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    Pöytäkirja 1/2016 
 
 
 

 
 
Hallituksen kokous  
 
 
Aika  16.2.2016 klo 12.00  
 
Paikka  Sisäministeriö, Erottajankatu 2, huone 338 
 
Läsnä  Kari Hannus  puheenjohtaja; esteasiat; kohta; 6.20 sekä kohdat 9.2.2 - 9.2.9;  

    poistui kokoushuoneesta käsittelyn ajaksi 

  Mika Kättö  varapuheenjohtaja; pj kohta; 6.20 sekä kohdat 9.2.2 - 9.2.9  

  Anne Holmlund jäsen 
  Jari Hyvärinen  jäsen; esteasia kohta; 9.2.1; poistui kokoushuoneesta käsittelyn ajaksi 

  Petri Mero  jäsen 
  Jussi Rahikainen jäsen   
  Kari Rajamäki  jäsen  

  Simo Tarvainen jäsen; esteasia kohta; 6.2; poistui kokoushuoneesta käsittelyn ajaksi

  
  Johanna Herrala pääsihteeri 
  Tina Heino  ylitarkastaja 
  Ulla Mönkkönen tarkastaja 
  Sami-Petteri Markus harjoittelija 
 
 

   

   
 

   

1.   Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.11. 
 
    
2.   Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 
hyväksyttiin 11.2.2016 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitus päätti 
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin harjoittelija Sami Mar-
kukselle. 
 

 
3.   Edellisen kokouksen pöytäkirja 
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.12.2015) pöytäkirja muutamalla pääsihteerin 
  esittämällä teknisellä korjauksella. 
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4.   Hallinnolliset asiat 

 

4.1  Kuntaliiton edustajan vaihtuminen palosuojelurahaston hallituksessa 
 Pääsihteeri esitteli asian. 
 
 Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kuntaliiton esityksen 16.12.2015, jossa esite-

tään Kuntaliiton edustajan vaihtoa rahaston hallituksessa 1.3.2016 lähtien. Uudeksi 
jäseneksi esitetään pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervoa ja vara-
jäseneksi Jari Lepistöä.  

 
 Päätös:  
 Hallitus totesi kokouksessaan, että sisäministeriö päättää Palosuojelurahastolain 

mukaisesti Palosuojelurahaston hallituksen jäsenet. Palosuojelurahasto toimittaa 
Kuntaliiton esityksen sisäministeriölle. Merkittiin asia tiedoksi 

 
 
4.2  Palosuojelurahaston harjoittelija 7.1.2016 - 6.7.2016 
 Pääsihteeri esitteli asian 
  
 Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 1.12.2015 harjoittelijan palk-

kaamisen rahastoon vuodeksi 2016 (ajalle 1.1.2016 -30.6.2016 ja 1.7.2016 - 
31.12.2016). Pelastusosasto oli suhtautunut asiaan myönteisesti.  Harjoittelijan 
palkkaamiseen oli saatu myös ministeriön talousyksikön myönteinen kannanotto.  

 
 Kokouksessaan 1.12.2015 rahaston hallitus päätti antaa sihteeristölle toimivaltuu-

den viedä rekrytointiprosessia eteenpäin yhteistyössä pelastusosaston ja talousyksi-
kön kanssa ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.   

 
 Harjoittelusta julkaistiin Jopstepissä hakuilmoitus 3.12.2015. Hakuilmoituksessa 

todettiin seuraavaa: Harjoittelijaksi toivotaan ensisijaisesti tradenomin tutkintoa 
suorittavia ammattikorkeakouluopiskelijoita. Harjoittelijan toivotaan olevan vas-
tuuntuntoinen, oma-aloitteinen ja pystymään hoitamaan tehokkaasti useita yhtäai-
kaisia tehtäviä. Eduksi luetaan hyvät tietotekniset ja viestinnälliset valmiudet, nu-
merotarkkuus sekä yhteistyökykyisyys. Harjoittelu on kokopäiväistä ja palkka on 
1333,67 €/kk.  

 
 Hakemukset pyydettiin toimittamaan 10.12.2015 kello 16.15 mennessä sähköpos-

titse Palosuojelurahaston virkasähköpostiin.  
 

 Hakijat  
 Hakemuksia saapui hakuajan päättymiseen mennessä neljä. Kaksi hakijaa kutsuttiin 

haastatteluun. Haastattelut pidettiin tiistaina 15.12.2015. Haastattelijoina toimivat 
rahaston hallituksen varapuheenjohtaja Mika Kättö, pääsihteeri Johanna Herrala ja 
tarkastaja Ulla Mönkkönen.  Näistä kahdesta haastatellusta Sami-Petteri Markus 
päätettiin valita harjoittelijaksi Palosuojelurahastoon. Sami-Petteri Markus opiske-
lee tradenomiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusoh-
jelmassa (Tradenomi AMK). Harjoitteluajankohta on 7.1.2016 - 6.7.2016.  

 
  

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. 
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4.3  Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2016 
 Pääsihteeri esitteli asian. 
 

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston 
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio.  
 
Hallitus on aiemmissa kokouksessaan päättänyt noudattaa valtiovarainministeriön 
suosituksia valtion virastojen kokouspalkkioista.  
 
Valtiovarainministeriön 1.12.2014 antaman suosituksen 
(VM/2473/00.00.01/2014) mukaan kuukausipalkkiot ovat seuraavat:  
 
Kuukausipalkkio:  
puheenjohtaja:  330 euroa/kuukausi  
varapuheenjohtaja: 220 euroa/kuukausi 
jäsen ja varajäsen: 165 euroa/kuukausi  
 
Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on 
varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen.  
 
Valtiovarainministeriön 1.4.2014 antaman suosituksen 
(VM/825/00.00.01/2014) mukaan kokouspalkkiot ovat seuraavat:  
 
Kokouspalkkio puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja 
sihteerille:  
 
puheenjohtaja: 28 euroa/kokous (8-16.15) 
muu edellä mainittu: 17 euroa/kokous (8-16.15) 
puheenjohtaja: 75 euroa/kokous (virastoajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt ko-
kous)  
muu edellä mainittu: 45 euroa/kokous (virastoajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt 
kokous) 
 
Molemmat suositukset ovat voimassa 31.12.2017 saakka. 

 
Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain. Varajäsenelle kuukausipalkkio makse-
taan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut 
kokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.  

 
 Päätös:  

Hallitus totesi kokouksessaan, että Palosuojelurahaston hallituksen palkkioissa 
noudatetaan VM:n suosituksia ja palkkiot vahvistaa sisäministeriö. Palosuojelura-
hasto korvaa hallituksen jäsenille kokouksiin osallistumisesta koituvat matkakus-
tannukset julkisen kulkuneuvon mukaisesti. 
 
Hallitus päätti, että palkkioiden osalta noudatetaan VM:n voimassa olevaa ohjetta. 
Palkkioissa ei ollut muutosta edellisvuoteen nähden. Merkittiin asia tiedoksi. 
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4.4  Rahaston sihteeristön toimenkuvat 
 Pääsihteeri esitteli asian. 
 
