviin kustannuksiin eikä alkometrin hankintaan. 

 
 Mäntsälän VPK ry (SM-2006-3598/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 5 701,55 euron kustannusten perusteella 2 280 

euron avustus. 
 
 Paattisten VPK ry (SM-2006-3567/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 934,09 euron kustannusten perusteella 373 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty oppikirjojen eikä palokunta-asujen hankinnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
 Perttulan VPK ry (SM-2007-282/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 5 407,39 euron kustannusten perusteella 2 162 

euron avustus. 
 
 Pirkkalan VPK ry (SM-2007-79/Tu-3941) 
 Pirkkalan VPK oli hakenut avustusta veneen ponttoonin korjaukseen. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Kyseessä on kaluston normaali huolto ja 

kunnossapito. 
 
 Saariselän VPK ry (SM-2007-77/Tu-3943) 
 Käytettyyn miehistönkuljetusautoon 9 208,81 euron kustannusten perusteella 

3 683 euron avustus. Avustusta ei myönnetty ajoneuvon hankinnasta aiheutuviin 
viranomaiskustannuksiin. 
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5. Erityisavustushakemukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseksi vuodelle 2007 

 
 Turvatekniikan Keskus (SM-2006-3128/Tu-3942) 
 Turvatekniikan Keskus on hakenut 14 203 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Maatilojen sähkölaitteiston käyttö- ja huolto-ohje. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 14 203 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Turvatekniikan Keskus (SM-2006-3126/Tu-3942) 
 Turvatekniikan Keskus on hakenut 22 071 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Sähköpalokuolemat Suomessa 2001-2006. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. Pelastusopiston ja SM:n yhteistyönä on käynnistymässä 
hanke pysyvän palokuolemien tutkimusjärjestelmän luomiseksi. Esitettyä 
hanketta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa laajemmasta hankkeesta 
erillisenä. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3400/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 5 100 euron (39 %) avustusta hankkeeseen 

Maatilojen tuotantorakennusten palovaroitinjärjestelmät (2. vaihe). 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 5 100 euron (39%) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
hankkeen päätyttyä yhtenä eränä tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3401/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 16 600 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Poikkeuksellisten sääilmiöiden vaikutukset pelastustoimeen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 16 600 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3403/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 39 500 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Palokuolemien tutkimus- ja analysointijärjestelmä. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 39 500 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3408/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 17 151 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Kaasupullojen käyttäytyminen vaaratilanteessa. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 17 151 euron avustuksen 

hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3404/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 24 100 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Harjakattoisten rakennusten ullakko-onteloiden palojen sammuttaminen. 
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 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 24 100 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3411/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 207 735 euron (75 %) avustusta hankkeeseen 

Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 VTT (SM-2006-3412/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 40 000 euron avustusta hankkeeseen Palokohteiden savu-, 

noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hanke kohdistuu pääasiassa työturvallisuuden edistämiseen. 

 
 VTT (SM-2006-3413/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 100 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Asuntosprinklaus 

Suomessa - vaikuttavuuden arviointi osa 2. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 100 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Ensimmäinen maksuerä maksetaan aikaisintaan hankkeen 1. vaiheen päätyttyä. 

 
 VTT (SM-2006-3415/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 35 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Sähköpalojen 

vähentäminen älypistorasiaa käyttäen - toiminnan todentaminen ja 
demonstrointi. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 VTT (SM-2006-3416/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 50 000 euron (33 %) avustusta hankkeeseen Tietotekniikan 

uusimpien sovelluksien käyttö rakennetun ympäristön poistumisturvallisuuden 
parantamiseen. 

