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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 1/2008 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 27.2.2008 klo 9.30 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Veikko Peltonen varajäsen este asiat 4.7, 4.14, 4.17, 4.31 
 Joona Vuorenpää jäsen 
 Jari Hyvärinen jäsen este asiat 5.1, 5.9, 5.20 

Tero Rönni jäsen 
 Maija-Liisa Lindqvist jäsen klo 9.45-11.18 
 Piia Vähäsalo jäsen este asiat 4.19 ja 4.69 
 Mikko Nygård sihteeri 
 Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
   
Poissa: Leena Eränkö  jäsen 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 20.2.2008 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.12.2007) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Erityisavustushakemukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 

edistämiseksi vuodelle 2008 
 
 Jäsen Lindqvist saapui asian käsittelyn aikana. 
 
 Turvatekniikan Keskus (SM-2007-3395/Tu-3942) 
 Turvatekniikan Keskus on hakenut 7 500 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 

Löysät liitokset sähköpalojen aiheuttajina. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

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

 
 Flowtec Oy (SM-2007-3440/Tu-3942) 
 Flowtec Oy on hakenut 228 500 euron (85 %) avustusta hankkeeseen 

Vesisumujärjestelmän kehittäminen pientaloihin soveltuvaksi 
sammutusjärjestelmäksi. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Rahasto ei päätöskäytäntönsä mukaisesti 

avusta kaupallista tuotekehitystä. Hakija ei ole ainoa sammutusjärjestelmien 
kaupallinen valmistaja, eikä rahaston liene mahdollista tukea kaikkia valmistajia 
tasapuolisesti. 
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 Työterveyslaitos (SM-2007-3667/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 25 000 euron (20 %) avustusta hankkeeseen Hyvät 

käytännöt -työvälinepakki maatalousyrittäjille. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon samaan aiheeseen 

kohdistuvat aiemmat hankkeet, hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 14 
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2007-3485/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 32 808 euron (46 %) avustusta hankkeeseen OVA-

tietoverkon laajennus. 
 
 Hallitus päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 32 808 euron 

(46 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2007-3521/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 97 024 euron (44 %) avustusta hankkeeseen Eri-

ikäisten palomiesten terveys ja toimintakyky: 13 vuoden seurantatutkimus. 
 
 Hallitus päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 97 024 euron 

(44 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2007-3522/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 61 000 euron (49 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastustoimen työsuojeluriskien tunnistus- ja arviointimenetelmän jatkohanke. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 

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

 
 Sisäasiainministeriön pelastusosasto/Työterveyslaitos (SM-2007-3523/Tu-3942) 
 Esteellinen varajäsen Peltonen ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 
 Hakijat ovat hakeneet 40 000 euron (48 %) avustusta hankkeeseen 

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen. 
 
 Hallitus päätti myöntää hakijoille yhteensä enintään 40 000 euron (48 %) 

avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 

 
 Työterveyslaitos (SM-2007-3524/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 39 950 euron (70 %) avustusta hankkeeseen 

Pelastustyösuojavaatteen kehittäminen. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan tässä 

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

 
 Työterveyslaitos (SM-2007-3525/Tu-3942) 
 Työterveyslaitos on hakenut 59 500 euron (49 %) avustusta hankkeeseen 

Lihasten toimintakyvyn turvaaminen kuumatyössä: kuormituksen, väsymyksen ja 
työstä palautumisen arviointi. 
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 Hallitus päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 59 500 euron 

(49 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3566/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 7 500 euron (50 %) avustusta 

Palomuseotoiminnan selvityshankkeeseen. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Rahaston hallitus on 20.2.2007 myöntänyt 

hankkeeseen enintään 7 500 euron (50 %) avustuksen. 
 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3572/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 234 870 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän 
lisääminen. 

 
 Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä 

enintään 234 870 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
Hakijan tulee toimittaa rahastolle raportti hankkeen vuoden 2008 tavoitteiden 
toteutumisesta 28.2.2009 mennessä. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3575/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 51 931 euron (87 %) avustusta 

hankkeeseen Vapaaehtoispalokuntalaisten fyysisen kunnon kehittämis- ja 
kuntotestausohjelma. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon muut pelastusalan koko 

henkilöstön toimintakykyyn ja työterveyteen liittyvät hankkeet, hankkeen ei 
esitetyssä muodossaan katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3569/Tu-3942) 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 100 000 euron (100 %) 

avustusta hankkeeseen Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen: uusien 
työtapojen käyttöönotto. 

