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

1

Pöytäkirja 1/2017 Liite 1

SMDno-2017–337

Hallituksen kokous

Aika 28.2.2017 klo 14.00

Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, huone 338

Läsnä Kari Hannus puheenjohtaja; esteasiat kohdat: 7.2.1–7.2.8,
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

Mika Kättö varapuheenjohtaja; pj. kohdat: 7.2.1–7.2.8
esteasia kohta: 6.3, poistui paikalta käsittelyn
ajaksi

Anne Holmlund jäsen esteasia kohdat: 6.4, 6.13; poistui paikalta käsittelyn
ajaksi

Jari Hyvärinen jäsen; esteasiat kohta: 6.3, poistui paikalta käsittelyn ajaksi
Petri Mero jäsen
Kari Rajamäki jäsen
Simo Tarvainen jäsen; esteasia kohta: 6.3, poistui paikalta käsittelyn ajaksi
Vesa-Pekka Tervo jäsen; poistui kokouksesta klo 15.05
Johanna Herrala pääsihteeri
Artsi Alanne erityisasiantuntija
Ulla Mönkkönen tarkastaja
Jessica Puro sihteeriharjoittelija

Tiedoksi: Esko Koskinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.11.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 22.2.2017 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitus päätti
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin erityisasiantuntija Artsi
Alanteelle ja sihteeriharjoittelija Jessica Purolle.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (30.11.2016) pöytäkirja muutoksitta.

4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: kyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet
Johtava asiantuntija Ulla Suomela (Broad Scope Management Consulting Oy) esitti
sisäinen valvonta ja riskienhallinta -kyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet.
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Tausta
HAUS Kehittämiskeskus Oy toteutti Palosuojelurahaston hallituksen jäsenille ja
rahaston sihteeristölle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikyselyn syk-
syllä 2016. Arviointikysely perustuu valtiovarainministeriön julkaisemaan sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalliin ja sen suppeaan kehikkoon. Arvioin-
tiin liittyvät kysymykset sovitettiin Palosuojelurahaston toimintaan, ja kysely lähe-
tettiin yhteensä 12 henkilölle. Kyselyyn vastasi 10 henkilöä, joista 6 hallituksen jä-
sentä ja 3 sihteeristön jäsentä, yhden henkilön osalta taustatiedot puuttuvat.

Kyselyn tulokset
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on eri osa-alueilla mitattuna hyvä. Käyte-
tyt arviointiasteikot olivat hyvä, melko hyvä, en osaa sanoa, kohtuullinen ja heikko.
Eri arviointiosa-alueiden välillä ei ollut merkittäviä eroja. Kaikkien kuuden arvioin-
tiosa-alueen yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,12/5. Sisäinen toimintaympäristö ja
toiminnan rakenteet ovat toimivat. Valvontatoimenpiteet arvioitiin kokonaisuu-
dessaan Palosuojelurahastossa toimiviksi. Seuranta toimii Palosuojelurahastossa
hyvin. Rahaston hallitus saa tarvittavat tiedot ja rahastolla on myös toimivat sisäi-
sen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen menettelyt. Toimintaan liittyvistä riskeistä
raportoidaan ja tiedotetaan ohjaavalle tasolle.

Riskienhallinnan menettelyjen kehittäminen tulee kyselyn pohjalta nostaa rahaston
ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa on
syytä jatkossa tarkastella osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua.
Kehittämiskohteeksi nostetaan myös strategiasta ja tavoitteista viestiminen (ulkoi-
nen viestintä) ja sidosryhmäviestintään ehdotetaan mietittäväksi uusia viestintäta-
poja.

Päätös:
Merkitään tiedoksi johtava asiantuntija Ulla Suomelan esitys sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tuloksista.

5. Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016
Pääsihteeri esitteli hallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 379 pää-
töstä (vuonna 2015: 344 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli 276 kappaletta
(vuonna 2015: 298). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 22,51 miljoonaa euroa
(vuonna 2015: 31,79 miljoonaa euroa) ja myönnettiin 10,96 miljoonaa euroa
(vuonna 2015: 10,14 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen n. 48,7 %
haetusta (vuonna 2015: 31,9 %). Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa va-
kaana ja hyvänä. Palosuojelumaksukertymä on myös kehittynyt suotuisaan suun-
taan.

Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 10 963 241 euroa, joista kun-
nille yhteensä n. 4,80 miljoonaa euroa, pelastusalan järjestöille n. 4,14 miljoonaa
euroa, sopimuspalokunnille noin 1,27 miljoonaa euroa ja muille tahoille noin 0,75
miljoonaa euroa.
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Palosuojelumaksukertymä vuoden 2016 tilinpäätöksessä (11 200 912 euroa) on
noin 2,40 % suurempi kuin vuonna 2015 (10 938 642 euroa). Toteutuneet hallin-
tomenot olivat yhteensä 283 691 euroa. Hallintomenot jäivät hieman alle budje-
toidun. Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin.

Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 252 732 euroa
enemmän ja kalustohankkeisiin 197 192 euroa vähemmän kuin suunniteltiin. Ker-
tomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä alitoteutuneista hankkeista oli
yhteensä 561 786 euroa (vuonna 2015: 682 924 euroa, vuonna 2014: 316 131,52
euroa ja vuonna 2013: 406 749 euroa). Rahaston likvidit varat (20 287 564,79 eu-
roa) kasvoivat edellisvuoteen (18 260 601,71 euroa) verrattuna, ja yhteensä kasvua
edellisvuodesta oli 2 026 963,08 euroa (11,1 %). Palosuojelurahastossa ei ole ker-
tomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai ri-
koksia.

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä tilinpäätöksen. Hallitus val-
tuutti sihteeristön tekemään tilinpäätökseen tarvittavat tekniset korjaukset. Maalis-
kuussa valmistuva Tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja Palosuojelurahaston tilintar-
kastuskertomus vuodelta 2016 tuodaan rahaston hallitukselle tiedoksi seuraavaan
kokoukseen. Tilinpäätöksen painoversio jaetaan hallitukselle sen valmistuttua.

6. Vuoden 2017 1. Hakukierros, Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin, avustuspäätökset ja asiantuntijaraadin kokoonpano
Pääsihteeri esitteli asian

Rahastoon saapui 31.12.2016 määräaikaan mennessä yhteensä 13 hakijataholta
yhteensä 17 hakemusta. Avustusta haettiin noin 1,93 miljoonaa euroa noin 3,85
miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Hallituksen kokouksessa 30.11.2016 hy-
väksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti erityisavustuksiin on varattu
käytettäväksi vuonna 2017 yhteensä 3 400 000 euroa.

6.1 SMDno-2016-1865 Pelastusopisto; Ketterä pelastusyksikkö
Pelastusopisto on hakenut 95 859 euron (75 %) erityisavustusta Ketterä pelas-
tusyksikkö -hankkeeseen, ajalle 1.4.2017–31.3.2018.

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.

6.2 SMDno-2016-1957 Pelastusopisto; Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt
Pelastusopisto on hakenut 90 037 euron (75 %) erityisavustusta Pelastuslaitosten
viestintäkäytännöt -hankkeeseen ajalle 1.3.2017–31.5.2018.

Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 90 037 eu-
ron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
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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 90 037 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.

Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua sisäministeriön pelastusosaston Pelastus-
toimen uudistushankkeen turvallisuusviestintäryhmästä (TUVI-ryhmästä) edustaja.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016).

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.

6.3 SMDno-2016-2010 Sisäministeriö, pelastusosasto; Pelastustoimen uudistus-
hanke
Esteelliset jäsenet Mikä Kättö, Jari Hyvärinen ja Simo Tarvainen poistuivat huoneesta käsittelyn ajak-
si. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Sisäministeriön pelastusosasto on hakenut 632 800 euron (32 %) erityisavustusta
Pelastustoimen uudistushankkeeseen, ajalle 1.6.2017–31.12.2018, kyseessä on jat-
kohanke.

Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää sisäministeriön pelastusosastolle yhteensä enin-
tään 632 800 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.6.2017–31.12.2018.

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Avustus saa olla yhteensä enintään 632 800 euroa ja enintään 32 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 220 000 euroa ja lo-
put tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Hanketta tulee johtaa yhdessä pelastustoimen kumppanuusverkoston kanssa.

Hankkeen omarahoitusosuus (oma työaika) tulee kohdentaa kyseiselle hankkeelle,
joten sisäministeriön pelastusosaston muiden henkilöiden, jotka osallistuvat työ-
panoksellaan osa-aikaisesti hankkeen toteuttamiseen tulee pitää siitä asianmukaista
tuntikirjanpitoa (esim. kirjaamalla työtunnit KIEKU-järjestelmään). Tuntikirjanpi-
dosta tulee ilmetä sekä hankkeelle tehdyt työtunnit että muut ko. ajanjaksolla teh-
dyt tunnit, kalenteripäivät, tehdyn työn luonne ja palkkausperuste (henkilölle mak-
settu tuntipalkka henkilösivukuluineen). Tuntikirjanpito tulee liittää hankkeen vuo-
siraporttiin ja lopputilitykseen. Hakijaorganisaation vakinaisen henkilöstön hanke-
työksi ei katsota ohjausryhmien kokouksiin osallistumista eikä muita normaaleja
hallinnollisia toimia. Hankkeen kirjanpitoon (kustannuspaikalle) merkitään se osa
tuntikirjanpidosta, mikä kuuluu hankkeelle ja loppuosa kirjataan organisaation
normaaliin kirjanpitoon.
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Hankkeen vuosiraportti tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.1.2018 mennessä.
Vuosiraportin yhteydessä tulee tehdä selvitys hankkeen kustannuksista. Lopputili-
tys tulee toimittaa rahastoon 29.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee
toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.