 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 000 euron (33 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 VTT (SM-2006-3417/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 35 000 euron (47 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastushenkilöstön toiminta onnettomuuskohteessa. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 VTT (SM-2006-3419/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 25 000 euron (42 %) avustusta hankkeeseen Paloriskin 

arvioinnin tilastopohjaiset tiedot ja työvälineet. 
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 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 25 000 euron (42 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 VTT (SM-2006-3445/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 73 000 euron (49 %) avustusta hankkeeseen 

Peltorimenetelmän kehittäminen pelastuslaitosten tarpeita vastaavaksi. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2006-3441/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 138 052 euron (44 %) avustusta hankkeeseen Eri-

ikäisten palomiesten terveys ja toimintakyky: 12 vuoden seurantatutkimus. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2006-3442/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 63 208 euron (48 %) avustusta hankkeeseen Firefit 

- pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö-hanke, 2. vaihe. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 63 208 euron (48 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2006-3468/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 56 830 euron (49 %) avustusta hankkeeseen 

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavien aineiden terveysriskit ääriolosuhteissa. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2006-3467/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 101 088 euron avustusta hankkeeseen ATEX-

foorumi. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 20 000 euron (10 %) 

avustuksen hakemuksessa mainitun oppimateriaalin tuotantoon. Avustus 
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen 
mukaisesti. Rahaston avustuksella hankittavan materiaalin myyntihinta tulee 
määrittää siten, että myönnetty avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja 
että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 

 
 Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan pelastuslaitokset 

(SM-2006–3436/Tu-3942) 
 Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 Pelastuslaitokset ovat hakeneet 279 080 euron (100 %) avustusta hankkeeseen 

Turvallinen tulevaisuus - palokuntanuoriso- ja naistyön kehittämishanke. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 

 



 6 

 Tampereen yliopisto (SM-2006-3254/Tu-3942) 
 Tampereen yliopisto on hakenut 65 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastustoimen alueellistamisen vaikutukset, seurantatutkimuksen 2. vaihe. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 65 000 euron (100 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita pidettiin PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, 
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. Sisäasiainministeriön 
pelastusosastolle tulee varata tilaisuus asettaa hankkeelle seurantaryhmä. 

 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2006-3469/Tu-3942) 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 60 000 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Kevyen pelastusyksikön toiminnan kokeilu ja kehittäminen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 60 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2006-3012/Tu-3942) 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 95 050 euron (59 %) avustusta 

hankkeeseen Myrkkykaasujen sensorijärjestelmän pilotointi. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2006-3471/Tu-3942) 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 60 000 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Pelastustoimen riskianalyysin GIS-sovelluksen kehittäminen 
vuodelle 2007. 

 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 60 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen vuodelle 2007. Avustus 
maksetaan tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Tuhopolttojen ennaltaehkäisyn seurantaryhmä (SM-2006-3394/Tu-3942) 
 Esteellinen varapuheenjohtaja Rajaniemi ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 

Tuhopolttojen ennaltaehkäisyn seurantaryhmä on hakenut 32 738 euron (50 %) 
avustusta hankkeeseen Tuhopoltot Suomessa-tutkimus (2007). 

 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 32 738 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2006-3473/Tu-3942) 
 Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 80 000 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Pelastuslaitosten henkilöjohtamisen kehittäminen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 80 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Hanke tulee toteuttaa yhteistyössä pelastushenkilöstön työssäjaksamisen 
hankekokonaisuuden henkilöstöjohtamisen kehittämistä koskevan osahankkeen 
kanssa. 
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 Lapin lääninhallitus (SM-2006-3439/Tu-3942) 
 Lapin lääninhallitus on hakenut 7 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Lapin matkailun rakenteellisen paloturvallisuuden esiselvitys. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 

 
 Sisäasiainministeriö, pelastustoiminta (SM-2006-3440/Tu-3942) 
 Esteelliset varapuheenjohtaja Rajaniemi ja sihteeri Nygård poistuivat 

kokoustiloista. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
 SM:n pelastusosasto on hakenut 816 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen ja pelastuslaitosten toimintakyvyn 
turvaaminen. Avustus on 3 vuoden ajalle. 

