Pöytäkirja 4/2016

Liite 1

Hallituksen kokous
1

Aika

31.8.2016 klo 12.00.

Paikka

SM; Erottajankatu 2; kokoushuone 342a

Läsnä

Kari Hannus

puheenjohtaja;

Mika Kättö

varapuheenjohtaja;

Anne Holmlund
Jari Hyvärinen
Petri Mero
Kari Rajamäki
Simo Tarvainen

Vesa-Pekka Tervo

esteasia kohta; 5.18 (Turvaa verkossa), poistui paikalta käsittelyn ajaksi
esteasia kohta; 5.23 (Yhteinen ICT-hanke), poistui paikalta käsittelyn
ajaksi
poistui kokouksesta klo 14.57 kohta 9.1 alussa
pj. kohta; 5.18 (Turvaa verkossa)
pj. kohta; 5.23 (Yhteinen ICT-hanke)
pj klo 14.57 kohdat; 9.1–12.

jäsen
jäsen

esteasia kohta; 5.23 (Yhteinen ICT-hanke) poistui paikalta
käsittelyn ajaksi
esteasia kohdat; 9.2.1–9.2.4, poistui paikalta käsittelyn ajaksi

jäsen
jäsen
jäsen

esteasia kohta 5.2; (Maakunnallinen valmiussuunnitelma)
poistui paikalta käsittelyn ajaksi,
esteasia kohta; 5.23 (Yhteinen ICT-hanke), poistui paikalta
käsittelyn ajaksi
esteasia kohta; 9.2.5 poistui paikalta käsittelyn ajaksi

jäsen

Saapui klo 12.40

Johanna Herrala
Tina Heino
Ulla Mönkkönen
Sami-Petteri Markus

pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
harjoittelija

Tiedoksi:

Esko Koskinen

Kutsuttuna paikalla koulutuspäällikkö Ulla Suomela (HAUS), asiakohta 4.
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin
24.8.2016 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista seuraavalla muutoksella. Kohta; 8 puolivakinaiset - kyselyn tulokset käsiteltiin asiakohdan 4 jälkeen. Pöydälle jaettiin tarkennettu
laskelma takaisinperinnöistä (kohta 7).
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3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.5.2016) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Pääsihteeri esitteli asian. Koulutuspäällikkö Ulla Suomela piti aiheesta alustuksen.
Valtiontalouden tarkastusviraston 18.3.2016 päivätyssä tilintarkastajan vuosiraportissa todetaan,
että Palosuojelurahastossa ei ole sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa käytetty mitään systemaattista arviointikehikkoa, eikä se sisällä johdon lausumaa sisäisen valvonnan tilasta.
Tilintarkastajan vuosiraportissa suositellaan, että rahasto jatkossa hyödyntäisi arviointi- ja vahvistuslausuman laatimisessa systemaattista arviointikehikkoa. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman tulee mahdollisen kuvailun lisäksi sisältää nimenomaisesti myös valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:n tarkoittama arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista.
Rahaston hallitus päätti 22.3.2016 pitämässä kokouksessa ottaa käyttöön valtion viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon. Arviointikehikoista on olemassa laaja ja suppea malli, jotka valtioneuvoston asettaman sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaosto on laatinut. Suppea malli, jota otetaan rahastossa käyttöön, sopii erityisesti pieniin virastoihin.
Hanke toteutetaan yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa. HAUS toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin valtion talousarviolain ja -asetuksen sekä valtiovarainministeriön suosituksen mukaisena. Rahastolle muokattua arviointikehikkoa on mahdollista käyttää tulevina vuosina itsenäisesti arvioinnin tukena. HAUS toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin valtion talousarviolain ja -asetuksen sekä valtiovarainvarainministeriön suosituksen
mukaisena. Rahastolle muokattua arviointikehikkoa on mahdollista käyttää tulevina vuosina itsenäisesti arvioinnin tukena.
Koulutuspäällikkö Ulla Suomela oli kutsuttu rahaston hallituksen kokoukseen esittelemään materiaalia ja kertomaan arviointikehikon pohjalta toteutettavasta webropol -kyselystä. Kysely rahaston
hallituksen jäsenille lähetetään lokakuussa, vastausaikaa on noin 2,5 viikkoa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pääsihteeri työstää hallituksen jäsenille materiaalipaketin rahaston
toiminnasta. Kysely lähetetään tämän jälkeen hallituksen jäsenille ja sihteeristölle. Kyselyn tulokset
ja kehittämisehdotukset esitellään rahaston hallituksen kehittämispäivänä marraskuussa 2016.

5.

Vuoden 2016 2. hakukierros. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin,
avustuspäätökset.
Pääsihteeri esitteli asian.
Yleistä vuoden 2016 erityisavustusten 2. hakukierroksesta
Saapuneet hakemukset:
Vuoden 2016 erityisavustusten 2 hakukierros avattiin rahaston hallituksen kokouksessa 16.2.2016.
Rahastoon saapui 31.5.2016 määräaikaan mennessä yhteensä 26 avustushakemusta yhteensä 21 eri
hakijataholta. Myöhästyneitä hakemuksia ei ollut.
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Hakemukset:
Pelastusalan järjestöt
(3 SPEK, alueliitto, CTIF ja SSPL)
Pelastusopisto
Korkeakoulut/yliopistot
Henkilökohtaiset apurahat/
muut hankkeet
Pelastuslaitokset
Yhdistykset/järjestöt
Yritykset
Työterveyslaitos
Ilmatieteen laitos
Yhteensä

6
3
3

3

3
3
3
2
2
1
26

Saapuneista erityisavustushakemuksista 11 oli ensisijaisesti kokeilu-, käynnistys-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä hankkeita, 5 oppimateriaalihanketta, 5 valistus- ja neuvontahanketta, 2
tietojenkäsittelyn kehittämishanketta, 2 henkilökohtaista apurahaa tai stipendiä ja yksi muu hanke.
Avustusta haettiin noin 2,52 miljoonaa euroa noin 4,16 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin.
Keskimääräinen haettava avustusosuus oli 61 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Haettavan
avustuksen osuus kokonaiskustannuksista vaihteli 13 prosentista sataan prosenttiin. Kymmeneen
hankkeeseen haettiin avustusta enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja yhdeksään
hankkeeseen haettiin 100 % avustusta. Keskimäärin haettu avustus oli suuruudeltaan 112 243 euroa (edellisellä kierroksella 76 981 euroa), vaihteluvälin ollessa 5 000 – 1 066 000 €. Enintään
30 000 euron avustuksia haettiin kuuteen hankkeeseen ja vähintään 150 000 euron avustushakemuksia oli kolme. Jatkohankkeiksi suoraan tai välillisesti laskettavia hankkeita oli neljä kappaletta.
Käytettävissä olevat varat:
Hallituksen kokouksessa 1.12.2015 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimusja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2016 yhteensä 3 200 000 euroa. Vuoden
2016 ensimmäisellä hakukierroksella oli tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuspäätökset yhteensä 1 593 041 euroa. Tällä hakukierroksella jaettavissa olisi käyttösuunnitelmaa noudattaen
1 606 959 euroa.
Asiantuntijaraadin käsittely:
Asiantuntijaraati käsitteli kokouksessaan 14.6.2016 kaikki 26 hakemusta.
Asiantuntijaraadin kokoonpano vuonna 2016 2. kierros:
•
•