6.4 SMDno-2017-31 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Kolmannen sekto-
rin ja viranomaisten yhteistyön kehittäminen pelastustoimessa
Esteellinen jäsen Anne Holmlund poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 94 200 euron (100 %) erityis-
avustusta Kolmannen sektorin ja viranomaisten yhteistyön kehittäminen pelastus-
toimessa -hankkeeseen, ajalle 1.3.2017–31.1.2018.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.5 SMDno-2017-36 Piikallio Oy; Savunpoistoluukkujen lumikuormatutkimus
Piikallio Oy on hakenut 11 000 euron (49 %) erityisavustusta Savunpoistoluukku-
jen lumikuormatutkimus -hankkeeseen, ajalle 15.2.2017–30.8.2017.

Päätös
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.6 SMDno-2017-37 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; Sopimuspalokun-
tabarometri 2017
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 16 075 euron (100 %)
erityisavustusta Sopimuspalokuntabarometri 2017 -hankkeeseen, ajalle 1.3.2017–
30.9.2017, kyseessä on jatkohanke.

Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Sopimuspalokuntien Liitolle yhteensä
enintään 16 075 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 16 075 euroa ja enintään hyväksyttävien koko-
naiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 6 000 euroa ja
loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.

Hankkeessa on varmistettava, että Sopimuspalokuntabarometri kattaa sekä VPK:t
että sivutoimiset palokunnat.
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Barometrin kysymykset tulee työstää vuorovaikutuksessa pelastustoimen uudistus-
hankkeen kanssa (sopimuspalokuntatoiminnan edistäminen).

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).

Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2018 mennessä. Lopputilityk-
sen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikutta-
vuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.7 SMDno-2016-1958 Pelastusopisto; Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuu-
luvat selvitykset sammutustehtävissä
Pelastusopisto on hakenut 77 290 euron (75 %) erityisavustusta Pelastusryhmän
ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -hankkeeseen, ajalle
1.3.2017–28.2.2018.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään
77 290 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 painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista.

Avustus saa olla yhteensä enintään 77 290 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.

Hankkeessa tulee kiinnittää huomiota saavutettujen tuloksien jalkauttamiseen.

Hankkeelle tulee perustaa ohjausryhmä, johon tulee kutsua pelastuspalveluiden
palvelualueiden pelastuslaitoksilta edustajia. Ohjausryhmään ei tule kutsua hank-
keen tässä vaiheessa sisäministeriön pelastusosaston edustajaa.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016).

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2018 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.8 SMDno-2017-29 FSB-Finlands Svenska Brand & Räddningsförbund r.f.;
Översättning av utbildningsmaterial
FSB-Finlands Svenska Brand & Räddningsförbund r.f on hakenut 40 000 euron
(100 %) erityisavustusta Översättning av utbildningsmaterial -hankkeeseen, ajalle
1.4.2017–31.3.2018.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
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muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.9 SMDno-2017-34 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund
ry; Suomen Palopäällystöliiton historiikki 2007–2017
Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry on hakenut 5 500
euron (50 %) erityisavustusta Suomen Palopäällystöliiton historiikki 2007–2017
-hankkeeseen, ajalle 1.12.2016–30.4.2017.

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.

6.10 SMDno-2016-1943 Palotutkimusraati ry; Palotutkimuksen päivät 2016
Palotutkimusraati ry on hakenut 30 200 euron (62,7 %) erityisavustusta Palotutki-
muksen päivät 2016 -hankkeeseen, ajalle 1.1.2017–31.12.2017.

Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Palotutkimusraadille yhteensä enintään 30 200
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 painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista.