 
 Hallitus keskusteli hakemuksesta. Hanke todettiin yleisesti ottaen hyväksi, mutta 

rahoituskanavana Palosuojelurahasto ei ole välttämättä oikea; asian tärkeys 
huomioiden rahoituksen tulisi järjestyä valtion talousarviosta. Tietyt osat 
hankekokonaisuudesta voisivat sopia rahastolain ja sääntöjen puitteisiin, mikä 
vaatii lisäneuvotteluja hakijan kanssa. 

 
 Hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle. 
 
 Esteelliset varapuheenjohtaja ja sihteeri palasivat kokoustiloihin. 
 
 Kuntaliitto ja 21 pelastuslaitosta (SM-2006-3438/Tu-3942) 
 Esteelliset jäsenet Eränkö ja Hyvärinen sekä varajäsen Parviainen poistuivat 

kokoustiloista. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
 Hakijat ovat hakeneet 192 000 euron (80 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastuslaitosten kumppanuushanke. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijoille yhteensä enintään 120 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijoiden esittämiä 
perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Esteelliset jäsenet ja varajäsen palasivat kokoustiloihin. 
 
 Ilmatieteen laitos (SM-2006-3477/Tu-3942) 
 Ilmatieteen laitos on hakenut 60 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Yhdennetyn menetelmän kehittäminen metsäpalojen syttymisriskin, 
havaitsemisen, kehittymisen ja savukaasujen leviämisen arvioimiseksi. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 MTT Taloustutkimus (SM-2006-3448/Tu-3942) 
 MTT Taloustutkimus on hakenut 50 000 euron (15 %) avustusta hankkeeseen 

Maatalouden paloturvallisuuden ja työympäristön parantaminen. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
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 Tampereen teknillinen yliopisto (SM-2006-3434/Tu-3942) 
 Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 30 000 euron (55 %) avustusta 

hankkeeseen Rakenteellisen paloturvallisuuden opetuksen kehittäminen TTY:lla. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. Hanke kohdistuu enemmän hakijan oman toiminnan 
kehittämiseen kuin palosuojelurahastolain mukaisiin tarkoituksiin. 

 
 Gaia Consulting Oy (SM-2006-3375/Tu-3942) 
 Gaia Consulting Oy on hakenut 28 000 euron (17 %) avustusta hankkeeseen 

Alueellisten moniviranomaistilanteiden hallinnan parantaminen tiedonsiirtoa 
tehostamalla ennakoivasti ja tilanteen aikana. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

kohdistuvan PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3427/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 70 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän 
lisääminen vuodelle 2007. 

 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 70 000 euron (100 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita pidettiin PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, 
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3423/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 100 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen - välineitä 
käytännön työhön. 

 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 100 000 euron (100 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita pidettiin PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, 
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3424/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 32 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Tuhopolttojen lehdistöseuranta 2007–2008. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakijalle on 12.12.2006 myönnetty yhteensä 

enintään 1 948 040 euron yleisavustus vuodelle 2007. Hakemuksen kohdetta ei 
pidetty sellaisena yleisavustuksen piiriin kuulumattomana yksittäisenä ja 
erillisenä hankkeena, johon olisi perusteltua erikseen myöntää erityisavustus. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3428/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 40 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen SPEK-ryhmän kouluttajakoulutusjärjestelmän 
rakentaminen. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakijalle on 12.12.2006 myönnetty yhteensä 

enintään 1 948 040 euron yleisavustus vuodelle 2007. Hakemuksen kohdetta ei 
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pidetty sellaisena yleisavustuksen piiriin kuulumattomana yksittäisenä ja 
erillisenä hankkeena, johon olisi perusteltua erikseen myöntää erityisavustus. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3429/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 15 000 euron (50 %) avustusta 