 
 Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä 

enintään 100 000 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 

 
 Sisäasiainministeriön pelastusosasto (SM-2007-3575/Tu-3942) 
 Esteellinen varajäsen Peltonen ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 30 000 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Sammutuslaitteistoselvitys 2008. 
 
Hallitus päätti myöntää sisäasiainministeriön pelastusosastolle yhteensä 
enintään 30 000 euron (50 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3577/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 70 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Pelastusalan ammatillisen osaamisen kehittämisen pilottihanke. 
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Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 
70 000 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hakijan tulee 
suunnitella opintojen sisältö siten, että siinä painotetaan erityisesti tulipalojen 
ennaltaehkäisyyn kohdistuvaa työtä. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3529/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 70 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Pelastustoimen mitoitus. 
 
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 
70 000 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hanke tulee 
toteuttaa yhteistyössä pelastuslaitosten toimintakykyhankkeen kanssa, ja sen 
painopisteet sekä tarkempi toteutus tulee sopia toimintakykyhankkeen 
projektiryhmän kanssa. 
 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto (SM-2007-3579/Tu-3942) 
Esteellinen varajäsen Peltonen ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 
päätösvaltaisena. 

 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 550 500 euron (61 %) 
avustusta pelastuslaitosten ja -henkilöstön toimintakykyhankkeeseen. 
 
Hallitus päätti myöntää sisäasiainministeriön pelastusosastolle yhteensä 
enintään 550 500 euron (61 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
Hankkeen projektiryhmän tulee toimittaa rahastolle väliraportti 
hankesuunnitelmassa mainittujen 18 tehtävän toteutumisesta viimeistään 
28.2.2009. 
 
Gaia Consulting Oy (SM-2007-3583/Tu-3942) 
Gaia Consulting on hakenut 30 000 euron (17 %) avustusta hankkeeseen 
Vasara II: asiantuntemuksesta tilannekuvaa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos (SM-2007-3585/Tu-3942) 
Esteellinen jäsen Vähäsalo ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 
päätösvaltaisena. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitos on hakenut 44 500 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Turvaverkko - kansalaisen turvallisuuskanava. 
 
Hallitus päätti myöntää Jokilaaksojen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 
44 500 euron (50 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hankkeen 
tuloksena syntyvän tietoteknisen ratkaisun tulee olla maksutta kaikkien 
pelastuslaitosten saatavissa. 
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Pohjanmaan pelastuslaitos (SM-2007-3587/Tu-3942) 
Pohjanmaan pelastuslaitos on hakenut 8 700 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Onnettomuusriskien vähentäminen erityisryhmien 
asuinympäristössä ja onnettomuuksien seurausten rajoittaminen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Etelä-Savon pelastuslaitos/Pelastusopisto (SM-2007-3589/Tu-3942) 
Etelä-Savon pelastuslaitos on hakenut 18 500 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Operatiivisen johtamisen järjestäminen Etelä-Savossa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Ilmatieteen laitos (SM-2007-3526/Tu-3942) 
Ilmatieteen laitos on hakenut 125 000 euron (49 %) avustusta hankkeeseen 
Metsäpalojen syttymisriskin, havaitsemisen, kehittymisen ja savukaasujen 
leviämisen arviointimenetelmän kehittäminen. 
 
Hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3592/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 37 500 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Tutkimus pelastusyksikön alkuselvityksiin kohteessa kuluvasta ajasta eri 
vahvuuksilla. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 37 500 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3591/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 10 900 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Pelastustoimintaa tukevien kemikaalionnettomuuksien tietolähteiden 
kehittäminen. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 10 900 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3593/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 45 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Testausympäristön kehittäminen vaihtoehtoisille sammutusmenetelmille. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 45 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3594/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 10 575 euron (75 %) avustusta hankkeeseen Selvitys 
pelastustoimen harjoitusstrategiaa tukevien suomalaisten harjoitusalueiden 
sijainnista, nykytilasta sekä kehittämistarpeista. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 10 575 euron (75 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
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Pelastusopisto (SM-2007-3646/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 36 500 euron (90 %) avustusta hankkeeseen 
Pelastustointa hyödyttävien tutkijaopintojen edistäminen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu esitetyssä muodossaan 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3648/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 15 375 euron (75 %) avustusta hankkeeseen CBRN-
tilanteiden puhdistustoimintaan soveltuvan järjestelmän kehittäminen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3650/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 14 277 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Tulevaisuusluotausraadin kansainvälinen tiedonvaihtohanke. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 14 277 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3651/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 17 125 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Pelastustoimen tietovirrat YETTS:n mukaisissa tehtävissä. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 17 125 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Hanke tulee toteuttaa yhteistyössä 
sisäasiainministeriön pelastusosaston kanssa. 
 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto (SM-2007-3652/Tu-3942) 
Esteellinen varajäsen Peltonen ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 
päätösvaltaisena. 
 