•
•
•

Heinonen Arto, riskipäällikkö, Folksam Vahinkovakuutus (vakuutusala, riskienhallinta, tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Helismaa Ilpo, neuvotteleva virkamies SM/PEO (mm. pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen,
pelastustoimen valmiussuunnittelu, evakuointien suunnittelu ja siihen liittyvä yhteistyö ja sopimuspalokuntia koskevat asiat)
Häyrinen Jarkko, ylitarkastaja, SM/PEO (mm. onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot,
erityisryhmien paloturvallisuus).
Jantunen Jorma O, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus)
Parviainen Anssi, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, laitosten välinen yhteistyö,
pelastustoiminta)
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•

•

•
•

Peltokangas Maija, pelastusylitarkastaja, SM/PEO, (mm. onnettomuuksien ehkäisypuolelle, valistuskampanjoihin ja -tapahtumiin, kansalaisten asenteisiin (gallupit) ja sopimuspalokuntien turvallisuusviestintään ja tapahtumatoimintaan)
Pousi Jouni, erityisasiantuntija SM/PEO / (mm. pelastustoimen tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminta sekä strateginen suunnittelu, pelastustoimen vapaaehtoisen ja sivutoimisen pelastusalan henkilöstön koulutusasiat sekä pelastustoimen vapaaehtoistoiminta)
Tulokas Pekka, tietoverkkojohtaja SM/PEO (mm. viranomaisradioverkon toiminta ja kehittäminen,
hätäkeskuslaitoksen tulosohjaus ja tietohallinnon kysymykset)
Vainio Taito, neuvotteleva virkamies, SM/PEO (pelastustoimen kehittämishanke, toimintavalmius,
palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)

Raadin erityisasiantuntijoina, joilta pyydetään lausunnot kohdennetuista hankehakemuksista, toimivat:
•
•
•

Hostikka Simo; professori, Aalto yliopisto, (mm. paloturvallisuustekniikka, rakennusten paloturvallisuus, tulipalojen simulointi, poistumisturvallisuus)
Kokki Esa; tutkimusjohtaja, Pelastusopisto, (tutkimus & tilastot, Pronto, pelastusopiston toiminta
Lounamaa Anne; kehittämispäällikkö, THL, (sosiaali/terveystoimen ja pelastustoimen yhteistyö)

Erityisasiantuntijoilta saatiin hankkeisiin neljä lausuntoa. Professori Simo Hostikka arvioi Ilmatieteen laitoksen hanketta Tulipaloissa muodostuvien savukaasujen leviämisen arviointi pelastuspalvelun tarpeisiin. Tutkimusjohtaja Esa Kokki arvioi väitöskirjahankkeen Yhteiskuntataloudellinen
kannattavuusarviointi ja vaikuttavuuden mittaamisen menetelmät pelastustoimessa. Kehittämispäällikkö Anne Lounamaalta on saatu lausunnot väitöskirjahankkeeseen Johtamisen merkitys työhyvinvoinnille pelastuslaitoksissa sekä Intra Trust Oy:n hankkeeseen Harjoituskonsepti pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien kriisijohtamisen.
Lisäksi professorit Jussi Tapani sekä Dan Frände kommentoivat Pelastusopiston hanketta Tuottamukselliset tulipalot. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto oli antanut lausunnon väitöskirjahankkeeseen Johtamisen merkitys työhyvinvoinnille pelastuslaitoksissa. Lisäksi väitöskirjahankkeisiin saatiin lausunnot hankkeita ohjaavilta professoreilta. Sisäministeriön pelastusosasto antoi
kommentin Ilmatieteenlaitoksen hankkeeseen Tulipaloissa muodostuvien savukaasujen leviämisen arviointi pelastuspalvelun tarpeisiin.
Asiantuntijaraadin arviot hankkeista koottiin hallitukselle jaettuun yhteenvetoon. Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimi pääsihteeri Johanna Herrala.
Avustuspäätökset:
Rahaston hallitus päätti myöntää avustuksia yhteensä 14 hankkeeseen. Avustussumma on yhteensä 1 618 343 euroa. Suurin yksittäinen avustus 480 000 euroa päätettiin myöntää KeskiPohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle pelastuslaitosten yhteiseen ICT hankkeeseen. Toiseksi suurin avustus 285 000 euroa päätettiin myöntää SPEK:lle NouHätä! Pelastustietoa
kahdeksasluokkalaisille 2017 -hankkeeseen. Pienin esitetty avustus 5 000 euroa päätettiin myöntää
Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:lle Sähköpeto-koulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille.
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Yleiset erityisavustuspäätösehdot:
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella. Sekä välitilitykset että lopputilitys tulee tehdä Palosuojelurahaston internetsivuilta löytyvällä tilityslomakkeella. Päätöksen lisäksi hakijat ohjataan tutustumaan ohjeeseen erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista. Ohje hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 30.11.2010 ja se löytyy rahaston internetsivuilta.
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee lähettää rahastoon viimeistään päätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Pääsääntöisesti lopputilityksen määräaika on 3 - 4
kuukauden kuluttua hakijan ilmoittamasta hankkeen päättymisajasta. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla, esitteissä ja
julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että Palosuojelurahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. Palosuojelurahaston 100 % avustuksella tuotettavan julkaisun tulee olla maksutta pelastusalan toimijoiden saatavilla.
Avustuksen saajan tulee antaa Palosuojelurahaston hallitukselle päätöksen ehtojen noudattamisen
valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Avustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä Palosuojelurahaston hallitukselle avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai
muusta avustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Lisä- ja/tai erityisehdot on mainittu erityisavustusten päätösyhteenvedossa kunkin päätöksen yhteydessä. Yli 1,5 vuotta kestäviltä hankkeilta pyydetään väliraportti hankkeen toteutuksen vaiheista ja aikatauluista. Vähintään kaksivuotisilta hankkeilta pyydetään myös erilliset vuositavoitteet.
Väliraportti pyydetään myös lyhyemmissä hankkeissa, mikäli se on hankkeen etenemisen varmistamisen kannalta keskeistä. Hankkeille voidaan myöntää ennakkoa, mikäli hakija on sitä hakenut
ja perustellut ja, jos se on avustuksen käytönkannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista (Valtionavustuslaki 688/01 12 § 2 mom.).
Lisäksi niihin avustuspäätöksiin, joissa avustus ylittää 50 % lisätään huomio hankintalain (Laki
julkisista hankinnoista 30.3.2007/348) soveltamisesta. Myös hankintojen kilpailutukseen liittyvät
asiakirjat pyydetään tarvittaessa lopputilityksen liitteenä.
Asiantuntijaraadin edustajilla oli hankkeiden arvioinnissa käytössä ensimmäistä kertaa Webropol
kysely. Raadin jäsenet pitivät Webropol-kyselyä erittäin toimivana työkaluna hankearvioinnissa.
5.1