Palomuseotoiminnan selvityshankkeeseen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 7 500 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Pirkanmaan maastoreittipooli ry (SM-2006-3479/Tu-3942) 
 Pirkanmaan maastoreittipooli on hakenut 74 625 euron (75 %) avustusta 

hankkeeseen Maastoreittien turvallisuus- ja pelastusjärjestelmä. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 49 500 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Hanke tulee toteuttaa yhteistyössä Tampereen 
aluepelastuslaitoksen kanssa ja sen tulosten tulee olla pelastusviranomaisten 
vapaasti saatavilla. Avustuksesta maksetaan 18 500 euroa ennakkona ja 
enintään 31 000 euroa jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti. Viimeinen erä maksetaan aluepelastuslaitoksen 
lausuntoa vastaan. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3667/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 110 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Paloturvallisuustietoisku televisioon. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 55 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 125 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Nou Hätä! Pelastustietoa kasiluokkalaisille. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 125 000 euron (100 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita pidettiin PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, 
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3430/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 75 000 euron (75 %) avustusta 

hankkeeseen Paloilmoittimen hoitajan kurssi. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. Hakija ei ole ainoa taho, joka järjestää hakemuksessa 

 



 10 

mainittua koulutusta. Tasapuolisen kilpailutilanteen takaamiseksi rahaston ei 
liene mahdollista tukea kaikkia koulutuksen järjestäjiä. 

 
 VTT (SM-2006-3413/Tu-3942) 
 VTT on hakenut 40 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Kodin paloriskien 

arviointityökalu. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 40 000 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Avustuksella tuotettavan www-sivuston kautta kerätyn tiedon tulee olla maksutta 
saatavilla tutkimusta varten sekä pelastusviranomaisten käytössä. 

 
 Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry (SM-2006-3374/Tu-3942) 
 Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto on hakenut 25 000 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Turvallisuusalan koulutusyksikkö, liikuteltava täysperävaunu. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 Uudenmaan Pelastusliitto ry (SM-2006-3446/Tu-3942) 
 Uudenmaan Pelastusliitto on hakenut 7 023 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Valistustoiminnan organisointi ja koordinointi. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hallitus on 12.12.2006 myöntänyt yhteensä 

enintään 1 948 040 euron yleisavustuksen vuodeksi 2007 Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö ry:lle sekä 13 alueelliselle pelastusalan liitolle, joista hakija on 
yksi. Hakemuksen kohdetta ei pidetty sellaisena yleisavustuksen piiriin 
kuulumattomana yksittäisenä ja erillisenä hankkeena, johon olisi perusteltua 
erikseen myöntää erityisavustus. 

 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2006–3470/Tu-3942) 
 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 55 500 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Turvallisuuskumppanuus turvallisuusviestinnässä - pelastustoimen 
ja opetustoimen yhteistyö alueellisessa pelastustoimessa. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. Hakemus kohdistuu hakijan oman lakisääteisen toiminnan 
toteuttamiseen. 

 
 Pohjanmaan pelastuslaitos (SM-2006-3522/Tu-3942) 
 Pohjanmaan pelastuslaitos on hakenut 19 500 euron (40 %) avustusta 

hankkeeseen Pelastustoimen viestinnän kehittäminen - Paloruiskuprojekti. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 19 500 euron (40 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Viimeinen erä maksetaan hankkeen loppuraporttia vastaan. 

 
 Pellekaija Pum lastenmusiikin orkesteri (SM-2006-3481/Tu-3942) 
 Pellekaija Pum lastenmusiikin orkesteri on hakenut 21 328 euron (28 %) 

avustusta hankkeeseen ”Pelastuspartio”-kiertue - paloturvallisuutta lapsille 
musiikin tahdissa. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
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 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (SM-2006-3480/Tu-3942) 
 Mannerheimin Lastensuojeluliitto on hakenut 30 000 euron (13 %) avustusta 

hankkeeseen Hyvä alku koulutielle-kampanja 2007. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 30 000 euron (13 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Myönnetyllä avustuksella 
tulee ottaa uusintapainos SPEK:n ja MLL:n laatimasta Mennään kouluun-
turvavihkosta, joka jaetaan materiaalin mukana. Avustus maksetaan jälkikäteen 
tositteellista tilitystä ja materiaalin näytekappaletta vastaan. 