 Esitys Palosuojelurahaston sihteeristön toimenkuviksi 2016 

 
  Pääsihteeri Johanna Herrala 

 Palosuojelurahaston sihteeristön johtaminen ja henkilöstön esimies 

 Palosuojelurahaston toiminnan strategisesta kehittämisestä vastaaminen 

 Palosuojelurahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä 

 Palosuojelurahaston hallinnosta ja taloudesta vastaaminen 

 Tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevien erityisavustuspäätösesitysten ja 
pelastusalan järjestöjen yleisavustuspäätösesitysten valmistelu, esittely ja toi-
meenpano  

 Viestinnän kokonaisuudesta vastaaminen 

 Yleisavustuksiin ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden tilitysten tarkastaminen 
ja maksuun hyväksyminen 

 Yleis- ja erityisavustusten hakumenettelyiden ja myöntämisperusteiden kehit-
täminen 

 Sidosryhmäyhteistyö 
 

Ylitarkastaja Tina Heino 

 Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien kalusto- ja rakennushan-
keavustuspäätösten valmistelu, esittely ja toimeenpano 

 Kalusto- ja rakennushanketilitysten tarkastaminen ja maksuun hyväksyminen 

 Palosuojelurahaston hallituksen esittelijänä sekä pääsihteerin sijaisena toimi-
minen  

 Palosuojelurahaston yleinen kehittäminen yhdessä pääsihteerin kanssa  

 Kalusto- ja rakennushankeavustuksiin liittyvä hakumenettelyiden ja myöntä-
misperusteiden kehittäminen  

 Kuukausittaisesta sitoumusseurannasta vastaaminen  

 Takaisinperintäpäätösten valmistaminen (rahaston sisäinen valvontahanke) 

 Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät mm. viestinnälliset tehtävät, julkai-
sujen toimitustyö, taustaselvitysten laatiminen, kyselyiden laatiminen, pöytäkir-
jan pitäminen, puhtaaksikirjoitus, päätöstiedotteen valmistelu sekä projektien 
avauspyynnöt  

 
Tarkastaja Ulla Mönkkönen 

 Sopimuspalokuntien pienavustushakemuspäätösten valmistelu, esittely ja mak-
suunpano 

 Erityisavustuspäätösten muutoshakemusten käsittely, päätösesitysten valmiste-
lu ja esittely 

 Vireille tulevien asioiden vastuuttaminen ja päättyvien asioiden päätöspyynnöt 
SM:n kirjaamoon sekä yhteistyö SM:n kirjaamon kanssa asiakirjahallinnon teh-
tävissä 

 Palosuojelurahaston hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden maksatusten val-
mistelu ja maksuunpano 

 Sopimuspalokuntien avustusperusteiden ja hakuprosessien kehittäminen ja 
niistä tiedottaminen  

 Matka-, kokous- ja muut tilaisuusjärjestelyt sekä tilauksista vastaaminen 

 Laskujen ja maksatuspyyntöjen asiatarkastaminen Rondo-järjestelmässä 

 Asiakaspalvelu, hakijoiden yleisneuvonta ja asiakirjatoimitukset  
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 Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät mm. päätösten kirjoittamisessa 
avustaminen, tilastojen ja yhteenvetojen laatiminen, sopimuspalokuntien ke-
hittämistoimenpiteisiin osallistuminen 
 

Harjoittelija Sami-Petteri Markus 

 Taloushallintoon sekä tilinpäätökseen liittyvät avustavat toimet   

 Internetsivujen kehittäminen, sisällön vieminen sekä sisällöntuotantoon osal-
listuminen  

 Maksatuspyyntöjen (ml. avustusennakot) laatiminen ACTAssa ja vienti Ron-
do-järjestelmään 

 Innovaatiopalkintoon liittyvä valmistelutyö  

 Rahaston sisäiseen valvontahankkeeseen osallistuminen  

 Hakemusyhteenvetojen laatiminen ja päätösten kirjoittamisessa avustaminen 

 Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät mm. tilitysten tarkastaminen, osoi-
tepoiminnat, kyselyiden laatimisessa ja tulosten raportoinnissa avustaminen 
sekä projektien avauspyynnöt. 
 

 Päätös: Hallitus hyväksyi sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2016. Sihteeristön 
toimenkuvat on esitelty hallitukselle vuosittain.  

 
 

5.   Palosuojelurahaston tilinpäätös 2015 
 Pääsihteeri esitteli hallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2015 
 
 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja teki yhteensä 344 

päätöstä (vuonna 2014: 336 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli 298 kappaletta 
(vuonna 2014: 279). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 31,79 miljoonaa euroa 
(vuonna 2014: 29,41 miljoonaa euroa) ja myönnettiin 10,14 miljoonaa euroa 
(vuonna 2014: 9,87 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen n. 31,9 % 
haetusta (vuonna 2014: 33,6 %). Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa va-
kaana ja hyvänä. Palosuojelumaksukertymä on myös kehittynyt suotuisaan suun-
taan. Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 31,79 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 
29,41 miljoonaa euroa) ja myönnettiin 10,14 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 9,87 
miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen n. 31,9 % haetusta (vuonna 
2014: 33,6 %). 

 
 Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat 

rahaston strategian toimeenpano, sähköisen asiointialustan valmistelutyö sekä ka-
lusto- ja rakennushankkeiden hakuprosessien kehittämistoimet. Palosuojelurahasto 
jatkoi avustustensa vaikuttavuuden arviointia ja kalustohankkeiden vaikuttavuusar-
vioinnin tulokset saatiin syksyllä 2015. Rakennushankkeiden arviointikehikko otet-
tiin koekäyttöön loppu vuonna 2015 avatussa rakennushankehaussa. Sekä raken-
nushankkeiden että kalustohankkeiden jakoperusteita tarkastellaan tulevina vuosi-
na edelleen rahaston strategian, rahaston tekemien kyselyiden sekä ulkopuolisten 
vaikuttavuusarvioiden pohjalta. 

  
 Kertomusvuoden syksyllä käynnistettiin valtakunnallinen pelastustoimen uudista-

mishanke. Rahaston hallitus seuraa hankkeen etenemistä ja tulee joulukuussa 2015 
hyväksymänsä strategian toteutussuunnitelman mukaisesti arvioimaan pelastus-
toimen uudistamisen sekä pelastustoimen lainsäädännön uudistustyön mahdolliset 
vaikutukset avustuskäytäntöihin. Pelastustoimen uudistus on tarkoitus toteuttaa 
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osana uusien itsehallintoalueiden perustamista, jolloin pelastustoimen järjestämi-
nen siirrettäisiin pois kunnilta samoille itsehallinnollisille alueille kuin sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Itsehallintoalueiden perustamisella ja pelastustoimen rahoitusjär-
jestelmän uudistamisella tullee olemaan vaikutuksia myös Palosuojelurahaston 
avustusten kohdentamiseen jatkossa.  

  
 Palosuojelumaksukertymä vuoden 2015 tilinpäätöksessä (10 938 641,73 euroa) on 

noin 3,97 % suurempi kuin vuonna 2014 (10 521 384,14 euroa). Toteutuneet hal-
lintomenot olivat yhteensä 286 681 euroa. Hallintomenot jäivät alle budjetoidun, 
koska sähköisen asiointialustan kehitys on toistaiseksi keskeytetty. Tämän lisäksi 
kertomusvuonna sihteeristön henkilötyövuodet ovat olleet noin 0,5 henkilötyö-
vuotta pienemmät (36 056,04 euroa) verrattuna edelliseen vuoteen. Kalustohank-
keiden vaikuttavuusarvioinnin kustannukset sisältyvät hallintokuluihin. 
 
Rakennushankeavustuksia myönnettiin kertomusvuonna 103 636 euroa enemmän 
ja sopimuspalokuntien pienavustuksia puolestaan 25 394 euroa vähemmän, kuin 
talousarviossa suunniteltiin. Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui 100,12 
prosenttisesti. Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä alitoteutu-
neista hankkeista oli yhteensä 682 924 euroa (vuonna 2014: 316 131,52 euroa, 
vuonna 2013: 406 749 euroa ja vuonna 2012: 897 990 euroa). Rahaston likvidit va-
rat (18 260 601,71 euroa) kasvoivat edellisvuoteen (17 839 800,57 euroa) verrattu-
na; kasvua edellisvuodesta on 420 801,14 euroa (2,36 %). Palosuojelurahastossa ei 
ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä 
tai rikoksia.  

 
 Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä tilinpäätöksen. Hallitus val-

tuutti sihteeristön tekemään tilinpäätökseen tarvittavat tekniset korjaukset sekä so-
vitut tekstin tiivistämiset. Lopullinen tilinpäätös tuodaan hallitukselle tiedoksi. 