Avustus saa olla yhteensä enintään 30 200 euroa ja enintään 62,7 % hyväksyttävis-
tä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 10 500 euroa ja
loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä. Avustusta ei saa käyt-
tää ruoka- ja juomatarjoiluiden kustannuksiin, niiden osuus on katettava osallistu-
mismaksuilla.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.11 SMDno-2016-1977 Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Valistushanke "Palo-
turvallisuus savupiippujen ja tulisijojen kohdalla"
Rakennustuoteteollisuus RTT ry on hakenut 43 000 euron (66,1 %) erityisavustus-
ta valistushankkeeseen "Paloturvallisuus savupiippujen ja tulisijojen kohdalla", ajal-
le 1.3.2017–30.11.2017, kyseessä on jatkohanke.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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6.12 SMDno-2016-1978 Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos; Palomu-
seon valokuvakokoelman digitointiprojekti
Helsingin kaupunki on hakenut 119 439 euron (50 %) erityisavustusta Palomuseon
valokuvakokoelman digitointiprojekti -hankkeeseen, ajalle 1.1.2017–31.12.2019.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tar-
koitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.13 SMDno-2016-1985 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Paloturvalli-
suusviikko 2017
Esteellinen jäsen Anne Holmlund poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 495 000 euron (100 %) erityis-
avustusta Paloturvallisuusviikko 2017 -hankkeeseen, ajalle 1.1.2017–31.12.2017,
kyseessä on jatkohanke.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle
yhteensä enintään 485 000 euron avustuksen hakemuksessa mainitun 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 485 000 euroa ja enintään hyväksyttävien ko-
konaiskustannusten suuruinen. Hankkeen yleiskustannukset voivat olla korkein-
taan 64 000 euroa. Avustuksesta maksetaan ennakkona 170 000 euroa ja loput to-
sitteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.

Rahaston hallitus edellyttää aktiiviseen yhteistyöhön alan eri toimijoiden kanssa
hankkeen eri vaiheissa.

Ohjausryhmän roolia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee vahvistaa.
Hankkeen toteutuksen arvioinnissa pyydetään ottamaan huomioon myös ohjaus-
ryhmän toimintaan liittyvät kehittämistarpeet ja toiveet.

Palosuojelurahaston hallitus edellyttää, että ohjausryhmään pyydetään myös sosiaa-
lialan edustus ja paloturvallisuusviikolla tulipalojen ennaltaehkäisytoimintaa tulee
suunnata myös syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien paloturvallisuusvalis-
tukseen.

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016).

Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.10.2017 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toi-
mittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hank-
keessa laadittu selvitys.
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6.14 SMDno-2016-2011 Nuohousalan Keskusliitto ry; Euroopan Nuohoojamesta-
rien liiton tekniset koulutuspäivät
Nuohousalan Keskusliitto ry on hakenut 28 000 euron (26,7 %) erityisavustusta
Euroopan Nuohoojamestarien liiton tekniset koulutuspäivät -hankkeeseen, ajalle
1.3.2017–31.10.2017.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitolle yhteensä
enintään 28 000 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 28 000 euroa ja enintään 26,7 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista.

Koulutuspäivät tulee järjestää ainakin osittain avoimena siten, että asiasta kiinnos-
tuneet voivat osallistua päivien luennoille. Koulutuspäivien materiaali tulee julkaista
verkkoversiona.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.

6.15 SMDno-2016-1956 Sami Kerman; Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa
Sami Kerman on hakenut 12 500 euron (100 %) erityisavustusta Osaamisen joh-
taminen pelastuslaitoksissa -hankkeeseen ajalle 1.6.2017–31.12.2017.

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.

6.16 SMDno-2016-1967 Pelastusopisto; Stipendit pelastustoimen päällystön
Amk-tutkinnon suorittaneille
Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron (100 %) erityisavustusta Stipendit pelastus-
toimen päällystön Amk-tutkinnon suorittaneille -hankkeeseen, ajalle 1.1.2017–
31.12.2017.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään
2 000 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 painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 2 000 euroa ja se maksetaan tositteellista tilitys-
tä vastaan yhdessä erässä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa tiedot stipendien saajista.

6.17 SMDno-2017-35 Pirkanmaan pelastuslaitos; Palokuntien Suomen mesta-
ruuskilpailut (Jehumalja-kilpailut) 2017
Pirkanmaan pelastuslaitos on hakenut 65 000 euron (50 %) erityisavustusta Palo-
kuntien Suomen mestaruuskilpailut (Jehumalja-kilpailut) 2017 -hankkeeseen, ajalle
11.8.2016–31.5.2017.

Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pirkanmaan pelastuslaitokselle yhteensä enin-
tään 52 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Avustus saa olla yhteensä enintään 52 500 euroa ja enintään 40,4 % hyväksyttävis-
tä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enin-
tään kolmessa erässä.

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2018 mennessä. Lopputilityksen liittee-
nä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7. Avustusten muutos-, jatkoaika, myöntämis- ja maksatushakemukset

7.1 Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 5 kpl

7.1.1 SMDno-2015–982; Aalto-yliopisto; jatkoaikahakemus; "Toiminnallisen pa-
lomitoituksen laajentaminen ja hyväksymisprosessin kehittäminen " -
hankkeeseen
Tarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on 27.8.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Aal-
to-yliopistolle "Toiminnallisen palomitoituksen laajentaminen ja hyväksymispro-
sessin kehittäminen (TOIMIHYVÄ)" -hankkeeseen yhteensä enintään 64 556 eu-
ron (50 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen oli
suunniteltu päättyvän 31.5.2017 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta
varten tuli toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä.