 
 ValoAurinko - lastenkulttuurin taitotalo osuuskunta (SM-2006-3497/Tu-3942) 
 ValoAurinko osuuskunta on hakenut 16 000 euron (48 %) avustusta 

hankkeeseen Tulikeiju-Tulinoita - paloturvaelokuva päiväkoti-ikäisille. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä 16 000 euron (48 %) avustuksen 

hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. Viimeinen erä 
maksetaan näytekappaletta ja SPEK:n antamaa lausuntoa vastaan. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että myönnetty avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja 
että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3402/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 87 348 euron (75 %) avustusta Pelastustoimen 

riskinarvio ja vasteen määritys-kirjan kirjoittamiseen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 60 193 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. Palosuojelurahaston avustuksella 
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että myönnetty avustus 
otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista 
voittoa. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3347/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 27 250 euron (36 %) avustusta hankkeeseen 

PRONTOn koulutuspaketti pelastustoimen johtajille ja tietojen kirjaajille. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 27 250 euron (36 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että myönnetty avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja 
että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3409/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 40 000 euron (33 %) avustusta ”Ensihoidon 

perusteet”-oppikirjan ruotsinkieliseen version tuottamiseen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 40 000 euron (33 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että myönnetty avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja 
että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
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 Pelastusopisto (SM-2006-3410/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 35 000 euron (70 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastusopisto ja Suomen Elvytysneuvosto. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 Tapaturva Oy (SM-2006-3447/Tu-3942) 
 Tapaturva Oy on hakenut 32 431 euron (49 %) avustusta oppimateriaaliin 

Hälytysajossa olevan hälytysajoneuvon kohtaaminen sekä pelastustien 
ominaisuudet ja merkitys. 

 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 32 431 euron (49 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että myönnetty avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja 
että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 

 
 Lauri Manninen (SM-2006-2756/Tu-3942) 
 Lauri Manninen on hakenut 16 250 euron (100 %) avustusta lapsille suunnattuun 

valistuskirjaan. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Palosuojelurahasto ei myönnä apurahaa eikä 

stipendejä yksittäisen opiskelijan hakemuksesta pro gradu-töiden, diplomitöiden 
eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekemiseen. Hakemus kohdistuu 
hakijan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemiseen. 

 
 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry/palotekninen komitea (SM-2006-3295/Tu-

3942) 
 Suomen Standardisoimisliiton palotekninen komitea on hakenut 107 000 euron 

avustusta paloalan standardisoinnin toteuttamiseen vuonna 2007. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 900 euron avustuksen 

hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 
50 900 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
Hyväksyttävinä kustannuksina pidettiin paloteknisestä standardisoinnista 
aiheutuvia matkakustannuksia sekä Standardisoimisliitolle suoritettavaa 
sihteeristöveloitusta. Avustusta ei myönnetty rakenteellisen palontorjunnan alaan 
kuuluvien testausmenetelmien standardisointiin eikä standardisointitilanteen 
jatkoseurantaan. Avustus maksetaan kahtena eränä, 25 450 euroa päätöksellä 
ja enintään 25 450 euroa 1.7.2007 mennessä vuoden 2006 avustuksen käyttöä 
koskevaa selvitystä vastaan. 

 
 Suomen Lentopelastusseura SLPS ry (SM-2006-3349/Tu-3942) 
 Suomen Lentopelastusseura on hakenut 617 630 euron (100 %) avustusta 

viranomaispuhelimien hankintaan ja laillisiin asennuksiin palo- ja pelastusilma-
aluksiin. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon avustuksen suuruus 

suhteessa haettuihin kustannuksiin, hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2006-3472/Tu-3942) 
 Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 48 000 euron (50 %) avustusta 

hankkeeseen Suomen Palopäällystöliitto 75 vuotta 1932-2007. 
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 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 48 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 
Avustusta ei saa käyttää liiton historiikin kirjoittamisesta, taitosta ja 
painatuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2006-3475/Tu-3942) 
 Suomen Palopäällystöliitto on hakenut avustusta Valistuksen ja palonehkäisyn 

opintomatkaan. 
 