SMDno-2016-928; Työterveyslaitos
Kaivospelastajien työkyvyn- ja turvallisuuden edistäminen
Työterveyslaitos on hakenut erityisavustusta hankkeelle Kaivospelastajien työkyvyn- ja turvallisuuden edistäminen ajalle 15.8.2016 - 15.12.2017 yhteensä 40 000 euroa (40 %).
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.2

SMDno-2016-746; Keski-Suomen pelastuslaitos
Maakunnallinen valmiussuunnitelma
Keski-Suomen pelastuslaitos on hakenut erityisavustusta hankkeelle Maakunnallinen valmiussuunnitelma ajalle 1.4.2016 - 30.9.2016 yhteensä 9 000 euron (34,7 %).
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.3

SMDno-2016-925; Pelastusopisto
Osaamisenkartoitusmalli
Pelastusopisto on hakenut 88 502 euron (75 %) erityisavustusta Osaamisenkartoitusmalli hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 88 502 euron
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2016 - 31.8.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 88 502 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen, että yhteys pelastustoimen uudistus-hankkeeseen tulee olla vahva hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjausryhmään tulee kutsua edustaja/edustajat uudistushankkeesta ja hankkeessa käytetyt kriteerit tulee muodostaa vuorovaikutuksessa uudistushankkeen kanssa (erityisesti osaprojekti 4).
Hankkeesta pyydetään lähettämään viestintäsuunnitelma lokakuun 2016 loppuun mennessä.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon viimeistään 1.9.2017 mennessä. Lopputilitys tulee
toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen
kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys

5.4

SMDno-2016-927; Pelastusopisto
Tuottamukselliset tulipalot
Pelastusopisto on hakenut 86 981 euron (75 %) erityisavustusta Tuottamukselliset tulipalot hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 86 981 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.12.2016 - 28.2.2018.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen painopiste tulee suunnata ennaltaehkäiseviin kysymyksiin. Tutkimuksen pääkysymykset
tulee täsmentää tältä näkökannalta. Palojen läpivirtaukseen on tarkoituksenmukaista keskittyä vain
siinä määrin, kuin se on hankkeen kannalta välttämätöntä ja ajankäytön kannalta mahdollista.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 86 981 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.5.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
5.5

SMDno-2016-962; Lapin ammattikorkeakoulu
Uusi isäntä pelastustoimelle vuonna 2019
Lapin Ammattikorkeakoulu on hakenut erityisavustusta hankkeelle Pelastustoimen uusi isäntä ajalle 1.3.2017 - 31.12.2018 yhteensä 89 752 euroa (100 %).
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.6

SMDno-2016-940; Suomen Sopimuspalokuntienliitto ry
Vetovoimainen sopimuspalokunta hanke
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 65 955 euron (100 %) erityisavustusta Vetovoimainen sopimuspalokunta hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Sopimuspalokuntien Liitolle yhteensä enintään 65 955 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2016 –
30.9.2017.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Tutkimushankkeeseen tulee sisällyttää konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja ohjaamiseksi. Hankkeessa tulee tarpeellisin osin huomioida pelastuslaitoksen rooli työnantajana.
Hankkeessa valmistuva raportti tulee julkaista myös ilmaisena verkkoversiona.
Ohjausryhmään tulee pyytää pelastuslaitosten edustaja kumppanuusverkoston kautta. Ohjausryhmään tulee pyytää myös SPEKin edustus, jonka kanssa tulee toimia yhteistyössä hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa.
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Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 65 955 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 20 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.1.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
5.7

SMDno-2016-976; Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisten
turvaverkkona
Pohjois-Savon pelastuslaitos on hakenut 67 540 euron (50 %) erityisavustusta Pelastustoimen ja
ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisten turvaverkkona hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pohjois-Savon pelastuslaitokselle yhteensä enintään
67 540 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2016 31.12.2017.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Palosuojelurahaston avustus tulee kohdistaa vain tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään osioon. Hankkeessa tulee esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siihen, millaisia malleja
ja sovelluksia pelastusviranomaiset voivat hyödyntää harva-asutusseudulla ja miten pelastustoimen
henkilökunnan työpanosta voitaisiin monipuoliseesti hyödyntää kiireellisissä tehtävissä. Iäkkäiden
ihmisten lisäksi tulee selvittää, kuinka muiden kotona asuvien (kuten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien) paloturvallisuusriskejä voidaan vähentää harva-alueella.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 67 540 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.8

SMDno-2016-975; SPEK ry
Yhteisön kriisinkestävyys vahvaksi palokunnan kohderyhmää laajentaen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 86 682 euron (100 %) erityisavustusta
Yhteisön kriisinkestävyys vahvaksi palokunnan kohderyhmää laajentaen hankkeeseen,
ajalle 1.1.2017 - 31.3.2018.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.9

SMDno-2016-983; Työterveyslaitos
Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle
Työterveyslaitos on hakenut 113 805 euron (50 %) erityisavustusta Minkälainen työvuorojärjestelmä sopii pelastushenkilöstölle hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 113 805 euron
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2016 - 31.3.2018.
Ohjausryhmään tulee kutsua riittävää pelastustoimen edustus kumppanuusverkoston kautta sekä
edustaja/edustajat pelastustoimen uudistamishankkeesta. Hankkeessa käytetyt kriteerit tulee muodostaa vuorovaikutuksessa uudistamishankkeen kanssa erityisesti osaprojekti 4).
Tutkimusaihetta tulee lähestyä myös yhteiskunnalliselta sekä kustannustehokkuuden näkökannalta: millaisia pelastustoimen eri tehtäviä eri ajankohtia tapahtuu ja millä voimavaroilla niitä voidaan
hallita. Hakkeen käsittelyssä tulee huomioida valtakunnallinen aspekti ja työaikaa tulee käsitellä
monipuolisemmin kuin kahden vaihtoehdon kautta.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007)
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 113 805 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa
erässä.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.6.2017 mennessä välitilityksen yhteydessä. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2018 mennessä. Lopputilityksen
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.