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 60 000 euron (75 %) avustusta 
hankkeeseen Palokuolemien ehkäisykeinojen tehokkuuden arviointi. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 60 000 euron avustuksen 
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten 
ajoittumisen perusteella. 
 
VTT (SM-2007-3656/Tu-3942) 
VTT on hakenut 25 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Asuntopalot 
kattava, Monte Carlo-simulointia hyödyntävä laskentamalli. 
Hallitus päätti myöntää VTT:lle yhteensä enintään 25 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
VTT (SM-2007-3653/Tu-3942) 
VTT on hakenut 65 000 euron (42 %) avustusta hankkeeseen Koeaineiston 
kerääminen ja analysointi poistumistilanteista. 
 
Hallitus päätti myöntää VTT:lle yhteensä enintään 65 000 euron (42 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
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jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
VTT (SM-2007-3654/Tu-3942) 
VTT on hakenut 10 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Kodin paloriskien 
arviointityökalusta saatujen tietojen analysointi. 
 
Hallitus päätti myöntää VTT:lle yhteensä enintään 10 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 
 
VTT (SM-2007-3655/Tu-3942) 
VTT on hakenut 40 000 euron (50 %) 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. 
 
Palotutkimusraati (SM-2007-3657/Tu-3942) 
Palotutkimusraati on hakenut 120 000 euron avustusta 
paloturvallisuusprofessuuriin. 
 
Hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
 
Brita Somerkoski (SM-2007-3502/Tu-3942) 
Brita Somerkoski on hakenut 176 000 euron (85 %) avustusta hankkeeseen 
Tulipysäkki-hanketoiminnan käynnistäminen Suomessa. 
 
Hallitus päätti myöntää Brita Somerkoskelle yhteensä enintään 115 600 euron 
(85 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustuksesta 
maksetaan 20 000 euroa ennakkona ja enintään 95 600 euroa jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten 
ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun 
myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan 
täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2008-313/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 25 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Yhteiskunnan turvallisuusindeksi. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus on myöhästynyt määräajasta. 
 
Raija Lerssi ja Matti Honkanen (SM-2007-3433/Tu-3942) 
Raija Lerssi ja Matti Honkanen ovat hakeneet 11 289 euron (50 %) avustusta 
rakennuspalojen ja liikenneonnettomuuksien pelastustoiminnan johtamista 
koskevan oppimateriaalin tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijoille yhteensä enintään 11 289 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä ja materiaalin käsikirjoitusta vastaan. 
 
Raija Lerssi ja Matti Honkanen (SM-2007-3431/Tu-3942) 
Raija Lerssi ja Matti Honkanen ovat hakeneet 35 691 euron (60 %) avustusta 
hankkeeseen Ikääntyvän henkilöstön osaaminen pelastuslaitoksien 
voimavaraksi. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijoille yhteensä enintään 35 691 euron (60 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
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jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (SM-2007-3479/Tu-3942) 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on hakenut 13 326 euron (100 %) avustusta 
Palokuntien vastuut ja velvollisuudet -oppaan tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 13 326 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainitun julkaisun tuottamiseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä ja oppaan käsikirjoitusta vastaan. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3527/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 9 000 euron (100 %) avustusta 
oppimateriaalin Pelastustoiminta magneettikuvaustiloissa tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 4 500 
euron (50 %) avustuksen hakemuksessa mainitun oppimateriaalin tuottamiseen. 
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä ja aineiston mallikappaleita 
vastaan. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3528/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 50 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Nuohous- ja palotarkastuskäytäntöjen kehittäminen asumisen 
paloturvallisuuden kehittämiseksi. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon muut asumisen 
paloturvallisuuden kehittämiseen kohdistuvat hankkeet, hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3531/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 11 000 euron (50 %) avustusta 
virastotyön turvallisuuskoulutusaineiston tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 
11 000 euron (50 %) avustuksen hakemuksessa mainitun aineiston 
tuottamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä ja aineiston 
näytekappaleita vastaan. Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun 
myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan 
täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3532/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 70 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Pelastustoimen arvojen päivittäminen ja jalkauttaminen alalle. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3534/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 30 000 euron (100 %) avustusta opetus- 
ja turvallisuusopetusaineistojen ruotsintamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 
30 000 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittujen aineistojen 
ruotsintamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti 
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
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Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3576/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 53 000 euron (90 %) avustusta 
hankkeeseen Työturvallisuuden kehittäminen pelastustoimessa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon muut työturvallisuudesta 
tekeillä olevat tutkimukset hankkeen ei tässä vaiheessa katsottu edistävän 
PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Brita Somerkoski (SM-2007-3584/Tu-3942) 
Brita Somerkoski on hakenut 14 300 euron (100 %) avustusta Tulipysäkki-
hankkeen valistusfilmin tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää Brita Somerkoskelle yhteensä enintään 14 300 euron 
(100 %) avustuksen hakemuksessa mainitun aineiston tuottamiseen. 
Avustuksesta maksetaan ennakkona 2 000 euroa ja enintään 12 300 euroa 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 
 