 Hallitus päätti jättää hakemuksen tutkimatta. Hakija on peruuttanut 

hakemuksensa 10.1.2007. 
 
 Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2006-3476/Tu-3942) 
 Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 13 650 euron (50 %) avustusta 

Sopimuspalopäällikköseminaarin opintomatkaan USA:han. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3431/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 40 000 euron (73 %) avustusta 

hankkeeseen Paloturvallisuus PT-kortisto. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 27 500 euron (50 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä 
perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä 
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 CTIF Suomen kansallinen komitea/Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-

2006-3421/Tu-3942) 
 CTIF Suomen kansallinen komitea on hakenut 60 950 euron (100 %) avustusta 

pelastusalan kansainväliseen toimintaan vuodelle 2007. 
 
 Hallitus päätti myöntää CTIF Suomen kansalliselle komitealle yhteensä enintään 

60 950 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Hakijan esittämiä perusteita ei pidetty PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen 
painavina syinä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan 40 000 euroa 
ennakkona, ja enintään 20 950 euroa jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto (SM-2006-3397/Tu-3942) 
 Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron avustusta stipendeihin insinööritutkinnon 

(AMK) suorittaneille. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 2 000 euron avustuksen 

hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Pelastusopiston tulee valita stipendien 
saajat ja ilmoittaa heidän nimensä rahastolle. Opinnäytetöiden tulee kohdistua 
tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja niiden tulee olla laadullisesti 
korkeatasoisia sekä tuloksiltaan pelastustointa hyödyttäviä. Avustus maksetaan 
Pelastusopiston ilmoitettua stipendien saajat. 

 
 Teija Mankkinen (SM-2006-3451/Tu-3942) 
 Teija Mankkinen on hakenut 35 000 euron henkilökohtaista apurahaa 

väitöskirjatyön tekemiseen. 
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 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 26 400 euron apurahan 
hakemuksessa mainitun väitöskirjan kirjoittamiseen. Avustus maksetaan 
enintään neljänä eränä tutkimustyön edistymisen mukaisesti hakijan esittämää 
virkavapaustodistusta vastaan. 

 
 Markku Haranne (SM-2006-3478/Tu-3942) 
 Markku Haranne on hakenut 32 000 euron henkilökohtaista apurahaa 

tutkimukseen Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 32 000 euron apurahan 

hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hanke tulee toteuttaa Pelastusopiston 
ohjauksella. Henkilökohtainen apuraha maksetaan enintään kolmena eränä 
tutkimustyön edistymisen mukaisesti hakijan esittämää virkavapaustodistusta 
vastaan. Muista tutkimuskuluista maksetaan ennakkoon enintään 5 000 euroa 
hakijan erillisellä hakemuksella ja enintään 5 000 euroa jälkikäteen tositteellista 
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti. 

 
 Jukka-Pekka Hassinen (SM-2006-3396/Tu-3942) 
 Jukka-Pekka Hassinen on hakenut 34 000 euron henkilökohtaista apurahaa 

väitöskirjatyön tekemiseen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 17 000 euron apurahan 

hakemuksessa mainitun väitöskirjan kirjoittamiseen. Avustus maksetaan 
kahtena eränä hakijan esittämää virkavapaustodistusta vastaan. 

 
 Petteri Taitto (SM-2006-3398/Tu-3942) 
 Petteri Taitto on hakenut henkilökohtaista stipendiä tekemäänsä tutkimukseen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijalle 1 000 euron stipendin hakemuksessa mainittuun 

tutkimukseen. Avustus maksetaan myöntämispäätöksellä. 
 