5.10

SMDno-2016-987; Tampereen teknillinen yliopisto
Raskaan ajoneuvon kuljettajien määrän ja osaamisen turvaaminen
Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 146 341 euron (60,8 %) erityisavustusta
Raskaan ajoneuvon kuljettajien määrän ja osaamisen turvaaminen pelastustoimessa hankkeeseen,
ajalle 1.7.2016 - 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.

5.11

SMDno.2016-986; Insta Trust Oy
Harjoituskonsepti pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien kriisijohtamisen harjoitteluun
Insta Trust Oy on hakenut 25 000 euron (39 %) erityisavustusta Harjoituskonsepti pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien kriisijohtamisen harjoitteluun hankkeeseen, ajalle 1.6.2016 - 31.12.2017
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.12

10

SMDno-2016-966; Lapin pelastusliitto ry
Palokuntanuorten suurleiri 2018
Lapin Pelastusliitto ry on hakenut 100 000 euron (13,4 %) erityisavustusta Palokuntanuorten
suurleiri 2018 Lohtaja -hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Lapin Pelastusliitto ry:lle enintään
100 000 euron (13,4 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 19.1.2016 - 31.12.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). Hankkeen kirjanpitokulut (arvio 40 000 euroa) tulee kilpailuttaa.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 100 000 euroa ja enintään 13,4 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 25 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä. Ennakko maksetaan, kun virkavapaustodistus on
vastaanotettu. Tieto virkavapauden ajaksi tehtävään palkatusta työtekijästä tulee myös ilmoittaa.
Hankkeesta tulee lähettää vuosiraportit 30.5.2017 sekä 30.5.2018 mennessä. Hankkeen lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 30.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös
hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selitys.

5.13

SMDno-2016-970; Timo Heikkilä
Kooste Suomen kansainvälisestä metsäpalotorjuntaan liittyvästä toiminnasta 1060 - 2010
Timo Heikkilä on hakenut 14 000 euron (100 %) erityisavustusta Kooste Suomen
kansainvälisestä metsäpalontorjuntaan liittyvästä toiminnasta 1960 – 2010 hankkeeseen,
ajalle 1.10.2016 – 31.3.2017.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.14

SMDno-2016-965; Metropolia Ammattikorkeakoulu OY
Raskaan ajoneuvokaluston UATP - uusi ajoneuvotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa
ja raivaustoiminta onnettomuuksissa
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 55 000 euron (50 %) erityisavustusta Raskaan
ajoneuvokaluston UATP hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Metropolia Ammattikorkeakoululle yhteensä
enintään 55 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen, ajalle
1.10.2016 - 31.5.2018.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 55 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 11 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hanke on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä pelastusopiston kanssa.
Hankkeesta tulee lähettää väliraportti 15.7.2017 mennessä. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa
rahastoon 31.8.2018 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.
5.15

SMDno-2016-1068; SPEK ry
Korkeiden rakennusten paloturvallisuus - suomenkielinen korkeiden rakennusten paloturvallisuuden suunnitteluopas
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 63 905 euron (100 %) erityisavustusta
Korkeiden rakennusten paloturvallisuus- suomenkielinen korkeiden rakennusten paloturvallisuuden suunnitteluopas hankkeeseen, ajalle 1.10.2016 – 28.4.2017.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.16

SMDno-2016-989; Sähkötarkastusyhdistys Säty ry
Sähköpeto - koulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille
Sähkötarkastusyhdistys Säty ry on hakenut 5 000 euron (33,3 %) erityisavustusta Sähköpeto- koulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:lle enintään 5 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.6.2016 - 31.12.2016.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 5 000 euroa ja enintään 33,3 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 1 750 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Hankkeessa syntyvä pelastustoimen koulutusmateriaali tulee olla saatavissa maksuttomana verkkojulkaisuna.
Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua pelastusosaston edustaja sekä pelastuslaitosten edustaja
kumppanuusverkoston kautta. Rahasto kannustaa yhteistyöhön materiaalin valmistamisen osalta
TUKESin kanssa.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
5.17

SMDno-2016-926; Pelastusopisto
Palovaroittimien toimintokunto

12

Pelastusopisto on hakenut 87 805 euron (75 %) erityisavustusta Palovaroittimien
toimintakunto hankkeeseen, ajalle 1.9.2016 – 31.8.2017.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.18

SMDno-2016-977; Länsirannikon Koulutus OY WinNova
Turvaa verkossa
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hakenut 25 000 euron (50 %) erityisavustusta
Turvaa verkossa hankkeeseen, ajalle 1.10.2016 – 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.

5.19

SMDno-2016-982; SPEK ry
NouHätä! Pelatustietoa kahdeksasluokkalaisille 2017
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 285 000 euron (100 %) erityisavustusta
NouHätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2017 hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 285 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2016 31.8.2017.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 285 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 90 000 euroa ja loppuosa avustuksesta
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään kolmessa erässä.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.20

SMDno-2016-1069; Somana Oy
Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5 -8 vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi.
Somana ry on hakenut 7 000 euron (90 %) erityisavustusta Hipsu ja Tipsu- Nyt palaa! hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Somana ry:lle enintään 7 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 15.3.2017 - 13.10.2017.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 7 000 euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia
(348/2007). Hankkeen osalta tulee olla yhteydessä alueen pelastuslaitokseen. Osa hankkeen
materiaalista tulee olla vapaasti saatavilla sosiaalisessa mediassa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.21

SMDno-2016-990; Rakennusteollisuus RTT ry
Valistushanke "Paloturvallinen savupiippu ja tulisija", jatkohanke
Rakennustuoteteollisuus RTT ry on hakenut 50 000 euron (76,9 %) erityisavustusta
Valistushanke "Paloturvallinen savupiippu ja tulisija" hankkeeseen, ajalle 1.9.2016 –
30.6.2017.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.22

SMDno-2016-963; Ilmatieteenlaitos
Tulipaloissa muodostuvien savukaasujen leviämisen arviointi pelastuspalvelun tarpeisiin
Ilmatieteenlaitos on hakenut 90 000 euron (40 %) erityisavustusta Tulipaloissa muodostuvien savukaasujen leviämisen arviointi pelastuspalvelujen tarpeeseen hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää 80 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2007 - 31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 80 000 euroa ja enintään 40 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
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Hanke tulee valmistella tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston kanssa. Hankkeen
ohjausryhmään tulee kutsua myös pelastuslaitosten edustaja kumppanuusverkoston kautta. Professori Simo Hostikan lausunto tulee ottaa huomioon hankkeen valmistelussa.
Hankkeen vuosiraportti tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.12.2017 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös
hankkeen kirjallinen loppuraportti, erillinen artikkeli hankkeen hyödyistä pelastustoimelle, vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus.
5.23