SEPE:n tuki ry (SM-2007-3586/Tu-3942) 
SEPE:n tuki ry on hakenut 19 000 euron (50 %) avustusta koulutusaineiston ja 
operatiivisen ohjeiston tuottamiseen helikopterilla suoritettavia 
metsäpalontorjunnan sammutuslentoja varten. 
 
Hallitus päätti myöntää SEPE:n tuki ry:lle yhteensä enintään 19 000 euron (50 
%) avustuksen hakemuksessa mainitun aineiston tuottamiseen. Avustus 
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen 
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston 
avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että 
rahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että 
myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (SM-2007-3590/Tu-3942) 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto on hakenut 10 000 euron (33 % => 29,4 %) 
avustusta julkaisun Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus - E3-
osan käyttöä tukeva soveltamisohje tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 10 000 euron (33 %=>29,4 
%) avustuksen hakemuksessa mainitun julkaisun tuottamiseen. Avustus 
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä ja julkaisun käsikirjoitusta vastaan. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti 
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3574/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 13 345 euron (50 %) avustusta pelastusalan 
perusopetusmateriaalin kehittämiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 13 345 euron 
avustuksen hakemuksessa mainitun aineiston tuottamiseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä ja julkaisujen käsikirjoituksia vastaan. 
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee 
määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti 
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3598/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 24 800 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Moniviranomaistilanteiden yhteistoiminnan ja johtamisen simulointi. 
 

 



 10 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3645/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 22 500 euron (50 %) avustusta turvepalontorjunnan 
opetusaineistohankkeeseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 22 500 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainitun aineiston tuottamiseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella 
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä 
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny 
liiketaloudellista voittoa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3647/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 9 875 euron (50 %) avustusta pelastustoimen 
hallinnon ja talouden oppikirjan tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3649/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 6 500 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Rakenteellisen paloturvallisuuden opetuksen havainnollistaminen opistolla. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SM-2007-3665/Tu-3942) 
FSB rf on hakenut 15 000 euron (100 %) avustusta koulutusmateriaalin 
ruotsintamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 7 500 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainitun aineiston kääntämiseen. Avustus 
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen 
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Century Films Oy (SM-2007-3179/Tu-3942) 
Century Films on hakenut 60 000 euron (30 %) avustusta TV-ohjelmasarjaan 
Pelastajat. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon vastaavaan tarkoitukseen 
myönnetyt aiemmat avustukset, hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 14 
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Turvatekniikan Keskus (SM-2007-3484/Tu-3942) 
Turvatekniikan Keskus on hakenut 180 000 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Ilotulitteiden turvallinen käyttö - viestintä onnettomuuksien 
ennaltaehkäisemiseksi. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3578/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 96 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Paloturvallisuusmainos elokuvateattereihin. 
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Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 
96 000 euron (100 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hakijan tulee 
tehdä mainoksesta vaikuttavuustutkimus ja toimittaa se Palosuojelurahastolle 
tilityksen yhteydessä. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3660/Tu-3942) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 16 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Pelastustoimi turvallisuuden edistäjänä -foorumi. 
 