 Mattias Levälahti (SM-2006-2444/Tu-3942) 
 Mattias Levälahti on hakenut avustusta ulkomailla suorittamaansa 

ambulanssiharjoitteluun. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. Rahasto ei avusta koulutusta, jossa hakijan tavoitteena on 
pätevöityä vain henkilökohtaisesti omassa työssään tai oman työyhteisönsä 
hyödyksi. 

 
 Jani Heinonen (SM-2006-3450/Tu-3942) 
 Jani Heinonen on hakenut henkilökohtaista apurahaa hankkeeseen Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiudet säteilyvaaratilanteessa. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Palosuojelurahasto ei myönnä apurahaa eikä 

stipendejä yksittäisen opiskelijan hakemuksesta pro gradu-töiden, diplomitöiden 
eikä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekemiseen. Hakemus kohdistuu 
hakijan pro gradu-työn tekemiseen. 

 
 Jussi Lehtonen (SM-2006-3595/Tu-3942) 
 Jussi Lehtonen on hakenut stipendiä pro gradu-tutkielmaan. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus on myöhästynyt hakuajasta. 
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6. Muut asiat 
 
 6.1 Kehittämishankkeen tilanne 
 Sihteeri kertoi pelastusalan järjestöjen yleisavustusten kehittämishankkeen 

senhetkisestä tilanteesta. Järjestöjen yhteinen suuri keskustelutilaisuus 
hankkeesta pidettiin SPEK:ssä 9.2.2007. Konkreettisia muutosehdotuksia 
konsultin 12.12.2006 esiteltyyn väliraporttiin ei juurikaan esitetty. Konsultti laatii 
lopullisen esityksen vuoden 2008 avustusten myöntämisperusteiksi huhtikuun 
kokoukseen. Lisäksi järjestöjen kanssa ryhdytään valmistelemaan tarvittavia 
taulukoita ja hakemusmalleja. 

 
 6.2 Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto 
 Hallitus on käsitellyt esitystä pelastusalan innovaatiopalkinnon perustamisesta 

kokouksessaan 12.12.2006. Tällöin päätettiin, että palkintoa tulisi kutsua 
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnoksi, ja asia jätettiin pöydälle odottamaan 
selvitystä palkinnon verollisuudesta. Lisäksi sääntöluonnokseen tehtiin eräitä 
muutoksia. 

 
 Uudenmaan veroviraston asiantuntijan mukaan palkinto vaikuttaisi olevan 

saajalleen verovapaata tuloa. Verotuskohtelusta tehdään kuitenkin päätös vasta 
verotusta toimitettaessa ja eri verovirastoilla saattaa olla asiasta erilaisia 
käsityksiä, joten asiasta voisi pyytää verohallituksen sitovan mielipiteen. 
Palosuojelurahaston nimissä on lähetetty verohallitukselle 5.2.2007 kirje, jossa 
pyydetään perusteltua kannanottoa siihen, onko innovaatiopalkinto sellainen 
tuloverolain 82 §:n mukainen palkinto, joka on saajalleen verovapaata tuloa. 

 
 Hallitus päätti perustaa Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon ja hyväksyä 

sille säännöt. Hallitus päätti nimetä sääntöjen 6 §:n mukaisen valintaraadin ajalle 
1.5.2007–30.4.2010 kevään 2007 aikana. Yhteistyökumppaneilta pyydetään 
esitykset raadin jäseniksi viimeistään 13.4.2007. Hallitus valitsee oman 
edustajansa raadin puheenjohtajaksi. 

 
 Ilmoitus ehdotusten tekemisestä vuoden 2007 palkinnon saajiksi julkaistaan 

mahdollisimman nopeasti Pelastustieto-lehdessä, pelastustoimen www-sivuilla ja 
pelastuslaitosten omien tiedotuskanavien kautta. 