Aalto-yliopisto on 28.12.2016 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeelle
30.11.2017 asti. Jatkoaikatarve johtuu 2015 YT-neuvotteluista, joiden vuoksi tutki-
jan rekrytointi voitiin aloittaa vasta 2016 keväällä.
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Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankeaikaa 30.11.2017 saakka ja lopputi-
litys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysy-
vät ennallaan.

7.1.2 SMDno-2015–2219; Helsingin Pelastusliitto ry; jatkoaikahakemus; "Arjen
turvallisuuden tv- ja internet-ohjelmaformaatti " -hankkeeseen
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahasto on 16.12.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta
Helsingin Pelastusliitto ry:lle "Arjen turvallisuuden tv- ja internet-
ohjelmaformaatti" -hankkeeseen yhteensä 70 000 euron ja enintään (16,7 %)
hyväksyttävien kokonaiskustannuksien suuruisen erityisavustuksen. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisesti hankkeen oli suunniteltu päättyvän 31.5.2017 ja
lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon
31.8.2017 mennessä.

Helsingin Pelastusliitto ry hakee jatkoaikaan hankkeen toteuttamiselle 1.3.–
31.5.2018 saakka sekä hankkeen lopputilitykselle 31.8.2018 mennessä.

Päätös:
Hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.5.2018 saakka,
jolloin lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2018 mennessä. Muilta osin
päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.3 SMDno-2015–2242; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; jatkoaikahakemus
"Varanto toteutushankkeeseen"
Tarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle "Varanto toteutushankkeeseen" yhteensä
300 000 euron suuruisen eritysavustuksen hankkeen tekniseen suunnitteluun ja
tarkennukseen ajalle 1.2.2016 - 31.12.2016. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
hankkeen lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa ra-
hastoon 31.3.2017 mennessä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 23.11.2016 päivätyllä hakemuksella
jatkoaikaa Varannon toteutushankkeen rahoitukselle 31.12.2017 saakka. Jotta kil-
pailutukseen tarvittavat asiakirjat saadaan huolella suunnitelmallisesti tehtyä ja kil-
pailutus voidaan viedä virheettömästi läpi.

Päätös:
Hallitus päätti jatkaa hankkeen rahoitusta 31.12.2017 saakka, jolloin lopputilitys tu-
lee toimittaa rahastoon 30.3.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät en-
nallaan.

7.1.4 SMDno-2015–980; Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy; jatkoaikahakemus
ja kustannusten siirto pääluokkien välillä; "Akkukennojen ja akkujen palo
tutkimus " -hankkeeseen
Tarkastaja esitteli asian
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Palosuojelurahasto on 27.8.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle "Akkukennojen ja akkujen palotutkimus"
-hankkeeseen yhteensä enintään 41 640 euron (50 %) erityisavustuksen. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisesti hankkeen oli suunniteltu päättyvän 30.9.2016 ja lop-
putilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon
31.5.2017 mennessä.

Palosuojelurahasto on myöntänyt virkamiespäätöksellä 27.5.2016 jatkoaikaa hank-
keen tutkimusosuudelle 31.12.2016 asti ja lopputilityksen osalta aikataulu tulee säi-
lymään ennallaan eli 31.5.2017 mennessä.

Muutoshakemus
Jatkoajan pidentämiseksi ja kustannusten siirto pääluokkien välillä
– tutkimusosuudelle 31.5.2017 asti ja
– raportoinnille ja lopputilitykselle 31.8.2017 saakka

 sekä kustannusten siirtoa tililuokkien välillä seuraavasti:
* 4.000 € budjetin laite- ja konekuluista (alkuperäinen budjetti 7.000 €) siirretään:
* 1.000 € luokkaan matkakulut (alkuperäinen budjetti 2.102 €) ja
* 3.000 € luokkaan muut kulut, esim. analysointikulut, palokokeiden tilakulut,
(alkuperäinen budjetti 24.178 €).

Päätös:
Hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen tutkimusosuudelle 31.5.2017 saakka ja
hyväksyy esitetyn kustannusten siirron tililuokkien välillä. Raportointi ja lopputili-
tys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät
ennallaan.