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-2007-3568/Tu-3942) 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 250 000 euron (100 %) 
avustusta palovaroitin-mediakampanjaan vuodelle 2008. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 250 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. Ennen vuoden 2009 hakemuksen 
ratkaisemista SPEK:n tulee tehdä tutkimus kampanjan vaikuttavuudesta ja 
raportoida tutkimuksen tulokset Palosuojelurahastolle. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3570/Tu-3942) 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 140 000 euron (100 %) 
avustusta Nou Hätä! -kampanjan vuoden 2008 kustannuksiin. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 140 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3567/Tu-3942) 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 85 500 euron (95 %) avustusta 
hankkeeseen Junior Fire Officer -lasten turvallisuusseikkailu. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 45 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2007-3659/Tu-3942) 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 42 340 euron (50 %) avustusta 
Espoon palokunnan historiasta kertovaan kirjaan ja näyttelyyn. 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Region Åboland rf (SM-2007-3467/Tu-3942) 
Region Åboland on hakenut 58 300 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Turvallisuuden parantaminen lasten ja vanhusten parissa Turunmaalla. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Helsingin pelastuslaitos (SM-2007-3054/Tu-3942) 
Helsingin pelastuslaitos on hakenut 139 000 euron (100 %) avustusta 
Helsinkiturva-internetsivuston suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3571/Tu-3942) 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 27 000 euron (100 %) 
avustusta palokuntarekisteri HAKAn ruotsintamiseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 27 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja 
kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Juha Valtanen (SM-2007-3089/Tu-3942) 
Juha Valtanen on hakenut 3 115 euron (50 %) avustusta tietokoneen hankintaan 
Espoon palokunnan historiaan liittyvää projektia varten. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Oulun läänin Pelastusliitto ry (SM-2007-3396/Tu-3942) 
Esteellinen jäsen Vähäsalo ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 
päätösvaltaisena. 
 
Oulun läänin Pelastusliitto on hakenut 96 000 euron (50 %) avustusta 
savusukellussimulaattorien hankintaan. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu esitetyssä muodossaan 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. Simulaattorien hankinta kuuluu pääasiassa 
pelastuslaitosten vastuulle. 
 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (SM-2007-3478/Tu-3942) 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on hakenut 46 016 euron (71 %) avustusta 
palokuntien SM-kilpailujen järjestelyistä aiheutuneisiin kustannuksiin. 
 
Hallitus päätti myöntää Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselle yhteensä 
enintään 32 249 euron (50 %) avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan. Hakijan tulee 
kirjoittaa järjestelyjen kokemuksista raportti, joka jaetaan veloituksetta halukkaille 
pelastuslaitoksille ja tilityksen mukana Palosuojelurahastolle. 
 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SM-2007-3663/Tu-3942) 
FSB rf on hakenut 8 250 euron (72 %) avustusta koulutustelttojen hankintaan 
nuorisokoulutusta varten. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. SPEK:lle ja alueellisille liitoille on 12.12.2007 
myönnetty yleisavustus vuoden 2008 toimintaan. Hakemuksen kohdetta ei 
pidetty sellaisena yleisavustuksen piiriin kuulumattomana erillisenä hankkeena, 
johon olisi perusteltua myöntää erityisavustus. 
 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SM-2007-3663/Tu-3942) 
FSB rf on hakenut 2 500 euron (100 %) avustusta telttojen hankintaan neuvonta- 
ja valistustoimintaa varten. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. SPEK:lle ja alueellisille liitoille on 12.12.2007 
myönnetty yleisavustus vuoden 2008 toimintaan. Hakemuksen kohdetta ei 
pidetty sellaisena yleisavustuksen piiriin kuulumattomana erillisenä hankkeena, 
johon olisi perusteltua myöntää erityisavustus. 

 



 13 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SM-2007-3666/Tu-3942) 
FSB rf on hakenut 2 000 euron avustusta alkusammutusvarusteiden hankintaan. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 2 000 euron (40 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankintaan. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.  
 
CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry (SM-2007-3564/Tu-3942) 
CTIF Suomen kansallinen komitea on hakenut 74 200 euron avustusta 
pelastusalan kansainväliseen toimintaan vuodelle 2008. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 71 000 euron avustuksen 
hakemuksessa mainittuun toimintaan. Kokousmatkakulut saavat olla enintään 
1 000 euroa/osallistuja. Avustusta ei myönnetty lääkintätoimi-komitean 
kokouksiin osallistumiseen. Avustuksesta maksetaan ennakkoa 40 000 euroa ja 
enintään 31 000 euroa jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3565/Tu-3942) 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 82 300 euron (82 %) avustusta 
Palotietoprojektiin. 
 
Hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
 
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry (SM-2007-3580/Tu-3942) 
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto on hakenut 1 476 euron (50 %) avustusta 
alkusammutuskärryn ja -kaluston hankintaan. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 1 476 euron avustuksen 
hakemuksessa mainitun kaluston hankintaan. Avustus maksetaan 
avustuspäätöksellä. 
 
Pohjanmaan hätäkeskus (SM-2007-3323/Tu-3942) 
Pohjanmaan hätäkeskus on hakenut 22 907 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Johtokeskus hätäkeskuksessa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry (SM-2007-3486/Tu-3942) 
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto on hakenut 10 117 euron (50 %) avustusta 
Yhteistoiminta- ja muonituskaluston monikäyttöhankkeeseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä 
ja pelastustoimintaa. 
 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry/palotekninen komitea (SM-2007-3376/Tu-
3942) 
Standardisoimisliiton palotekninen komitea on hakenut 104 400 euron (21 %) 
avustusta paloalan standardisointiin vuodelle 2008. 
 
Hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
 
Boris Aarnio (SM-2007-3178/Tu-3942) 
Boris Aarnio on hakenut 4 000 euron avustusta kirjan kääntämiseen ja 
julkaisemiseen. 
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SM-2007-3494/Tu-3942) 
Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron avustusta enintään neljään stipendiin 
insinööritutkinnon (AMK) suorittaneille. 
 
Hallitus päätti myöntää pelastusopistolle yhteensä enintään 2 000 euron 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Opiston tulee valita stipendien saajat ja 
ilmoittaa heidän nimensä Palosuojelurahastolle. 
 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos (SM-2007-3582/Tu-3942) 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on hakenut 6 398 euron (75 %) 
palotarkastaja Knut Lehtisen osallistumiseen palonsyyntutkintakurssille 
Ruotsissa. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 6 398 euron (75 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Palosuojelurahastolle tulee toimittaa 
tilityksen yhteydessä matkaraportti. 
 
Jussi Lehtonen (SM-2007-3325/Tu-3942) 
Jussi Lehtonen on hakenut 1 000 euron stipendiä suunnittelumaantieteen pro 
gradu-tutkielmasta, joka käsittelee pelastuslaitoksen toimintaa. 
 
Hallitus päätti myöntää Jussi Lehtoselle 1 000 euron stipendin hakemuksessa 
mainittuun tutkielmaan. Stipendi maksetaan avustuspäätöksellä. 
 

5. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Ahtialan VPK ry (SM-2008-76/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 3 829,06 euron kustannusten perusteella 1 531 

euron avustus. 
 
 Dragnäsbäck FBK rf (SM-2008-199/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 2 503,57 euron kustannusten perusteella 1 001 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty määräajan jälkeen haettuihin 
kustannuksiin. 

 
 Helsingin VPK ry (SM-2007-3690/Tu-3941) 
 Palokalustoon 7 355,79 euron kustannusten perusteella 2 942 euron avustus. 
 
 Jackarby-Renum FBK rf (SM-2008-88/Tu-3941) 
 Palokypäriin 2 366,76 euron kustannusten perusteella 946 euron avustus. 
 
 Jakobstads FBK rf (SM-2008-120/Tu-3941) 
 Palokalustoon 2 141,80 euron kustannusten perusteella 856 euron avustus. 
 
 Jokelan VPK ry (SM-2007-3480/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 8 166,454 euron kustannusten perusteella 3 266 euron avustus. 
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 Jämsänkosken VPK ry (SM-2008-305/Tu-3941) 
 Tavarankuljetusperävaunun hankintaan 3 740 euron kustannusten perusteella 

1 496 euron avustus. 
 
 Kaarelan VPK ry (SM-2007-3880/Tu-3942) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 8 322,53 euron kustannusten perusteella 3 329 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty hälytysvalojen asennukseen, nuoriso-
osaston suojavarusteiden hankintaan eikä kaluston normaalin huollon ja 
kunnossapidon piiriin kuuluviin kustannuksiin. 

 
 Keski-Hollolan VPK ry (SM-2007-3469/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena.  
 

Palokalustoon ja -varusteisiin 4 650,32 euron kustannusten perusteella 1 860 
euron avustus. 