 
 6.3 Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöönotto 
 Etelä-Savon, Jokilaaksojen, Oulu-Koillismaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, 

Päijät-Hämeen ja Satakunnan pelastuslaitokset ovat esittäneet 
Palosuojelurahastolle, että rahasto varaisi määrärahan pelastuslaitosten 
hankkimia PEKE-järjestelmän työasemia varten vuodelle 2007 ja tekisi 
periaatepäätöksen hankinta-avustuksesta seuraaville kolmelle vuodelle 
käytettävissä olevien varojen puitteissa. 

 
 Sisäasiainministeriön pelastusosasto on 19.12.2006 tehnyt sopimuksen Poliisin 

tietohallintokeskuksen kanssa data- ja paikannuspalveluista 
viranomaisradioverkossa. Sopimuksen perusteella pelastuslaitoksille tuotetaan 
palveluja pelastustoimen operatiivista toimintaa varten (Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmä, PEKE). Palvelun käyttöönotto aloitetaan vuoden 2007 
aikana. 

 
 Pelastuslaitokset vastaavat järjestelmän päätelaitekustannuksista. 

Päätelaitteisiin kuuluu kiinteitä työasemia paloasemilla ja ajoneuvoissa sekä 
VIRVE-päätelaitteita. Työasemien kokonaismääräksi on arvioitu noin 1 500 kpl, 
joista 100-200 kpl hankitaan vuoden 2007 aikana ja loput seuraavan kolmen 
vuoden aikana. Yhden päätelaitteen hinta on noin 5 900 euroa. 
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 Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää 
avustuksia rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa. 
Hakuohjeen mukaan pelastustoimen alueet voivat hakea erityisavustuksia 
kerran vuodessa. Erityisavustusta voidaan hakea kaluston tai järjestelmän 
hankinnasta aiheutuneisiin arvonlisäverollisiin kustannuksiin. Siten työasemien 
hankinnan avustaminen vaatisi vuoden 2007 varojen käyttösuunnitelman ja 
rahaston hakuohjeen muuttamisen. 

 
 Hallitus päätti muuttaa ohjetta Palosuojelurahaston avustusten myöntämisestä 

pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille (SM-2005-2763/Tu-394) 
pelastustoimen alueita koskevin osin. Ohjeen ao. kohdan ensimmäinen kappale 
muutettiin muotoon: ”Pelastustoimen alueet voivat hakea PsrL:n 14 §:n mukaisia 
erityisavustuksia määräaikoina.” Kohdan neljäs kappale muutettiin muotoon: 
”Hakemukset tulee lähettää erikseen ilmoitettavina määräaikoina 
lääninhallitukselle, joka antaa niistä lausuntonsa ja asettaa hakemukset 
perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen. Rahaston hallitus käsittelee hakemukset 
yhtä aikaa.” 

 
 Hallitus päätti muuttaa vuoden 2007 varojen käyttösuunnitelmaa siten, että 

pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän työasemien hankintaan varataan 
400 000 euron suuruinen määräraha käytettäväksi vuoden aikana. Hallitus ei 
tehnyt periaatepäätöstä avustuksesta vuosille 2008–2010. Avustuksen 
myöntäminen seuraavien vuosien hankintoihin harkitaan talousarvion ja 
käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä ja senhetkisen kertymän puitteissa. 

 
 Vuonna 2007 hankittaviin työasemiin avustusta tulee hakea hakuohjeen 

mukaisesti lääninhallitusten kautta. Hakumenettelystä ja määräajasta päätetään 
hallituksen seuraavassa kokouksessa. 

 
7. Seuraava kokous 
 
 Seuraavat kokoukset pidetään 13.3.2007 klo 9.00 ja 25.4.2007. Jälkimmäinen 

kokous pidetään hallituksen Porin-vierailun yhteydessä, toistaiseksi 
määrittelemättömään kellonaikaan. 

 
8. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