SMDno-2016-968; Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos,
Yhteinen ICT-hanke, jatkohanke
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on hakenut 1 066 000 euron
(80 %) erityisavustusta Yhteinen ICT-hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle enintään 480 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.9.2016 - 31.8.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustusehdot:
Avustus saa olla yhteensä enintään 480 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen, että yhteys pelastustoimen
uudistushankkeeseen tulee olla vahva hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjausryhmään
tulee kutsua edusta- ja/edustajat uudistushankkeesta ja hankkeessa käytetyt kriteerit tulee muodostaa vuorovaikutuksessa uudistushankkeen kanssa (erityisesti osaprojekti 4).
Mikäli hanke ei väli- tai vuosiraportin tietojen pohjalta toteuta maakuntauudistuksen tarpeita, eikä
ole yhdenmukainen pelastustoimen uudistushankkeen tavoitteiden kanssa, voidaan rahoitus keskeyttää.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.5.2017 mennessä ja hankkeen vuosiraportit 31.12.2017 ja 30.11.2018 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.3.2019
mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.24

SMDno-2016-967; Sami Kerman
Johtamisen merkitys työhyvinvoinnille pelastuslaitoksissa
Sami Kerman on hakenut 41 950 euron (100 %) erityisavustusta Johtamisen merkitys
työhyvinvoinnille pelastuslaitoksissa hankkeeseen, ajalle16.12.2016 – 30.4.2018.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota
edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 § tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.25

SMDno-2016-985; Tuomas Laine
Yhteiskuntataloudellinen kannattavuusarviointi ja vaikuttavuuden mittaamisen menetelmät pelastustoimessa
Tuomas Laine on hakenut 52 800 euron (100 %) erityisavustusta Yhteiskuntataloudellinen kannattavuusarviointi ja vaikuttavuuden mittaamisen menetelmät pelastustoimessa hankkeeseen, ajalle 1.9.2016 – 30.8.2018.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Tuomas Laineelle enintään 43 560 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen yhteensä 18 kuukauden ajalle.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustusehdot: Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä ja virkavapaustodistusta vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Apurahan suuruus
on 2200 €/kk (18 kk, 39 600 euroa). Tämän lisäksi hakijalle voidaan myöntää MYEL vakuutusta
varten avustusta korkeintaan 10 % kuukausipalkasta (3 960 euroa) kuitenkin niin, että avustus on
enintään 43 560 euron suuruinen.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Hanke tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa, hankkeen
taustayhteisönä on Tampereen yliopisto. Hankkeessa syntyvän väitöskirjan tulee olla saatavissa
verkkojulkaisuna maksutta.
Väliraportti väitöstutkimuksen etenemisestä tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään
30.4.2017. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään
31.5.2018. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu väitöskirja tai väitöskirjaluonnos. Tilityksen yhteydessä
tulee eritellä myös mahdollinen toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus.

5.26

SMDno-2016-969; CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry
Avustushakemus vuoden 2017 toimintaan
CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry on hakenut 152 350 euron (100 %) erityisavustusta
vuoden 2017 toimintaan.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää 140 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustusehdot: Avustus saa olla yhteensä enintään 140 000 euroa ja enintään 92 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 40 000 euroa ja loput tositteellista
tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Hankkeesta tulee laatia vuosittain viestintäsuunnitelma, jossa esitellään, millä tavoin toiminnan
kautta saatavista tiedoista tiedotetaan pelastustoimea. Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen,
että hankkeen tulokset ja keskeiset toiminnan hyödyt Suomen pelastustoimelle esiteltäisiin vuosittain sopivalla tavalla, esimerkiksi pelastustoimen ajankohtaispäivillä, pelastusalan lehdissä tai
omassa CTIF seminaarissa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 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.

Vuoden 2017 erityisavustusten 1. hakukierroksen avaaminen
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden
2017 aikana käynnistyviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset sekä
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit (vuoden 2017 ensimmäinen hakukierros).
Hakuilmoitukseen ei esitetty mainittavia muutoksia aiempaan nähden. Hankkeen yleiskustannukset tulee eritellä ja ne voivat olla korkeintaan 15 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan tulee tutustua ehtoihin tutkimus- ja kehittämishankkeiden hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista. Hankinnoissa, jotka ovat saaneet rahastosta yli 50 % avustuksen tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Avustuksia haetaan sähköisesti ja hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.12.2016
mennessä. Myös lähetetty sähköposti on virallinen asiakirja. Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan. Sekä oma-aloitteiset että
pyydetyt täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 20.1.2017 mennessä, jotta ne voidaan
huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa
helmi-maaliskuussa 2016. Vuoden 2017 2. hakukierros avataan helmikuussa 2017 ja hakuaika päättyy 31.5.2017.

Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.
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7.