 
 Hallitus päätti, että sihteeristö tuo hallituksen kokoukseen koosteen vuoden 2016 

budjettitilanteesta toimintakauden puolessa välissä 
 
6. Vuoden 2016 1. Hakukierros, Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämis-

hankkeisiin, avustuspäätökset ja asiantuntijaraadin kokoonpano 
 Pääsihteeri esitteli asian 
   
 Rahastoon saapui 31.12.2015 määräaikaan mennessä 18 hakijataholta yhteensä 23 

hakemusta. Avustusta haettiin noin 3,93 miljoonaa euroa noin 8 miljoonan euron 
kokonaiskustannuksiin. Hallituksen kokouksessaan 1.12.2015 hyväksytyn rahaston 
käyttösuunnitelman mukaisesti erityisavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 
2016 yhteensä 3 200 000 euroa.  

 
6.1  SMDno-2015-1775 Uudenmaan Pelastusliitto ry, GEO-kätköily turvallisuus
  viestinnän toteutuksessa 

 Uudenmaan Pelastusliitto ry on hakenut 12 311,05 euron (100 %) erityisavustusta  
  GEO -kätköily turvallisuusviestinnän toteutuksessa -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 
  31.12.2016.      

  Päätös: 
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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6.2  SMDno-2015-2137 Keski-Suomen pelastuslaitos – liikelaitos,  
  Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä 
 Esteellinen jäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-

valtaisena. 

 
 Keski-Suomen Pelastuslaitos - liikelaitos on hakenut 136 400 euron (80 %) erityis-

avustusta Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteityöllä hankkee-
seen ajalle 1.1.2015 - 31.12.2017, kyseessä on jatkohanke. 

 
 Päätös: 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitokselle yh-
teensä enintään 136 400 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina 
syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 136 400 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään 
kolmessa erässä.  
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.1.2017 mennessä. 
Lopputilitys tulee tehdä viimeistään 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä 
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä 
hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut 
omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 

 

6.3 SMDno-2015-2155 Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsför-
bund ry; Koulutustoiminnan digitalisointi 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 82 720 euron (100 %) erityisavustusta 
Koulutustoiminnan digitalisointi hankkeeseen, ajalle 1.3.2016 - 30.6.2017. 

 
  Päätös: 

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

 
6.4 SMDno-2015-2158 Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsför-

bund ry; Pelastustoimen naisverkoston toiminnan vakiinnuttaminen 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 20 000 euron (100 %) erityisavustusta Pe-
lastustoimen naisverkoston toiminnan vakiinnuttaminen hankkeeseen, ajalle 
1.1.2016 - 31.1.2017  

 
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksen ja tarkenne-
tun hankesuunnitelman saantia varten (mm. hankkeen kertaluontoisuus, yhteistyö 
SPEK:in kanssa, verkoston verkkosivut).  



 

 

 

 
Postiosoite Puhelin 0295 480 171  psr@intermin.fi 
PL 26 Erottajan katu 2  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO 00120 Helsinki  www.psr.fi 

 

 

8 

 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke 
kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän 
riittävästi niitä. Lisäselvityksessä tulee tarkentaa tätä näkökulmaa (puhujat, teemat, 
verkkosivujen materiaalit ym). Hankesuunnitelman mukaan Suomen Palopäällys-
töliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ovat sopineet keskenään, että ne 
vastaavat vuorovuosin pelastustoimen naisverkoston hallinnollisista ja muista toi-
mistotehtävistä. Lisäselvityksessä tulee selventää myös vastuunjakoa toimijoiden 
kesken.  

  
6.5 SMDno-2015-2162 Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsför-

bund ry; Pelastustoimen ja ensihoidon väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset 
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry on hakenut 29 058 
euron (80 %) erityisavustusta Pelastustoimen ja ensihoidon väkivalta- ja uhkatilan-
nekoulutus hankkeeseen, ajalle 1.3.2016 - 30.11.2016.   

 
  Päätös 

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten ja tarkenne-
tun hankesuunnitelman saantia varten.  Hakijan tulee kohdentaa hanke siten, että 
se kattaa ainoastaan tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimintaan liittyvän materiaali 
 

6.6 SMDno-2015-2163 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Paloturvallsuus-
viikko 2016 

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 495 000 euron (100 %) 
erityisavustusta Paloturvallisuusviikko 2016 hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 – 
31.12.2016. 

 
  Päätös: 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä 
enintään 495 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen.  
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 495 000 euroa ja enintään hyväksyttävien ko-
konaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 173 000 euroa 
ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  

 
Rahaston hallitus edellyttää aktiiviseen yhteistyöhön alan eri toimijoiden kanssa 
hankkeen eri vaiheissa. Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen, että ohjaus-
ryhmän roolia hankkeensuunnittelussa ja toteutuksessa tulee vahvistaa. Hankkeen 
toteutuksen arvioinnissa pyydetään ottamaan huomioon myös ohjausryhmän toi-
mintaan liittyvät kehittämistarpeet ja toiveet.   
 
Palosuojelurahaston hallitus edellyttää, että ohjausryhmään pyydetään myös sosiaa-
lialan edustus ja paloturvallisuusviikolla tulipalojen ennaltaehkäisytoimintaa tulee 
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suunnata myös syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien paloturvallisuusvalis-
tukseen.  
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.10.2016 mennessä. Lopputilitys 
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toi-
mittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hank-
keessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omara-
hoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). 
 
 

6.7  SMDno-2015-2197 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 
  Paloturvallisuutta kotona esitteen sisällön tarkistaminen ja kääntäminen 
  uusille kielille 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 20 220 euron (100 %) erityis-
avustusta Paloturvallisuutta kotona esitteen sisällön tarkistaminen ja kääntäminen 

uusille kielille -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 1.4.2016.  
 

Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
ry:lle yhteensä enintään 20 220 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainit-
tuun hankkeeseen. 
 
Hankkeessa käännetään aiemmin tehty Paloturvallisuutta kotona - selkokielinen 
esite seuraaville uusille kielille: arabia, farsi ja kurdi sekä samalla tarkistetaan seu-
raavien jo olemassa olevien käännösten asiasisältö; englanti, ranska, ruotsi, somali 
ja venäjä. Esite tulee olla julkisesti saatavilla ja sen valmistumisesta tulee informoi-
da laajasti sopivia tahoja sekä pelastuslaitoksia. Esitteen painosmäärä on 30 000 
kpl eri kielillä suhteutettuna maahan saapuneiden määrään. 
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu 
erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internet-sivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista. 

 
Avustus saa olla yhteensä enintään 20 220 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 6 000 euroa ja 
loppuosa tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä. Lopputilitys tulee 
toimittaa rahastoon 31.7.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa 
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa 
laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoi-
tusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007) 
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6.8  SMDno-2015-2198 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; 
  Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen järjestäminen 2016 
 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 50 000 euron (50 %) erityisavustusta 
Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen järjestäminen 2016 hankkeeseen, ajalle 
1.1.2016 - 31.5.2016. 
 
Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle 
yhteensä enintään 50 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 31.5.2016. 

 
Avustus saa olla yhteensä enintään 50 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan 
hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään 
kahdessa erässä. Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuk-
sista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internet-sivuilta 
(psr.fi/erityisavustukset). 
 

Esite tulee olla julkisesti saatavilla ja sen valmistumisesta tulee informoida laajasti 
sopivia tahoja sekä pelastuslaitoksia. Esitteen painosmäärä on 30 000 kpl eri kielillä 
suhteutettuna maahana saapuneiden määrään. 

 
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 
31.8.2016. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen lop-
puraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yh-
teydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen 
saatu rahoitus. 

 
6.9  SMDno-2015-2205 CTIF Suomen kansallinen komitea /  
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; CTIF Delegates' Assembly 2016 

CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry on hakenut 55 291 euron (33 %) 
erityisavustusta CTIF Delegates’ Assembly 2016 hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 
31.10.2016. 
 
Päätös: 
Palosuojelurahasto päätti myöntää CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 55 291 euron suuruisen avus-
tuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 55 291 euroa ja enintään 33 % hankkeen koko-
naiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 20 000 euroa ja loput to-
sitteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.  
 