 
 Kiukaisten VPK ry (SM-2007-3925/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 8 300 euron kustannusten perusteella 3 320 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty määräajan jälkeen haettuihin kustannuksiin. 
 
 Kullaan VPK ry (SM-2008-74/Tu-3941) 
 Mönkijän kuljetusvaunuun ja perävaunuun 6 390 euron kustannusten perusteella 

2 556 euron avustus. 
 
 Kuuman VPK ry (SM-2008-218/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 364,41 euron kustannusten perusteella 145 euron avustus. 
 
 Leppävaaran VPK ry (SM-2008-122/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 5 265,91 euron kustannusten perusteella 2 106 

euron avustus. 
 
 Miekkoniemen VPK ry (SM-2007-728/Tu-3944) 
 Hallitus on 25.4.2007 antanut Miekkoniemen VPK:lle myönteisen päätöksen 

paloaseman laajentamiseen. Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa 
viimeistään 31.12.2007. Hakija on 28.12.2007 päivätyllä hakemuksella 
ilmoittanut, ettei kykene aloittamaan rakennustöitä suunnitelmien mukaan. 
Esteeksi muodostui rakennusliikkeen omistajan kuolema; ko. liikkeen kanssa oli 
alustavasti sovittu työn suorittamisesta. VPK anoo aloittamisajankohtaan 
lykkäystä 31.5.2008 saakka. 

 Hallitus päätti muuttaa Miekkoniemen VPK ry:lle annettua päätöstä siten, että 
päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.5.2008. 
Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus 
sekä muut päätösehdot eivät muutu. 

 
 Pirkanmaan Maastoreittipooli ry (SM-2006-3479/Tu-3942) 
 Hallitus on 20.2.2007 myöntänyt Pirkanmaan Maastoreittipoolille enintään 

49 500 euron (50 %) avustuksen hankkeeseen maastoreittien turvallisuus- ja 
pelastusjärjestelmä. Hakija on 28.1.2008 hakenut päätökseen muutosta siten, 
että avustus olisi 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemuksen mukaan 
kyseessä on aloittava yhdistys, ja suuren omarahoitusosuuden vuoksi hankkeen 
valmistuminen viivästyy. Kyseessä on valtakunnallinen pilottihanke, jonka 
kokemukset pyritään saamaan hyödynnettäväksi koko maassa. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Pirkanmaan Maastoreittipooli ry:lle 20.2.2007 annettua 

päätöstä siten, että avustus voi olla enintään 74 625 euroa ja enintään 75 % 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Muut päätösehdot eivät muutu. 

 Hallitus katsoi perustelluksi muuttaa hakijalle annettua päätöstä tämän 
toimittaman lisäselvityksen perusteella. Kyseessä on toiminnan 
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käynnistämisvaihe, josta saatuja kokemuksia hyödynnetään valtakunnallisesti 
alalla, jolla ei ennestään ole turvallisuuden parantamiseen kohdistuvia hankkeita. 

 
 Salmentaan VPK ry (SM-2007-3053/Tu-3941) 
 Paloaseman autotallin korottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin 1 749 euron 

kustannusten perusteella 699 euron avustus. Avustusta ei myönnetty määräajan 
jälkeen haettuihin kustannuksiin. 

 
 Tammisalon VPK ry (SM-2008-252/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 1 997,39 euron kustannusten perusteella 798 

euron avustus. 
 
 Uudenkoiviston VPK ry (SM-2007-3924/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 3 227,74 euron perusteella 1 291 euron avustus. 
 
 Varpaisjärven VPK ry (SM-2007-3694/Tu-3941) 
 Käytettyyn pelastusautoon ja hälytysvalopaneeliin 4 750 euron kustannusten 

perusteella 1 900 euron avustus. 
 
 Vesikansan VPK ry (SM-2007-3876/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 

Palovarusteisiin 5 175,16 euron kustannusten perusteella 2 070 euron avustus. 
 
6. Muut asiat 
  
 Kyseessä oli nykyisen hallituksen viimeinen kokous. Eroavat jäsenet Vuorenpää, 

Rönni ja Lindqvist kiittivät hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Sihteeri kertoi, että 
sisäasiainministeriö asettanee helmikuun loppuun mennessä uuden hallituksen, 
jonka toimikausi on 1.3.2008-28.2.2011. 

 
7. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään alustavasti tiistaina, 11.3.2008 klo 9.30 

sisäasiainministeriössä. Sihteeri selvittää ajan sopivuuden uusille jäsenille. 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