Rakennushankkeiden sisäinen valvontahanke, takaisinperintäpäätökset (21 kpl).
Ylitarkastaja esitteli asian.
Taustaa
Rahaston sisäiseen valvontahankkeeseen liittyviä takaisinperintöjä on käsitelty aiemmin rahaston
hallituksen kokouksessa 22.4.2015 ja 22.3.2016.
Palosuojelurahasto teki sisäisen rakennusavustusten valvontahankkeen vuonna 2014. Tarkastuksen kohteena olivat kaikkien vuosina 1988 - 2013 myönnettyjen rakennushankeavustusten nykytilanne ja nykykäyttö. Avustuksia koskevat tiedot on kerätty Palosuojelurahaston pöytäkirjoista.
Avustusta saaneita tahoja pyydettiin ilmoittamaan, missä käytössä valtionavustusta saanut paloasema on ja ketkä asemaa käyttävät. Lisäksi pyydettiin selvitys siitä, sisältääkö paloasema tiloja,
jotka eivät kyselyn toteuttamishetkellä ole tai jotka eivät jossain vaiheessa ole olleet pelastustoimen käytössä. Mikäli asema sisälsi kyseisiä tiloja, pyydettiin lisäselvitys näiden tilojen käyttötarkoituksesta, käyttäjäkunnasta, käyttöajasta sekä muista asiaan mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.
Palosuojelurahaston vuosina 1988 - 2013 tekemissä rakennushankepäätöksissä on noudatettu soveltuvin osin seuraavia säädöksiä ja asiakirjoja (eri vuosien päätöksissä eri asiakirjoja): ohjetta
avustuksen hakemisesta palosuojelurahastosta (Dnro-2473-701-89) valtioneuvoston päätöstä valtionavustuksia koskevista yleismääräyksistä (2.9.1965/490, muutettu viimeksi 30.1.1997/85 tai
muutettu 22.12.1993/1332), kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun
lain säännöksiä valtionavustuksista (35/73) sekä palosuojelurahastolain (2003/306) ja valtionavustuslain (2001/688) säännöksiä.
Valtionavustuslaki takaisinperinnästä
Valtionavustuslaki (2001/688) tuli voimaan vuonna 2001 ja sen määräyksiä on sovellettu rahaston
hallituksen päätöksiin 1.9.2001 alkaen. Rahaston hallituksen päätöskäytännössä on noudatettu
omaisuuden käyttöaikaa koskevia säännöksiä myös ennen tätä päivämäärää tehtyihin päätöksiin.
Valtionavustuslain 13 §:n mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on
30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan
tukemisen tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston
hankintaan tai perusparannukseen.
Päätösehtojen ja valtionavustuslain (2001/688) 13 §:n mukaisesti saadaan avustuksen kohteena ollutta omaisuutta käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Jos avustus on
myönnetty tiettyä avustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin avustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden
omistus- tai hallintaoikeutta saa luovuttaa toiselle avustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana.
Valtionavustuslain 14 §:n mukaan avustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai
muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
Valtionavustuslain 22 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen
saaja on valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella tai jos
valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi muuttanut valtionavustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitusta.
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Takaisinperintäpäätökset 31.8.2016
Hallituksen kokouksessa 31.8.2016 käsiteltävien hankepäätösten kohdalla valtionavustusta saaneiden kohteiden käyttötarkoitus, hallintaoikeus tai omistusoikeus on muuttunut vaikka avustuksen
käyttöaikaa on vielä jäljellä. Valvontakyselyn perusteella tehtyjen selvitysten perusteella Palosuojelurahasto on päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustusten osittaiseen takaisinperintään.
Selvityksen mukaan täysin muussa käytössä olevista hankkeista tehdään tässä kokouksessa päätös
20 hankkeen osalta. Osittain muussa käytössä olevista hankkeista tehdään tässä kokouksessa päätös Ylöjärven kaupungin hankkeen osalta.
Tarkennettujen laskelmien perusteella takaisinperittävä summa kaikkien valtionavustusta saaneiden hankkeiden osalta on yhteensä 609 309 euroa.
Takaisinperintälaskelma
Takaisinperintäpäätöksissä on markan arvo laskettu seuraavasti: 1 euro on 5,94573 markkaa.
Rahaston käyttämässä takaisinperintäpäätösten palautuslaskelmassa on otettu huomioon myönnetyn avustuksen määrä, valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä rakennuskustannusindeksit avustuksen myöntöajankohdalta ja siltä ajankohdalta jolloin avustuksen
saaja on ilmoittanut, että paloasema ei enää ole päätöksen mukaisessa käytössä.
Avustuksen käyttöaika on laskettu ennakkopäätöspäivästä tai vastaavasti päätöspäivästä, mikäli
avustuksesta ei ole tehty ennakkopäätöstä. Niiden hankkeiden kohdalla, joissa kiinteistö tai rakennus on myyty, on takaisinperinnän laskelmassa käytetty avustuskohteen myyntipäivää.
Laskukaava ottaa huomioon indeksikorotuksella rahan reaaliarvon, josta saadaan kerroin jonka perusteella aika laskee takaisinperittävän summan. Takaisinperittävä summa vastaa avustuksen arvoa
sinä vuonna jolloin avustuksen saaja on ilmoittanut, että käyttötarkoitus on muuttunut. (Valtionavustuslain 23 §:n mukaisesti takaisin perittävä määrä on sen suuruinen osa investointiavustuksen
kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta kohteena olevan
omaisuuden alkuperäisistä hankintamenoista investointihankkeen toteuttamisen jälkeen).
Rakennuskustannusindeksit vaihtelevat kuukausittain ja vuosittain. Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen
avulla. Rakennuskustannusindeksi ei huomioi kiinteistön mahdollista arvon laskua. Laskelmassa
on käytetty samaa rakennuskustannusindeksisarjaa, kohdistettaessa pisteluvut avustuksen myöntövuodelle ja avustuskohteen käyttötarkoituksen muutosvuodelle.
Takaisinperittävän summan lisäksi avustuksen saajan on maksettava palautetavalle määrälle valtionavustuslain 24 §:n mukaista korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä 3
prosenttiyksiköllä. Samaa laskukaavaa on käytetty rahaston aikaisemmin tekemissä takaisinperintäpäätöksissä (Lohjan kaupunki SMDno-2013/1541, Tirilän VPK ry SMDno-2010-1643, Töysän
VPK ry SMDno-2009/1989, ).
Takaisinperittävä korko on laskettu pääsääntöisesti siitä päivästä milloin avustuskohteen käyttötarkoitus on muuttunut. Niiden hankkeiden osalta, joissa kiinteistö on myyty, on korko laskettu
myyntipäivämäärästä.
Palautusosuus tulee maksaa Palosuojelurahaston tilille FI51 5000 0120 3776 67 kahden kuukauden
kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.
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Oikaisuvaatimus
Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Palosuojelurahaston päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valtionapuviranomaisen muu kuin 19, 21, 22 ja 30 §:ssä tarkoitetussa asiassa tekemä päätös voidaan lähettää asianosaiselle tiedoksi postitse. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. Tiedoksiannossa
noudatetaan muuten, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa säädetään (Valtionavustuslaki
27.7.2001/688). Oikaisuvaatimus tehdään Palosuojelurahaston hallitukselle.
Kohtuullistaminen
Valtionavustuslain (2001/688) 26 §:n mukaisesti valtionapuviranomainen voi valtionavustuslain 20
- 22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää, että osa palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta tai viivästyskorosta jätetään perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisinperintä on kohtuuton valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin tai valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden taikka palauttamisen tai takaisinperinnän perusteena olevaan menettelyyn tai olosuhteiden muutokseen nähden.
Erittäin painavasta syystä valtionapuviranomainen voi päättää, että palautettava tai takaisin perittävä määrä, sille maksettava korko tai viivästyskorko jätetään kokonaan perimättä.
Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä takaisinperintäpäätökset esityksen mukaisesti. Alla yhteenveto takaisinperintäpäätöksistä.
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Yhteenveto 31.8.2016 tehdyistä päätöksistä
Hakija