Tilaisuuden avoimeen osioon tulee kutsua maksutta pelastuslaitosten sekä SM:n 
pelastusosaston edustaja. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2017 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi 
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sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutu-
nut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 

 
6.10  SMDno-2015-2215 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 
  Asuinrakennuksia koskevan pelastussuunnittelun arviointitutkimus 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 109 446 euron (100 %) erityis-
avustusta Asuinrakennuksia koskevan pelastussuunnittelun arviointitutkimus 
hankkeeseen, ajalle 1.8.2016 - 31.12.2017. 

 
  Päätös: 

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

 
6.11 SMDno-2015-2216 Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy; ERÄS - Erityisryhmi-

en Älykäs Paloturvallisuus - tutkimushanke 
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 100 000 euron (100 %) erityisavus-
tusta ERÄS - Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus -tutkimushankkeeseen, ajalle  
1.3.2016 - 28.2.2017. 

 
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 
Hanketta tulee konkretisoida ja tarkentaa sekä omarahoitusosuutta selvittää. Eri-
tyisavustuksen suuruus voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista,  
ellei Palosuojelurahaston hallitus avustuksen tavoitteiden myöntämisen saavutta-
miseksi erityisen painavista syitä muuta päätä. Käsittelyä jatketaan seuraavassa ko-
kouksessa, jonne pyydetään asiantuntijaksi hanketta kommentoimaan johtaja Matti 
Orrainen (SPEK).  

 
6.12  SMDno-2015-2217 Pelastusopisto; Pelastustoimen indikaattori 
  Pelastusopisto on hakenut 106 440 euron (75 %) erityisavustusta Pelastustoimen 
  indikaattori - hankkeeseen, ajalle 1.4.2016 - 30.9.2017. 
 

Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt myöntää 
Pelastusopistolle yhteensä enintään 106 440 euron suuruisen avustuksen hakemuk-
sessa mainittuun hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina 
syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 106 440 euroa ja enintään 75 % hyväk-
syttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteel-
lista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoit-
tumisen perusteella enintään kolmessa erässä. 

Hankkeessa tuotetaan pelastustoimen mittaristo kuvaamaan niin lakisäätei-
siä tehtäviä, tuottavuutta ja taloudellisuutta kuin palvelukykyä ja laatua. 
Mittaristoa tulee käsitellä vähintään kahdessa laajassa työpajassa, joihin tu-
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lee kutsua osallistujia sisäministeriön pelastusosastosta, aluehallintoviras-
toista, pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta, pelastusalan järjestöistä ja 
Kuntaliitosta. Pohjaesitys tulee viimeistellä työpajoista saadun aineiston ja 
palautteen perusteella. 

Hankkeen tuloksista (verkkojulkaisu) tulee informoida alan toimijoita sekä 
työpajoihin osallistuneita.  

Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.2.2017 
mennessä sopivan välitilityksen yhteydessä. Lopputilitys tulee toimittaa ra-
hastoon 30.1.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös 
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen 
tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoi-
tusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 
 

6.13 SMDno-2015-2218 Pelastusopisto; KOULUMAALI - Pelastustoimen yhtei-
nen koulutusalusta ja KEJO- ERICA-oppimateriaali 
Pelastusopisto on hakenut 71 272 euron (75 %) erityisavustusta Koulumaali -
Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO- ERICA-oppimateriaali hankkee-
seen, ajalle 1.3.2015 - 31.12.2017, kyseessä on jatkohanke. 
 
Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään  
71 272 euron avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Haki-
jan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tar-
koitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

Avustus saa olla yhteensä enintään 71 272 euroa ja enintään hyväksyttävien 
kokonais- kustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteel-
lista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoit-
tumisen perusteella enintään kolmessa erässä.  

Hankkeessa tulee varautua siihen, että yhteinen koulutusalusta on pelastus-
laitosten käytettävissä myös mahdollisilla itsehallintoalueilla toimittaessa. 

Väliraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palo-
suojelurahastoon viimeistään 31.12.2016 mennessä. Lopputilitys myönne-
tyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2018. Lop-
putilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraport-
ti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhtey-
dessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkee-
seen saatu rahoitus. 

6.14 SMDno-2015-2219 Helsingin Pelastusliitto ry; Arjen turvallisuuden tv- ja 
internet-ohjelmaformaatti 
Helsingin Pelastusliitto ry on hakenut 70 000 euron (16,7 %) erityisavustusta Arjen 
turvallisuuden tv- ja internet -ohjelmaformaatti hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 
31.5.2017. 
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Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Helsingin Pelastusliitto ry:lle yhteensä 
enintään 70 000 euron avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 70 000 euroa ja enintään 16,7 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 25 000 euroa ja lop-
puosa tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannus-
ten ajoittumisen perusteella enintään kahdessa erässä. 
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 
30.9.2016 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä 
viimeistään 31.8.2017. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen 
kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Tili-
tyksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu 
hankkeeseen saatu rahoitus. 

6.15 SMDno-2015-2223 Pelastusopisto; Monikulttuurinen kommunikointi pelas-
tustoiminnassa ja Turvallisuusviestinnässä 
Pelastusopisto on hakenut 133 448 euron (70 %) erityisavustusta Monikulttuuri-
nen kommunikointi pelastustoiminnassa ja turvallisuusviestinnässä hankkeeseen 
ajalle 1.3.2016 - 28.2.2017. 

 
  Päätös: 

Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodos-
saan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  

 
6.16 SMDno-2015-2234 Tampereen teknillinen yliopisto/Rakennustekniikan 

laitos/Palolaboratorio Terveellisen ja turvallisen pienpolton palvelualusta 
Tampereen teknillinen yliopisto/Rakennustekniikan laitos/Palolaboratorio on ha-
kenut 96 000 euron (8 %) erityisavustusta Terveellisen ja turvallisen pienpolton 
palvelualusta hankkeeseen, ajalle 1.6.2016 – 31.9.2019. 
 

  Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saantia var-
ten. Seuraavaan rahaston hallituksen kokoukseen päätettiin pyytää kuultavaksi 
hankkeen vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt sekä yli-insinööri Jaana Rajakko (SM pe-
lastusosasto).   

 
Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua edustaja Nuohousalan Keskusliitosta, Tu-
lisijayhdistyksestä sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta. Hankkeeseen tu-
lee kytkeä selvemmin SFS:n standardien valmisteluun osallistuvat Suomen tausta-
ryhmät. Hankkeessa tulee huomioida sytytyspeltiteema. Kuluttajille suunnattu ma-
teriaali tulee olla selkeästi esitetty ja tuloksista tulee informoida laajasti sekä kulut-
tajia että pelastusviranomaisia. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että 
avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimin-
taan ja sen harkitaan edistävän riittävästi niitä. 
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6.17 SMDno-2015-2235 Pirkanmaan pelastuslaitos; Turvallisuustietoa eri kielillä 
turvapaikanhakijoille 
Pirkanmaan pelastuslaitos on hakenut 70 000 euron (100 %) erityisavustusta Tur-
vallisuustietoa eri kielillä hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.  

 
  Päätös: 

Palosuojelurahasto päätti myöntää Pirkanmaan pelastuslaitokselle yhteensä enin-
tään 70 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 
ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista. 

   
Avustus saa olla yhteensä enintään 70 000 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä 
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella 
enintään kolmessa erässä.  
 
Hankkeessa tulee luoda vapaasti internetistä ladattavissa oleva, turvapaikanhakijoil-
le suunnattu koulutuspaketti, jonka teemat kohdistuvat tulipalojen ehkäisyyn ja pe-
lastustoiminnan edistämiseen. Opetusvideoita tehdään 7-10 kappaletta tarvittavilla 
eri kielillä. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua pelastuslaitosten kumppanuus-
verkoston sekä sisäministeriön pelastusosaston edustaja. Valmistuneesta materiaa-
lista tulee informoida laajasti pelastustoimen edustajia sekä turvapaikanhakijoiden 
kanssa työskenteleviä ja turvapaikanhakijoita majoittavia organisaatioita. 

   
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi 
sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutu-
nut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). 