7.1.5 SMDno/2012/1163; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL/tapaturmien
ehkäisyn yksikkö; jatkoaikahakemus rahoituksen käyttöön; "Tulipalojen
aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset II" -hankkeeseen
Tarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta
Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle THL "Tulipalojen aiheuttamien terveyshait-
tojen kustannukset II" -hankkeeseen yhteensä enintään 125 734 euron (50 %) eri-
tyisavustuksen. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli suunniteltu päätty-
vän 31.12.2014 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimit-
taa rahastoon 31.3.2015 mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 19.9.2014 päivätyllä kirjeellään jatko-
aikaa hankkeen toteutukselle vuoden 2016 loppuun saakka, johon Palosuojelura-
haston hallitus on 22.10.2014 myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mu-
kaisesti ja lopputilityksen toimittamiseen rahastolle 31.12.2016 mennessä.

THL on hakenut 1.12.2016 jatkoaikaa rahoituksen käyttöajan pidentämiseen
30.4.2017 saakka.  Hanke on aivan loppusuoralla mutta hankkeen eteneminen on
hidastunut johtuen tutkijan pitkästä virkavapaudesta ja osittaisesta osa-aikaisesta
työstä. Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan hankeen lopputilitys tuli toimittaa
rahastoon 31.12.2016 mennessä.
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Päätös:
Hallitus päätti jatkaa hankkeen rahoituksen käyttöaikaa 30.4.2017 saakka, jolloin
lopputilitys ja loppuraportti tulee toimittaa 30.7.2017 mennessä. Muilta osin pää-
tösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.6 SMDno-2015-2248; Oulun kaupunki / Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos;
Myönnetyn avustuksen siirtohakemus; ”Pelastuslaitosten tietoturvallisuu-
den kehittäminen -projekti” -hankkeeseen
Tarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on myöntänyt päätöksellään (SMDnro-2015-2248) yhteensä
enintään 99 360 euron (80 %) rahoituksen pelastuslaitosten tietoturvallisuuden ke-
hittämishankkeeseen ajalle 1.1.2015 -31.12.2016. Hankkeen lopputilitys tulee tehdä
viimeistään 31.3.2017.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on toimittanut rahastoon myönnetyn avustuksen
siirtohakemuksen. Hakemuksen on allekirjoittanut Petteri Helisten, Oulu-
Koillismaan pelastusliikelaitoksen pelastusjohtaja (25.11.2016) sekä Mervi Parviai-
nen, Pelastusopiston rehtori (22.11.2016). Hakemus on saapunut sisäministeriöön
30.11.2016.

Hakemuksessa todetaan, että Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen osalta kehit-
tämishanke päätetään 31.12.2016.

Päätös:
Hallitus päätti siirtää Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen tietoturvallisuuden
kehittämishankkeelle (SMDno-2015-2248) myöntämänsä rahoituksen ostopalve-
luihin suunnitellun osuuden 33 000 euroa sekä hankkeen hallinnoinnin tältä osin
Pelastusopistolle. Siirrettävällä rahoituksella tulee hankkeen alkuperäisen tavoitteen
mukaisesti edistää tietoturvallisuuden kehittämistä pelastuslaitoksissa yhteisesti
määritellyillä menettelytavoilla. Hankkeen lopputilitys tulee tehdä viimeistään
31.5.2017.

7.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 40 kpl
Tarkastaja esitteli asian
Esteasiat; kohdat 7.2.1 – 7.2.8 puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta käsittelyn ajaksi ja
puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset
seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
7.2.1 2016-1947 Honkilahden VPK ry 8 409
7.2.2 2017-0070 Huittisten VPK ry 812
7.2.3 2017-0247 Kokemäen VPK ry 4 767
7.2.4 2017-0268 Lavian VPK ry 1 811
7.2.5 2017-0271 Nakkilan VPK ry 3 419
7.2.6 2017-0255 Panelian VPK ry 1 450
7.2.7 2017-0097 Porin VPK ry 9 559
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7.2.8 2017-0083 Risten VPK ry 1 282
7.2.9 2016-1866 Alakemijoen VPK ry 1 836
7.2.10 2017-0117 Friherrsin VPK ry 3 750
7.2.11 2016-2009 Heinäjoen VPK ry 5 935
7.2.12 2017-0054 Helsingin VPK ry 1 456
7.2.13 2017-0260 Isojoen Palomiehet ry 416
7.2.14 2017-0130 Jokioisten VPK ry 1 720
7.2.15 2017-0097 Kaarinan VPK ry 3 298
7.2.16 2016-1934 Kolarin VPK ry 415
7.2.17 2016-1970 Koljalan VPK ry 4 958
7.2.18 2016-1969 Kotkan VPK ry 841
7.2.19 2017-0203 Kuuman VPK ry 512
7.2.20 2017-0086 Kårböle FBK rf 2 731
7.2.21 2016-1885 Lammin VPK ry 2 033
7.2.22 2017-0246 Leppävaaran VPK ry 2 280
7.2.23 2016-0078 Mikkelin Esikaupungin VPK ry 855
7.2.24 2017-0245 Mouhijärven VPK ry 234
7.2.25 2017-0043 Pornaisten VPK ry 550
7.2.26 2017-0064 Portaan VPK ry 1 946
7.2.27 2017-0028 Puistolan VPK ry 731
7.2.28 2016-1912 Pöytyän VPK ry 1 369
7.2.29 2017-0165 Raippaluodon VPK ry 330
7.2.30 2016-1851 Rutolan VPK ry 5 935
7.2.31 2016-1991 Saariselän VPK ry 3 596
7.2.32 2017-0297 Salmentaan VPK ry 1 333
7.2.33 2017-0291 Sappi Kirkniemen TPK 2 030
7.2.34 2017-0270 Sälinkään VPK ry 3 383
7.2.35 2016-1954 Tammisalon VPK ry 1 295
7.2.36 2016-1930 Teuvan palomieskerho ry 1 560
7.2.37 2017-0166 Tirilän VPK ry 482
7.2.38 2017-0218 Tiutisen VPK ry 435
7.2.39 2017-0032 Vaasan VPK ry 748
7.2.40 2016-1860 Yläkemijoen VPK ry 900