Alajärven kaupunki
ent. Lehtimäki

Dnro

Päätös pvä

SMDno-2016-1305
SMDno-2016-1130

Heinolan kaupunki

SMDno-2016-1203
SMDno-2016-1183

Järvenpään kaupunki
Kauhavan kaupunki /
ent. Ylihärmä
Kemin kaupunki
Kemin kaupunki
Kurikan kunta /
ent. Jurva
Kuusamon kaupunki
Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki
Pirkkalan kunta
Pyhärannan kunta

16.2.1994
26.2.1992

15 072

13.9.1995

107 005

15.2.1995

SMDno-2016-1056

5.2.1998

SMDno-2016-1133

29.4.1992

SMDno-2016-1289

14.9.1990

SMDno-2016-1332

24.4.2001

SMDno-2016-1132

9.2.1989

SMDno-2016-1063

9.11.1990

SMDno-2016-245

26.8.1997

SMDno-2016-270

8.12.1998

SMDno-2016-266

14.9.1990

SMDno-2016-1134

9.11.1990

SMDno-2016-1062

22.10.1991

SMDno-2016-272

15.2.1995

SMDno-2016-273

15.12.2004

SMDno-2016-1293

10.4.2000

SMDno-2016-1139

5.3.1990

SMDno-2016-1141

7.12.1988

4 802
33 234

Siikajoki / ent. Ruukki

15 072
30 091

1.9.2013
1.1.2013
1.2.2015
1.11.2014
1.12.2013
1.12.2013
1.4.2015

36 615
25 308
10 274
29 432
159 778
9 686

2.9.2011
1.1.2015
8.5.2015
1.1.2011
1.8..2007

18 655
31 395
27 000

36 159

8 799

Takaisinperintä
yhteensä €
44 957

22 786

6 836

718

7 554

158 102

52 700

5 534

58 234

7 054

2 587

338

2 925

48 573

17 810

987

18 797

246 959

49 392

3 169

52 561

23 012

5 369

517

5 886

39 965

22 647

2 180

24 827

62 885

8 384

422

8 806

37 314

11 194

2 079

13 273

15 139

5 047

294

5 341

42 576

15 611

733

16 344

231 424

61 714

13 165

74 879

13 252

4 859

1 978

6 837

27 773

8 332

1 307

9 639

19.9.2015

47 249

11 025

176

11 201

3.3.2014

34 269

20 562

473

21 035

12 678

5 916

517

6 433

182 010

103 139

67 058

170 197

23 662

11 043

6 351

17 394

230 066

24 847

7 342

32 189

485 173 124 137

609 309

20.5.2003

Tampereen kaupunki

151 369
17 214

SMDno-2016-1225
6.10.1988

142 960
1 098 094
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00120 Helsinki

Korko €

17.3.2016

9 172
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Takaisinperintä €

7.5.2012

Suomussalmen kunta

Viitasaaren kunta
Ylöjärven kaupunki /
36 % avustuksesta

90 397
1.9.2013

159 779

Sastamalan kaupunki
/Suodenniemi
Siikajoki / ent. Ruukki

Laskennallinen
avustus €

1.4.2010
64 181

Heinolan kaupunki
Imatran kaupunki /
Salo-Issakan VPK ry

Myönnetty Käyttö muutavustus €
tunut pvä

27.9.2014
6.2.2009

1 415 135
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8.

Puolivakinaiset - kyselyn tulokset
Pääsihteeri esitteli asian.
Kysely - Puolivakinaisten palokuntien mahdollisuus hakea sopimuspalokuntien pienavustusta
Kysely ”puolivakinaisten palokuntien” mahdollisuudesta hakea sopimuspalokuntien pienavustusta
toteutettiin pelastuslaitoksille keväällä 2015. Kyselyyn saatiin vastaukset kaikilta pelastuslaitoksilta
syksyyn 2015 mennessä. Kyselyn taustalla oli Ylikiimingin palomiehet ry;n tiedustelu, voiko puolivakinainen palokuntayhdistys hakea avustusta sopimuspalokuntien pienavustusta esim. nuorisoosaston suojavarusteisiin. Ylikiimingin palomiehet ry on 17.12.2014 lähettämänsä ilmoituksen
mukaan tehnyt pelastuslaitoksen kanssa aluesopimuksen, jossa sovitaan hälytysosaston, nuorisoosaston ja naisosaston koon mukaan määräytyvästä korvauksesta ja muutamista muista käytännön
asioista. Varsinaista palokuntasopimusta yhdistyksellä ei ole. Kysyjä tiedustelee, täyttääkö solmittu
aluesopimus palokuntasopimuksen kriteerit.
Puolivakinaiset palokunnat
Lähtökohtaisesti puolivakinaisilla palokunnilla on suorat henkilökohtaiset sopimukset (työsopimus) alueellisen pelastuslaitoksen kanssa. Kaikilla näillä palokunnilla ei ole toiminnassaan yhdistystä, kuitenkin monilla on. Toisinaan yhdistykset ylläpitävät esimerkiksi nuorisotoimintaa..
Näistä ”henkilöstöyhdistyksistä", joiden jäsenillä on henkilökohtaiset sopimukset, käytetään mm.
nimikkeitä puolivakinainen palokunta, palokuntayhdistys, palomiesyhdistys, palohenkilöstö tai palokerho. Kaikilla VPK-sopimuspalokunnilla on nimessään puolestaan maininta VPK tai Vapaaehtoinen Palokunta, muutamalla vielä Vapaa palokunta. Yksi poikkeus on Hartolan palokunta, joka
on VPK-sopimuspalokunta, mutta virallisesta nimestä on jätetty lyhenne VPK:pois.
Kyselyn tuloksista
Pelastuslaitoksista noin puolet kannatti ”puolivakinaisten palokuntien” mahdollisuutta hakea harkinnanvaraista sopimuspalokunnan pienavustusta. Mikäli sopimuspalokuntien pienavustusta
myönnettäisiin puolivakinaiselle palokunnalle, voitaisiin avustusta myöntää vain yhdistykselle ja
pääsääntöisesti vain nuorisotoimintaan. Pelastuslaitoksen kanssa tulisi olla sopimus nuorisotoiminnan järjestämisestä. Hankehakemuksen liitteenä tulisi olla pelastuslaitoksen lausunto hankkeesta. Avustus olisi harkinnanvarainen.
Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. Rahaston hallitus käsittelee asiaa uudelleen marraskuun kokouksessa. Lainsäädäntöjohtaja, yksikön päällikkö Mika Kättö valmistelee asiasta lausunnon.
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9.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 1 kpl