 
6.18 SMDno-2015-2236 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Anne Louna-

maa Paloturvallisuuskoulutusaineisto ulkomaalaistaustaisten soteammatti-
laisten paloturvallisusosaamisen lisäämiseksi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hakenut 47 100 euron (75 %) erityis-
avustusta Paloturvallisuuskoulutusaineisto ulkomaalaistaustaisten sote-
ammattilaisten paloturvallisusosaamisen lisäämiseksi -hankkeeseen ajalle 1.6.2016 -
31.5.2017. 

 
  Päätös: 

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

 
 



 

 

 

 
Postiosoite Puhelin 0295 480 171  psr@intermin.fi 
PL 26 Erottajan katu 2  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO 00120 Helsinki  www.psr.fi 

 

 

15 

6.19 SMDno-2015-2237 Ilkka Vanha-Majamaa; Kirja metsäpaloista Suomessa - 
historia, nykytila, torjunta ja ekologiset vaikutukset 

 
Ilkka Vanha-Majamaa on hakenut 94 000 euron (38,5 %) erityisavustusta Kirja 
metsäpaloista Suomessa - historia, nykytila, torjunta ja ekologiset vaikutukset - 
hankkeeseen ajalle 1.3.2016 - 31.12.2017. 

 
  Päätös: 

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

 
6.20 SMDno-2015-2242 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos-liikelaitos; Varanto 

toteutushanke 
 Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösval-

taisena. Varapuheenjohtajana toimi Mika Kättö.  
 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 2 000 000 euron (50 %) erityisavustus-
ta Varanto hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018. 

 
Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti tänään pitämässään kokouksessaan myöntää 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle yhteensä enintään 300 000 euron suuruisen 
avustuksen hankkeen tekniseen suunnitteluun ja tarkennukseen ajalle 1.2.2016 - 
31.12.2016. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Avustus saa olla yhteen-
sä enintään 300 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksis-
ta. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Avustusta voidaan käyttää tässä vaiheessa ainoastaan hankkeen tekniseen suunnit-
teluun ja tarkennukseen. Hanke tulee kytkeä tiiviisti pelastustoimen kehittämis-
hankkeeseen. Hankkeessa tulee ottaa huomioon maakuntauudistus ja sen ICT rat-
kaisut. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua pelastuslaitosten edustuksen lisäksi 
kuntaliiton sekä sisäministeriön pelastusosaston edustaja. Ohjausryhmään ei tule 
kutsua hankkeen tässä vaiheessa mukaan ICT toimittajan edustajaa 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi 
sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutu-
nut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 

 
6.21  SMDno-2015-2251 SyraWise Oy; Reskuebusters Game/No Hätä/Kampanja 

SyraWise Oy on hakenut 7 000 euron (50 %) erityisavustusta Reskuebusters Ga-
me/No Hätä/Kampanja - hankkeeseen ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016. 

 
  Päätös: 

Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan 
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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6.22  SMDno-2015-2248 Oulun kaupunki/ Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos; 
  Pelastuslaitoksen tietoturvallisuuden kehittäminen projekti 

Oulun kaupunki/ Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on hakenut 99 360 euron 
(80 %) erityisavustusta Pelastuslaitoksen tietoturvallisuuden kehittäminen -
projektiin ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016. Kyseessä on jatkohanke. 
 
Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Oulun kaupunki/ Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitokselle yhteensä enintään 99 360 euron avustuksen hakemuksessa 
mainitun hankkeeseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina 
syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä koko-
naiskustannuksista. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 99 360 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitys-
tä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti enintään kolmessa erässä. 
 
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 
31.3.2017. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen lop-
puraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yh-
teydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen 
saatu rahoitus. 

 
6.23 SMDno-2015-2250 Suomen Punainen Risti - Varsinais-Suomen piiri; Tur-

vapaikanhakijoitten ja vastaanottokeskusten paloturvallisuusaineisto 
 Suomen Punainen Risti - Varsinais-Suomen piiri on hakenut 26 000 euroa (72,2 

%) erityisavustusta Turvapaikan hakijoitten ja vastaanottokeskusten paloturvalli-
suusaineisto - hankkeeseen ajalle 18.1.2015 - 31.5.2015. 

 
  Päätös: 

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

  

 
7.  Vuoden 2016 2. hakukierros, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvien 
  erityisavustusten julkistaminen haettavaksi 
  SMDno-2016-275; KIRJE 16.2.2016 

Pääsihteeri esitteli asian  
 

Palosuojelurahasto julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haetta-
vaksi vuoden 2016 lopulla tai vuoden 2017 alussa käynnistyviin hankkeisiin koh-
distuvat erityisavustukset sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja 
stipendit (vuoden 2016 toinen hakukierros): 
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Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen tarkoitetut erityis-
avustukset 
 
Erityisavustus voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tieto-
jenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutki-
mus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. 
 
Erityisesti rahasto toivoo hankehakemuksia, jotka tukevat pelastustoimen strate-
gisten päämäärien toteuttamista, levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia 
ja paikallisia hyviä käytäntöjä, ovat pelastustoimen tutkimusohjelman tutkimus-
teemojen mukaisia tutkimushankkeita, liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskoko-
naisuuksiin, liittyvät turvallisuusviestinnän valtakunnallisiin toimenpiteisiin, joilla 
pyritään vaikuttamaan mm. erityisryhmien ja asuntojen palo- ja poistumisturvalli-
suuteen, paloturvallisuusasenteisiin, paloturvallisuuteen sekä palotutkimuksen 
hyödyntämiseen tulipaloista oppimisessa ja valistuksen kohdentamisessa, kehittä-
vät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä. 
 
Erityisavustuksen suuruus voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista, 
ellei Palosuojelurahaston hallitus avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavutta-
miseksi erityisen painavista syistä muuta päätä. Hankkeen yleiskustannukset tulee 
eritellä ja ne voivat olla korkeintaan 15 % hankkeen kokonaiskustannuksista.   
 

 Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit 
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan 
henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja 
opintomatkaan sekä stipendejä. Stipendi voidaan myöntää kannustuspalkkiona jäl-
kikäteen jo toteutettuun hankkeeseen. Stipendi voidaan myöntää tunnustuspalkin-
tona myös perustutkintoon sisältyvästä valmiista työstä oppilaitoksen tai muun yh-
teisön hakemuksesta. Stipendin suuruudesta päättää Palosuojelurahaston hallitus 
harkintansa mukaan. 
 
Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa elo-syyskuussa 2016.  
Vuoden 2017 1. hakukierros avataan elo-syyskuussa 2016 ja hakuaika päättyy 
31.12.2016. 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.  

 
   
8.  Vuoden 2016 kalustohankeavustusten julistaminen  
  SMDno-2016-143; KIRJE 16.2.2016 
  Ylitarkastaja esitteli asian  

 
Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää lain 
tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman 
puitteissa erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. 
Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Vuonna 2016 Pa-
losuojelurahasto on varannut kalustohankkeisiin yhteensä 2 400 000 €. 

 
Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta kaluston tai järjestelmän han-
kinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli hankintojen tekeminen on sovittu pe-
lastuslaitosten vastuulle alueen perustamissopimuksessa. Kaluston osalta yksikkö-



 

 

 

 
Postiosoite Puhelin 0295 480 171  psr@intermin.fi 
PL 26 Erottajan katu 2  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO 00120 Helsinki  www.psr.fi 

 

 

18 

hinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis. alv). Yksittäisen harjoitusalueen kon-
tin yksikköhinnan alaraja on 12 500 euroa (sis. alv).  

 
Normaaliolojen hälytysjärjestelmää käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Järjestel-
män yhteiskustannusten tulee olla kuitenkin vähintään 30 500 euroa (sis. alv), 
vaikka siihen kuuluvien laitteiden yksikköhinta olisi alle 30 500 euroa (sis. alv) ja 
laitteiden hankinta ajoittuisi usean vuoden ajalle.  

 
Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttä-
johtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. Avustusta haetaan samoin eh-
doin kuin muita pelastuslaitosten kalusto- tai järjestelmähankkeita. Yhden pääte-
laitteen hyväksyttävä enimmäishinta on 6 100 euroa (sis. alv).  