91 402

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: -
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:

Alakemijoen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu painepesurin, lumiauran, Led -TV:n ja
TV:n seinätelineen eikä Wlan reitittimen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Tammisalon VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu keskivaahtopistoolin tuplasäiliön han-
kinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kun-
nossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pornaisten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetakkien ja -housujen eikä hä-
kämittarin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäi-
syn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahasto-
lain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Helsingin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiapuvarusteiden ja -tarvikkeiden, al-
kometrin eikä paloaseman käytävämattojen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Huittisten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pyykinpesukoneen korjauskustannuksia,
pesurinletkun korjauskustannuksia eikä savutuulettimen varaosan hankinnasta ai-
heutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Portaan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu auton varaosien, auton vesiputken kor-
jauksen eikä akkujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edis-
tämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

Portaan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden (ylävartalolasta)
hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pe-
lastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14
§:n tarkoittamalla tavalla.

Risten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä pesuhallin
painepesurin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen eh-
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käisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahas-
tolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Porin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä asemapalve-
lusasujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäi-
syn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahasto-
lain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kaarinan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kahvinkeittimen hankinnasta aiheutu-
neita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edis-
tämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla
tavalla.

Mouhijärven VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paloasemalle hankittua kalustoa; näyttö-
taulu varusteineen eikä kannettavan tietokoneen hankinnasta aiheutuneita kustan-
nuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen koh-
distuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Mouhijärven VPK ry
Avustusta ei myönnetty 3 958,47 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta nii-
hin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen
SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Friherrsin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu putoamissuojaimien vuositarkistuksesta
eikä moottorisahan huoltotarvikkeiden hankinnoista aiheutuneita kustannuksia;
kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Panelian VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen hankinnasta aiheutuneita
kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Leppävaaran VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kylmähaudelaatikon eikä kesäpaitojen
hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pe-
lastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14
§:n tarkoittamalla tavalla.

Nakkilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutusaltaan eikä tähän liittyvi-
en tarvikkeiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelura-
hastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
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Sappi Kirkniemen TPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu happipullojen ja suojapussien hankin-
nasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-
toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus; kyseessä on kaluston normaali
huolto- ja kunnossapito palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

8. Muut asiat

8.1 Rahaston sihteeristön toimenkuvat

Erityisasiantuntija, pääsihteeri Johanna Herrala
Palosuojelurahaston sihteeristön johtaminen ja henkilöstön esimies
Palosuojelurahaston toiminnan strategisesta kehittämisestä vastaaminen
Palosuojelurahaston hallituksen sihteeri ja esittelijä
Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja taloudesta vastaaminen
Palosuojelurahaston yleis- ja erityisavustusten hakumenettelyiden ja
myöntämisperusteiden kehittäminen
Pelastusalan järjestöjen yleisavustuspäätösesitysten valmistelu, esittely ja
toimeenpano
Tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä rakennushankkeita koskevien eri-
tyisavustuspäätösesitysten valmistelu, esittely ja toimeenpano
Yleisavustusten, tutkimus- ja kehittämishankeavustusten sekä rakennus-
hankeavustusten tilitysten tarkastaminen ja maksuun hyväksyminen
Kuukausittaisesta sitoumusseurannasta vastaaminen
Viestinnän kokonaisuudesta vastaaminen
Sidosryhmäyhteistyö