9.1

SMDno-2016-2947; Pelastusopisto, Jatkoaikahakemus
"KOULUMAALI - Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja Kejo - Erica - oppimateriaali, jatkohanke
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 11.2.2015 päivätyllä päätöksellään SMDno-2014–2947 avustusta
Pelastusopistolle "KOULUMAALI - Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO - ERICA"
- oppimateriaalihankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 71 282 euroa ja enintään 75 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Oppimateriaalihanke ajoittuu ajalle 1.3.2015 - 31.8.2016 ja
lopputilitys tuli tehdä 31.10.2016.
Jatkoaikahakemus
Pelastusopisto on 14.6.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa oppimateriaalihankkeeseen
31.12.2017 saakka.
Jatkoaikahakemuksen perustelut
Hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti koulutusalustan rakentamisessa. Sen sijaan KEJOERICA -oppimateriaalin valmistelu on viivästynyt Pelastusopistosta ja hankkeesta johtumatta kyseisten järjestelmien aikataulujen viivästymisestä johtuen, jotta muiden järjestelmien aikataulut eivät rajoita hankkeen etenemistä. Tällöin oppimateriaali saataisiin valmisteltua työsuunnitelman
mukaisesti ja voidaan varmistaa työsuunnitelman mukaiset tavoitteet hankeaikataulun mukaisesti.
Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.12.2017 saakka, jolloin lopputilitys tulee
tehdä 31.3.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.
Perustelut
Hakija on perustellut jatkohakemuksessaan jatkoajan pidentämisen. Hallitus katsoo, että esitetyt
perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
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9.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 20 kpl
Tarkastaja esitteli asian
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20

2016-1273
2016-1000
2016-1098
2016-1184
2016-1074
2016-1012
2016-1229
2016-1224
2016-1274
2016-1107
2016-1252
2016-1082
2016-0919
2016-1131
2016-1217
2016-1237
2016-1238
2016-1077
2016-1165
2016-1260

Ahtialan VPK ry
Keski-Hollolan VPK ry
Vesikansan VPK ry
Villähteen VPK ry
Leppälahden VPK ry
Euran VPK ry
Harjavallan VPK ry
Ulvilan VPK ry
Halikon VPK ry
Humppilan VPK ry
Jokelan VPK ry
Kemijärven kunnan VPK ry
Lappeenrannan VPK ry
Lempäälän VPK ry
Leppävaaran VPK ry
Nurmijärven Keskus VPK ry
Parkanon VPK ry
Pirkkalan VPK ry
Teuron-Kuuslammin VPK ry
Västanfjärds FBK rf

1 276
3 749
4 471
3 418
224
8 318
1 636
5 858
625
3 280
4 000
965
5 361
1 021
8 796
9 266
4 087
5 400
1 909
1 558
75 218

Päätös:
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Pirkkalan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysosastolle hankittua ulkopuolista
liikuntakoulutusta, sykemittareita eikä alkometrin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Vesikansan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden, painepesurin ja pesuaineen sekä
sammutusvaahdon hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Villähteen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu suihkuputkien huoltosarjojen hankinnasta aiheutuneita
kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
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Ulvilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savusukellusmaskien uloshengitysventtiilien ja Orenkaiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Harjavallan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu (EA -tarvikkeiden) tyhjiöpatjasetin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Teuron-Kuuslammin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu (EA -tarvikkeiden) rankalaudan hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Jokelan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja -housujen, T-paitojen eikä
naisjaoston sadeasujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
9.3

Vaasan Meripelastusyhdistys ry:n pienavustushakemus, 1 kpl
Tarkastaja esitteli asian
SMDno-2016-1070; Vaasan Meripelastus ry
Saaristotukikohdan laiturin uusiminen
Vaasan Meripelastus ry on hakenut pienavustusta saaristotukikohdan laiturin uusimiseen (raskasponttonilaiturin asennus ja pohjapainot, laiturin betonipainojen rahti Raippaluotoon sekä materiaalit laiturin kannen ja kävelysillan rakentamiseksi) yhteensä 11 138, 94 euroa.
Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

10.

Muut asiat

10.1

Talousseuranta 1. ja 2. neljännes 2016
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston tuotto- ja kululaskelma on tavoitellun budjetin mukainen. Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut ovat pienentyneet samoin palvelujen ostot edelliseen vuoteen nähden. Muut kulut (kaikki
matkustuskulut) ovat nousseet hieman. Toiminnan kulujen yhteissumma on laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
Päätös: Merkittiin tiedoksi tuotto- ja kululaskelma sekä tase tammi-kesäkuulta 2016.
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10.2

Lausunto valtion talousarviosta annetun lain muuttumisesta SMDno-2016-1242
Pääsihteeri esitteli asian
Lausunto valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

25

Valtiovarainministeriö on 6.7.2016 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien valtion talousarviosta annetun lain muuttamista. Palosuojelurahasto on antanut asiasta alla olevan lausunnon 17.8.2016.
Palosuojelurahasto kannattaa esityksen päämäärää, jossa tavoitteena on lisätä valtion taloushallinnon tuottavuutta ja vähentää valtion taloushallinnon hoitamiseen tarvittavia menoja. Palosuojelurahasto pitää hyvänä lakiin sisältyvää poikkeusmahdollisuutta, jossa Valtiokonttori voisi taloushallintotehtävien tarkoituksenmukaisen hoidon vaatiessa antaa kirjanpitoyksikölle tai rahastolle erityisestä syystä luvan hoitaa maksuliike-, kirjanpito-, palkan laskenta- tai tilinpäätöstehtävä itse. On
myös kannatettavaa, että muista kuin lain nojalla keskitettävistä taloushallintotehtävistä virastot,
laitokset ja rahastot voivat sopia edelleen palvelukeskuksen kanssa.
Esityksessä Valtiokonttori määräisi, miltä osin tilinpäätös laaditaan kirjanpitoyksikössä ja miltä
osin palvelukeskuksessa. Kirjanpitoyksikön vastuulle jäisi varsin vähän tilinpäätöksen laadintaan
liittyviä tehtäviä, tällaisia ovat esimerkiksi tilinpäätöksen tiettyjen liitteiden laatiminen. Vastuu velvollisuudesta antaa tilinpäätöksessä oikea ja riittävä kuva määräytyisi sovitun vastuujaon mukaan,
mitä rahasto pitää hyvänä.
Palosuojelurahaston osalta kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät hoidetaan jo nyt Palkeissa. Muutokset
ovat näin ollen hyvin vähäiset. Muutokset eivät edellytä myöskään henkilöstövoimavarasiirtoja.
Palosuojelurahaston vastuulla on tilinpäätöksen liite 2, Varojen käyttösuunnitelma, jonka liitteen
laatiminen jää edelleen rahaston vastuulle. Rahasto vastaa myös jatkossa tilinpäätöstekstin kokonaisuuden valmistamisesta sekä toimintakertomuksen laatimisesta.
Päätös: Merkittiin lausunto tiedoksi.
11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05.

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Pääsihteeri

Johanna Herrala
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