 
Sopimuspalokunnille myönnettävät avustukset kalustohankkeisiin 
Avustusta voidaan myöntää sopimuspalokunnille ja muille vastaaville yhteisöille 
jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen kanssa, mukaan 
lukien tehdas- ja laitospalokunnat. Tehdas- ja laitospalokuntien osalta avustuksen 
tarvetta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon pelastuslaitoksen hälytystehtäviin 
osallistuminen. Pääsääntöisesti tehdas- ja laitospalokunnille voidaan myöntää avus-
tusta korkeintaan 20 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. 

 
Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 12 
500 (sis. alv) euron kaluston hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin.  
Alle 12 500 euron hankkeisiin avustusta voi hakea suoraan Palosuojelurahastosta 
ilman määräaikaa. 

 
Vuoden 2016 kalustohankehaussa on mahdollista hakea avustusta kalustoon, jota 
ei ole maksettu ennen 1.9.2015. Hakijan tulee pyytää hankintaan hyvissä ajoin alu-
een pelastuslaitoksen lausunto ja toimittaa lausunto yhdessä hakemuksen kanssa 
aluehallintovirastolle määräaikaan mennessä (15.3.2016). Hakemukset perustelui-
neen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 5.4.2016.  
 
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti. 

 
 
9.  Avustusten muutos-, jatkoaika, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
9.1  Muutos, ja jatkoaikahakemukset, 3kpl 
 
9.1.1  SMDno-2014–3040; Pirkanmaan pelastuslaitos/Pelastuslaitosten  
  kumppanuusverkosto; "RAI -arviointimenetelmän hyödyntäminen  
  kotihoidon asiakkaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa"; -hankkeen 
  jatkoaikahakemus 

Tarkastaja esitteli asian 
 
Palosuojelurahasto on myöntänyt 11.2.2015 päivätyllä päätöksellään SMDno-
2014–3040 avustusta Pirkanmaan pelastuslaitokselle/Pelastuslaitosten kump-
panuusverkostolle "RAI -arviointimenetelmän hyödyntäminen kotihoidon asiak-
kaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa" -hankkeeseen yhteensä enintään  
72 100 euron (50 %) avustuksen, ajalle 1.5.2015 - 31.3.2016.  
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Pirkanmaan pelastuslaitos on 5.2.2016 saapuneella hakemuksella hakenut jatkoai-
kaa hankkeelle 30.6.2016 asti sekä lopputilitykselle 31.8.2016 saakka. Jotta tulosten 
tulkintaa ja vaikutusten arviointia voidaan raportoinnissa käsitellä myös suojaami-
sen osalta, on hankkeen ohjausryhmä kokouksessa 28.1.2016 päättänyt hakea tätä 
jatkoaikaa. 
 
Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle 
/Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle 11.2.2015 annettua päätöstä siten, että 
hankkeen määräaikaa jatketaan 30.6.2016 saakka ja lopputilitys tulee tehdä 
31.8.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

9.1.2  SMDno-2015–1926, Aalto-yliopisto; VREVAC -hanke (Poistumis- 

  simulointien tutkimus ja hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa);  

  avustusmäärän muutoshakemus 

  Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston (PSR) hallitus myönsi kokouksessaan 1.12.2015 avustusta 
83 885 euroa (49,3 %) Aalto yliopiston VREVAC -hankkeelle (Poistumissimu-
lointien tutkimus ja hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa) . Hankkeeseen oli 
haettu 115 510 euron (68 %) avustusta.  

 
Professori Simo Hostikka on lähestynyt rahastoa 1.2.2016 allekirjoittamallaan 
hakemuksella. Varsinaisen hakemuksen jälkeen hankkeen tilanne on muuttunut 
seuraavasti: 1) Yrityksiltä saatavan rahoituksen hankkiminen ei ole onnistunut. 
2 )  Tiukan taloustilanteen vuoksi yli 25 % omarahoitusosuudet eivät ole Aalto 
yliopistossa mahdollisia. 3) Laajemman teollisuusrahoituksen mahdollisuus 
mm. TEKES:n kautta on pienentynyt. 

 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi VREVAC - hanketta ei voida nyt myönne-
tyllä PSR -rahoituksella toteuttaa. Jotta hanke voitaisiin toteuttaa, hakemuksessa 
pyydetään rahaston hallitusta kasvattamaan rahoitusosuuden aiemmin haettuun 
115 510 euroon (68 %), jolla hanke voitaisiin toteuttaa.  
 
Professori Simo Hostikka esittää myös kysymyksen, voitaisiinko erityisavustus-
ten enimmäisrahoitusosuus nostaa pysyvästi 50 %:sta 70–75 %:iin, jolloin käy-
täntö olisi sama kuin tärkeimmillä tutkimusrahoittajilla. 

 

Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä Aalto-yliopiston hakemuksen avus-
tuksen rahoitusosuuden nostamisesta aikaisemmin haettuun 115 510 euroon 
(68 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista). Rahaston hallitus totesi, että 
Aalto-yliopisto voi hakea kyseessä olevaan hankkeeseen avustusta erityisavus-
tus tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuoden 2016 2. hakukierroksella.  
 
Hallitus totesi, että erityisavustuksen suuruus voi ohjeistuksen mukaan olla enin-
tään 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista. Palosuojelurahaston hallitus voi kui-
tenkin avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista 
syistä hyväksyä myös tätä korkeamman prosenttiosuuden.  
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9.1.3  SMDno-2013-1951; Pietarsaaren kaupunki; Takaisinperintäpäätös;  
  Palo- ja pelastustoimen alueellinen harjoitusalue 

 Ylitarkastaja esitteli asian 

  
Palosuojelurahasto on 12.1.1993 päivätyllä päätöksellään SMDno-855-761-89 
myöntänyt avustusta Pietarsaaren kaupungille palo- ja pelastustoimen alueellinen 
harjoitusaluehankkeelle yhteensä 468 730 euroa (2 786 946 markkaa) hyväksyttyjen 
kokonaiskustannusten 624 974 euroa (3 715 928 markkaa) perusteella. Hankkeen 
avustusprosentti on ollut 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

 
Pietarsaaren kaupunki on 8.1.2014 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Palosuojelurahas-
tolle teettäneensä kiinteistöarvion 2913/1951 harjoitusaluehankkeesta meklaritoi-
misto J. Riska Oy:llä. Arviointikirjan mukaan kiinteistön arvo sisältäen tontinvuok-
raoikeuden on 248 000 €. Kiinteistökaupan kauppahinnaksi arviointikirjan mukai-
sesti arvioidaan 248 000 €. 

 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut 26.2.2015 kopion harjoitusalueen kauppakir-
jasta ja saanut tiedon kauppasummasta (200 000 €) sekä otteen asian käsittelystä 
kaupunginhallituksessa.  

 
 Päätös: 

Valtionavustuslaki (688/2001) on tullut voimaan 2001 ja sen määräyksiä on sovel-
lettu rahaton päätöksiin 1.9.2001 alkaen. Rahaston päätöskäytännössä on nouda-
tettu omaisuuden käyttöaikaa koskevia säädöksiä myös ennen tätä päivämäärää 
tehtyihin päätöksiin. Lain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena 
olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avus-
tus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiin-
teän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai 
perusparannukseen. 
 
Kyseisen avustuskohteen käyttöajasta 12.1.1993 -12.1.2023 on jäljellä 9 vuotta, 
mistä johtuen Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Pietarsaaren kaupungin 
vuonna 1993 saamasta avustuksesta takaisin yhteensä 55 800 €. Avustuksen ta-
kaisinperintälaskelmassa on otettu huomioon myönnetyn avustuksen määrä, las-
kennallinen arvio nykyarvosta, hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä 
omaisuuden myyntivuoden rakennuskustannusindeksi. 

 
9.2   Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 36 kpl   
  Tarkastaja esitti asian 

 Esteasiat; kohdat 9.2.2 – 9.2.9 puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta käsittelyn ajaksi ja pu-
heenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Esteellinen jäsen 
Jari Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi kohdassa 9.2.1. 