Erityisasiantuntija Artsi Alanne
Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankepää-
tösesitysten valmistelu, esittely ja toimeenpano
Tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevien erityisavustuspäätösesitysten
valmistelu, esittely ja toimeenpano
Palosuojelurahaston hallituksen esittelijänä sekä pääsihteerin sijaisena toi-
miminen
Palosuojelurahaston yleinen kehittäminen yhdessä pääsihteerin kanssa
Palosuojelurahaston talouden suunnittelu- ja seurantatehtävät yhdessä
pääsihteerin kanssa
Avustusten valvontatoimenpiteisiin sekä takaisinperintäpäätöksiin liittyvi-
en valmistelu- ja esittelytehtävien päävastuu
Kalusto- ja tutkimus- sekä kehittämishankeavustuksiin liittyvä hakumenet-
telyiden ja myöntämisperusteiden kehittäminen
Kalustohanketilitysten ja tutkimus- ja kehittämishankkeiden tilitysten tar-
kastaminen ja maksuun hyväksyminen sekä yleisavustustilitysten tarkas-
taminen
Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät (mm. rahaston pöytäkirjan, pää-
töstiedotteen ja kokousmateriaalin valmistelu, sitoumusseuranta sekä kou-
lutustilaisuudet)
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Tarkastaja Ulla Mönkkönen
Sopimuspalokuntien pienavustushakemuspäätösten valmistelu, esittely ja
maksuunpano
Erityisavustuspäätösten muutoshakemusten käsittely, päätösesitysten val-
mistelu ja esittely
Vireille tulevien asioiden vastuuttaminen ja päättyvien asioiden päätös-
pyynnöt SM:n kirjaamoon sekä yhteistyö SM:n kirjaamon kanssa asiakir-
jahallinnon tehtävissä
Projektien avauspyynnöt sekä maksatuspyyntöjen laatiminen ACTAssa ja
vienti Rondo-järjestelmään
Palosuojelurahaston hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden maksatusten
valmistelu 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
Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät (mm. päätösten kirjoittamisessa
avustaminen, kokousmateriaalin oikoluku, hakemusyhteenvetojen laatimi-
nen, Innovaatiopalkintoon liittyvä valmistelutyö, sopimuspalokuntien ke-
hittämistoimenpiteisiin osallistuminen, projektien avauspyynnöt)

Harjoittelija Jessica Puro
Taloushallintoon sekä tilinpäätökseen liittyvät avustavat toimet
Hakemusyhteenvetojen laatiminen ja päätösten kirjoittamisessa avustami-
nen
Sisällön vieminen internetsivuille sekä sisällöntuotantoon osallistuminen
Maksatuspyyntöjen (ml. avustusennakot) laatiminen ACTAssa ja vienti
Rondo-järjestelmään
Innovaatiopalkintoon liittyvä valmistelutyö
Rahaston sisäiseen valvontahankkeeseen osallistuminen (takaisinperintä-
päätökset)
Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät (mm. tilitysten tarkastaminen,
osoitepoiminnat, kyselyiden laatimisessa ja tulosten raportoinnissa avus-
taminen)

Päätös: Hallitus hyväksyi sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2017. Sihteeristön
toimenkuvat on esitelty hallitukselle vuosittain.

8.2 PSR Rahaston hallituksen 2017 - 2020 nimityspäätös

Puheenjohtaja
Minna Arve, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari

Jäsenet
Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö
henkilökohtainen varajäsen Taito Vainio, neuvotteleva virkamies, sisäministeriö
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Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
henkilökohtainen varajäsen Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliit-
to

Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssialan Keskusliitto
henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssialan Keskusliitto

Ari Torniainen, kansanedustaja, keskustan eduskuntaryhmä
henkilökohtainen varajäsen Elsi Katainen, keskustan eduskuntaryhmä

Mika Raatikainen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä
henkilökohtainen varajäsen Mika Niikko, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryh-
mä

Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys
henkilökohtainen varajäsen Simo Tarvainen, pelastusjohtaja, Suomen Pelastusjohtajat yhdistys

Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja, Nuohousalan Keskusliitto, Suomen Palopäällystö-
liitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
henkilökohtainen varajäsen Brita Somerkoski, koulutussuunnittelija, Nuohousalan Keskusliit-
to, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.

8.3 Rahaston menojen hyväksyjät
Rahaston hallituksen kokouksessa 30.11.2016 hyväksyttiin menojen asiatarkastajat
ja hyväksyjät ajalle 25.11.2016 – 31.12.2016 (Tina Heinon loma-aika). Samalla to-
dettiin ja hyväksyttiin menojen tarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2017 alkaen, jolloin eri-
tyisasiantuntija Artsi Alanne aloittaa rahaston erityisavustajana.

9. Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous sovitaan, kun rahaston hallitus on selvillä
(ajalle 1.3.2017–28.2.2020).

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

Puheenjohtaja Kari Hannus

Pääsihteeri Johanna Herrala