 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 
seuraavasti: 

     Asiakohta SMDno Saaja  Euro 

9.2.1 2016-0146 Lahden VPK ry 
 

985 

9.2.2 2015-2232 Euran VPK ry 
 

5 849 

9.2.3 2015-2245 Harjavallan VPK ry 

 

1 164 

9.2.4 2015-2233 Huittisten VPK ry 

 

3 104 
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9.2.5 2015-2086 Kokemäen VPK ry 

 

38 474 

9.2.6 2015-2180 Köyliön Läntinen VPK ry 

 

2 296 

9.2.7 2015-2031 Noormarkun VPK ry 

 

1 424 

9.2.8 2015-0048 Porin VPK ry 

 

8 958 

9.2.9 2016-0077 Uudenkoiviston VPK ry 

 

3 732 

9.2.10 2015-2253 Dragnäsbäck FBK rf 

 

1 711 

9.2.11 2015-0129 Gumbo FBK rf 

 

389 

9.2.12 2015-2227 Helsingin VPK ry 

 

781 

9.2.13 2015-2114 Jokioisten VPK ry 

 

1 945 

9.2.14 2016-0046 Järvenpään VPP ry 

 

6 373 

9.2.15 2016-206 Kellokosken VPK ry 

 

1 166 

9.2.16 2016-210 Kemin VPK ry 

 

7 737 

9.2.17 2015-2127 Koljalan VPK ry 

 

6 013 

9.2.18 2016-0063 Koski TL VPK ry 

 

4 937 

9.2.19 2016-0150 Kulloon VPK ry 

 

3 709 

9.2.20 2016-0095 Kylmäkosken VPK ry 

 

4 880 

9.2.21 2016-0130 Leppävaaran VPK ry 

 

5 562 

9.2.22 2015-2154 Lielax FBK rf 

 

2 312 

9.2.23 2015-2025 Mikkelin Esikaupungin VPK ry 

 

882 

9.2.24 2015-2118 Portaan VPK ry 

 

1 468 

9.2.25 2015-2226 Pyhännän VPK ry 

 

263 

9.2.26 2016-0078 Ranuan VPK ry 

 

128 

9.2.27 2015-2095 Sallan VPK ry 

 
886 

9.2.28 2016-0221 Salon VPK ry 

 
2 953 

9.2.29 2015-2195 Svartå FBK rf 

 
3 542 

9.2.30 2015-2129 Sääksjärven VPK ry 

 

4 047 

9.2.31 2015-2228 Tammisalon VPK ry 

 

883 

9.2.32 2015-2252 Teuvan Palomieskerho ry 

 

1 009 

9.2.33 2015-0182 Tirilän VPK ry 

 

1 172 

9.2.34 2015-2220 Tornion VPK ry 

 

510 

9.2.35 2015-0157 Vanhan Käpylän VPK ry 

 

891 

9.2.36 2016-0219 Tervolan VPK ry   213 

    
132 348 

     Ei hyväksyttyjä hakemuksia: 0 

    
  Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia 
  lukuun ottamatta: 
 

Kokemäen VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden (rankalauta ja 
happireppu), hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelura-
hastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
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Koljalan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu jääkaappipakastimen hankinnasta aiheu-
tuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamal-
la tavalla. 
 
Harjavallan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kauhapaarin/rankalaudan hankinnasta 
aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoimin-
nan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tar-
koittamalla tavalla.  
 
Dragnäsbäck FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu taskulampun akun hankinnasta aiheu-
tuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tu-
lipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Ranuan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalikorttien ja sykemittarin han-
kinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-
toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n 
tarkoittamalla tavalla. 
 
Uudenkoiviston VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen ja VPK:n logojen painatuk-
sesta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-
minnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tar-
koittamalla tavalla. 
 
Gumbo FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savukoneen hankinnasta aiheutuneita 
kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Leppävaaran VPK ry 
Pelastuslaitos ei ole puoltanut seuraavia hankkeita; palokuntapuvut, maskit ja lius-
kat, defibrilointi elektrodi ja palokunnan hihamerkit. 
 
Vanhan Käpylän VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutusaltaan hankinnasta aiheu-
tuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamal-
la tavalla. 

 
10.  Muut asiat 
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10.1  Innovaatiopalkintoraadin asettaminen ajalle 1.5.2016- 30.4.2019;  
  SMDno-2016-264 
 

Palosuojelurahaston hallitus julisti haettavaksi vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon 
kokouksessaan 23.10.2015. Innovaatiopalkinnon voittaja julkistetaan Pelastustoi-
men ajankohtaispäivillä syksyllä 2016. 
 
Palosuojelurahaston hallitus valitsee Innovaatiopalkinnon valintaraadin esityksestä. 
Nykyisen Innovaatiopalkintoraadin toimikausi on alkanut 1.5.2013 ja se päättyy 
30.4.2016.  
 
Nykyisen raadin jäsenet: Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastus-
osasto; Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu, Pelastusopisto; Johtaja Matti 
Orrainen, SPEK ry; Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry; SSPL ry:n hal-
lituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry; Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry; Pelas-
tuskomentaja Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja. Lisäksi rahaston hallitus 
kutsui Jyrki Savolaisen Suomen Palomiesliitto SPAL:in edustajaksi Palosuojelura-
haston innovaatiopalkintoraatiin nykyisen raadin loppukaudeksi 11.2.2015 - 
30.4.2016. Jaana Rajakon sijaisena toimi 1.4. - 30.11.2015 ylitarkastaja Jarkko Häy-
rinen, sisäministeriö, pelastusosasto. Sihteerinä toimi vuonna 2015 ylitarkastaja Jo-
hanna Herrala ja vuosina 2013–2014 pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara. 
Rahaston hallitus valtuutti kokouksessaan 1.12.2015 sihteeristöä pyytämään nykyi-
sen raadin jäsenien jatkamaan raadissa myös seuraavalla toimikaudella, 1.5.2016 - 
30.4.2019. Rahaston hallitus päätti samalla, että raadin puheenjohtajana tulevalla 
toimikaudella toimii Palosuojelurahaston hallituksen jäsen, pelastusjohtaja Jari Hy-
värinen.  
 
Sihteeristö on tiedustellut asiaa jäseniltä. Johtaja Matti Orraisen sijaan raatiin on 
ehdotettu jäseneksi turvallisuuspäällikkö Ilpo Leinoa (SPEK) . Koska Riittä Kaa-
renmaa on virkavapaalla vuonna 2016 on Palopäällystöliitto esittänyt hänen sijai-
seksi vuodeksi koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaata.  
 

Jäsenet Innovaatiopalkintoraadissa 1.5.2016 - 30.4.2019:  

 Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, puheenjohtaja 

 Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto 

 Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu 

 Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino; SPEK ry 

 Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry 

Sijaisena vuonna 2016 koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa 

 SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry 

 Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry 

 Pelastuskomentaja Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja.  

 Varapuheenjohtaja Jyrki Savolainen, Suomen Palomiesliitto SPAL  

Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti esityksen mukaisesti asettaa Innovaa-

tiopalkinnon valintaraadin toimintakaudelle 1.5.2016 - 30.4.2019.  
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10.2  AVI-palaveri Kuntatalolla 20.1.2016 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

Palosuojelurahasto oli kutsunut Kuntatalolla pidettävään palaveriin AVIen kalus-
to- ja rakennushankkeiden käsittelijät sekä pelastusjohtajat. Palaverin tarkoituksena 
oli tarkastella kalusto- ja rakennushankkeiden valtakunnallista arviointimenettelyä 
sekä käydä läpi hankearvioinnin yhteisiä kriteerejä valtakunnallisen yhtenäisyyden 
saavuttamiseksi. Tarkoituksena oli selvittää mahdolliset eri tavat korvata aluehallin-
tovirastojen suorittama arviointi vaihtoehtoisella valtakunnallisella käsittelyllä. Tä-
mä oli yksi sisäministeriön sisäisen tarkastuksen suosituksista rahastolle. Rahasto 
oli toimeenpanosuunnitelmassaan esittänyt, että aluehallintovirastojen kalusto- ja 
rakennushankkeiden käsittelijät kutsutaan asian tiimoilta palaveriin tammikuussa 
2016.   
 
Palaverissa kuultiin myös kalustohankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin 
tulokset sekä arvioida valmistunutta kalustohankkeiden hankekohtaista arviointi-
kehikkoa (konsulttien esitys). Lisäksi Taito Vainio (SM) esitteli Pelastustoimen ke-
hittämishanketta. 
 

Paikalla 
PSR hallitus: Simo Tarvainen, Anne Holmlund, Mika Kättö.  
PSR sihteeristö: Johanna Herrala, Tina Heino, Ulla Mönkkönen, Sami Markus. 
AVIT: Arto Tiukkanen, Etelä-Suomen AVI, Pirjo Tuominen, Lounais-Suomen 
AVI, Pentti Kurttila, Pohjois-Suomen AVI etänä, Matti Soininen, Itä-Suomen 
AVI etänä (kirjalliset palautteet Seppo Lehto, Lapin AVI ja Risto Kekki, Länsi- ja 
Sisä-Suomen AVI) 

  SM pelastusosasto: Taito Vainio 
 

Pelastusjohtajat: Haapanen Jarmo (Lync), Helisten Petteri (Lync), Hokkanen 
Erkki (Lync, Hyvärinen Jari (Lync), Ihamäki Veli-Pekka, Koponen Jukka (Lync), 
Liljemark Olavi, Lokka Seppo, Mäki Tero (Lync), Ojanen Olli-Pekka, Parkko Vesa 
(Lync), Parviainen Anssi , Parviainen Jorma (Lync), Koivisto Matti (Lync), Pulkki-
nen Esa, Sainio Jari, Setälä Harri (Lync), Tarvainen Simo, Tähtinen Pekka (Lync), 
Vänskä Pekka, Korkiamäki Jari. 

 
Palaverin yhteenveto 
Tilaisuus alkoi lounaalla, jonka jälkeen SM:n Taito Vainio esitteli tulevaa pelastus-
toimen kehittämishanketta. Esityksen jälkeen vuorossa olivat Pivot Consulting 
Oy:n konsultit Asko Hentunen ja Timo Savaspuro, jotka esittelivät kalustohank-
keiden arvioinnin loppuraportin sekä kalustohankkeiden valtakunnallisen arvioin-
tikehikon. Arviointikehikko sai mielipiteitä puolesta ja vastaan. Arviointikehikon 
kannattajien mukaan työkalua tulisi kehittää edelleen ja testata huolellisesti ennen 
käyttöönottoa.  
 
Tämän jälkeen kaikille AVE:ille annettiin mahdollisuus keskustella kalusto- ja ra-
kennushankkeiden valtakunnallisesta arviointiprosessista. Tärkeimmät kysymykset 
liittyivät arviointiprosessin eri vaihtoehtoihin. Kaikilta AVI:lta saatiin palautteet 
kysyttyyn asiaan joko paikan päällä kokouksessa tai kirjallisesti etukäteen. Paikalla 
ja Lyncin välityksellä oli myös suurin osa pelastusjohtajista kuuntelemassa ja kes-
kustelemassa aiheesta. 
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Uusien toimintamallien pohtimisessa oli selkeästi havaittavissa seuraavat tekijät: 

 Eniten sai kannatusta nykyinen toimivaksi katsottu malli vuoteen 2019 
saakka, kunnes pelastustoimen kehittämishanke on saatu päätökseen. 
Isompia muutoksia ei tämän näkemyksen mukaan kannata tehdä, kun ei 
tiedetä vielä, miten muutokset vaikuttavat Palosuojelurahaston toimintaan 
tulevaisuudessa. 

 Potentiaalisena uutena ajatuksena nähtiin malli, jossa hankkeiden tärkeys-
järjestykseen laittaminen tapahtuisi yhden AVI:n kautta, jolle muut AVI:t 
antaisivat kuitenkin omat lausuntonsa. 

 Asiantuntijaraadin käyttöä hankkeiden tärkeysjärjestykseen laittamisessa 
pidettiin myös mahdollisena, tätä vaihtoehtoa kannatettiin hieman edellis-
tä vähemmän. 

 
  Päätös: 
  Merkittiin asia tiedoksi. Asiaan palataan myöhemmin tänä vuonna.   
 
10.3  Rahaston menojen hyväksyjät 

Pääsihteeri esitteli Palosuojelurahaston menojen tarkastajat ja hyväksyjät 1.3.2016 
alkaen. Kyseiset henkilöt voivat toimia hyväksyjinä käsiteltäessä Palosuojelurahas-
ton maksamia avustuksia, ostolaskuja, henkilöstön matkalaskuja ja hallituksen 
palkkiolaskuja sekä muistiotositteita.  

 
Päätös:  
Hyväksyttiin Palosuojelurahaston menolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät  
esityksen mukaisesti.  

 
10.4  Rahaston hallituksen kokoukset 2016   
   

22.3.2016 klo 15, Sisäministeriö 
26 - 27.5.2016 Turku 
31.8.2016 klo 12, Sisäministeriö  
21.10.2016 kokous + kehittämispäivä 
30.11.2016 klo 12, Sisäministeriö 

 
10.5  Hallintomenot 2016 

Pääsihteeri esitteli hallintomenojen jakauman 2016. Hallintomenoihin ei ollut tul-
lut muutosta kokouksessa 1.12.2015 hyväksyttyyn talousarvioon nähden (strategi-
an toteutussuunnitelma 2016, liite 2: talousarvio 2016). Vuoden 2016 hallintome-
nojen (305 000 €) osuus kaikista menoista on noin 2,75 %. 

 
  Päätös: 
  Merkittiin asia tiedoksi. 

 
11.   Muut asiat 
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11.1   Sopimuspalokuntien harjoitusaluehakemusten hyväksyminen 
   Tarkastaja esitteli asian 
 

Sopimuspalokunnalta on tullut rahastolle tiedustelu 7.2.2016 koskien sopimuspa-
lokunnan mahdollisuutta hakea avustusta harjoitusalueen rakentamiseen, silloin 
kun hankkeen kokonaiskustannukset jäävät alle 12 500 € (sis. alv).  
 
Sopimuspalokunnille esitettiin mahdollisuutta hakea avustusta harjoitusalueen ra-
kentamiseen pienavustushaun kautta. Kokouksessa esitetty ohjeteksti esitettiin li-
sättäväksi sopimuspalokuntien pienavustuskirjeeseen, ohjeeseen avustuksen ha-
kemisesta Palosuojelurahastosta sekä rahaston www-sivuille.  

    
   Päätös: 

Rahaston hallitus päätti esityksen mukaisesti, että sopimuspalokunnille voidaan 
vuodesta 2016 myöntää pienavustusta myös harjoitusalueiden rakentamisesta ai-
heutuviin kustannuksiin (alle 12 500 euroa, sis. alv). Avustuksen myöntämisen 
edellytyksenä on, että alueen pelastuslaitos puoltaa hanketta ja se on valmisteltu 
yhteistyössä laitoksen kanssa. Harjoitusalueen tulee lisäksi parantaa alueen harjoit-
telumahdollisuuksia. Haun osalta noudatetaan pienavustusten yleisiä hakuperiaat-
teita (sopimuspalokuntien pienavustushankkeet, hakukirje 1.12.2015, SMDno-
2015-1875). 
 
Rahaston avustusohjeita tarkennetaan tältä osin. Lisäksi asiasta tiedotetaan sopi-
muspalokuntia ohjekirjeessä sekä rahaston www-sivuilla.  

 
12.  Seuraava kokous  
  Tiistaina 22.3.2016, klo 15.00, Sisäministeriö, Erottajankatu 2, huone 338 
     
13.  Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02.  
 
 
  
 Puheenjohtaja   Kari Hannus 
 
 
 
 
 Pääsihteeri   Johanna Herrala  


