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Pöytäkirja 6/2016 Liite 1

Hallituksen kokous

Aika 30.11.2016 klo 9.00

Paikka Lahti Seurahuone; Aleksanterinkatu 14, kokoushuone Tehi

Läsnä Kari Hannus puheenjohtaja;
esteasiat kohdat; 11.3.2–11.3.3, poistui paikalta käsittelyn ajaksi

Mika Kättö varapuheenjohtaja;
pj. kohdat; 11.3.2–11.3.3

Anne Holmlund jäsen; esteasia kohta 6; Vuoden 2017 yleisavustukset
pelastusalan järjestöille avustuspäätökset;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

Jari Hyvärinen jäsen
Petri Mero jäsen
Kari Rajamäki jäsen
Simo Tarvainen jäsen

esteasia kohta 11.1 MOVI4 -hankkeen siirtäminen Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle ja
kohta 11.3.1, poistui paikalta käsittelyn ajaksi.

Vesa-Pekka Tervo jäsen
Johanna Herrala pääsihteeri
Ulla Mönkkönen tarkastaja
Sami-Petteri Markus harjoittelija

Tiedoksi: Esko Koskinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin
24.11.2016 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Esityslistaan lisättiin kohta 8.2 Kalus-
tohankkeiden hakukirje vuodelle 2017. Lisäksi kohta 11.2 Oikaisuvaatimukset (5 kpl) pää-
tettiin siirtää käsiteltäväksi alkuvuonna 2017.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.10.2016) pöytäkirja muutoksitta.
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4. Rahaston henkilöstöasiat
Pääsihteeri esitteli asiat

4.1 Palosuojelurahaston erityisasiantuntijan sijaisen valinta ajalle 1.1.–31.1. ja 1.3.–31.12.2017

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on päättää ra-
hastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään. Palosuojelurahaston hal-
litus päätti kokouksessaan 23.10.2016 pyytää sisäministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin erityisasi-
antuntijan (8.0) sijaisuuden täyttämiseksi uuden toimenkuvan edellyttämin pätevyyksin tavoitteena
esitellä asian jatkotoimenpiteet rahaston hallituksen kokouksessa 30.11.2016. Palosuojelurahaston
hallitus merkitsi myös tiedoksi, että Tina Heinon sijaisuus Palosuojelurahaston ylitarkastajana
päättyy 31.12.2016.

Erityisasiantuntijan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaimmat val-
miudet erityisasiantuntijan tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Eri-
tyisasiantuntijalla tulee olla taloudellista osaamista sekä tarkastus- ja valvontatoiminnan osaamista.
Tehtävään valittavalta odotetaan kokemusta julkisista avustuksista sekä valtionavustuspäätösten
valmistelusta. Erityisasiantuntija toimii hallituksen esittelijänä sekä pääsihteerin sijaisena. Erityis-
asiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohan-
kepäätösten sekä tutkimus- ja kehittämishankepäätösten valmistelu, esittely ja toimeenpano sekä
tilitysten tarkastaminen ja maksuun hyväksyminen.

Tarkempi tehtäväkuva hyväksytään rahaston hallituksen vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessa
yhdessä rahaston muun sihteeristön työnkuvien kanssa.

Erityisasiantuntijan tehtävään on osoittanut kiinnostuksen kauppatieteiden maisteri Artsi Alanne
sisäasioiden EU-rahastosta, sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksiköstä.  Alanne on hake-
nut Palosuojelurahaston ylitarkastajan määräaikaista virkasuhdetta vuonna 2015, jolloin hän osal-
listui haastatteluun ja sijoittui valintaprosessissa korkealle. Alanne on kauppatieteiden maisteri.
Alanne on toiminut sisäministeriössä ylitarkastajana vuodesta 2014 alkaen sisäasioiden EU-
rahastojen (EUSA-rahastot) vastuuviranomaistehtävissä tehtävinään muun muassa EUSA-
rahastoista rahoitettujen hankkeiden tarkastus, maksatuspäätösten valmistelu, täytäntöönpanoker-
tomusten ja maksatushakemusten laatiminen komissiolle sekä hanketoteuttajien neuvonta, ohjaa-
minen ja koulutus. Aiemmin Alanne on toiminut sisäministeriössä taloussuunnittelijana EU:n
SOLID-rahastojen vastuuviranomaistehtävissä ja Helsingin poliisilaitoksessa projektikoordinaat-
torina. Alanteen äidinkieli on suomi, minkä lisäksi hänellä on erinomainen englannin kielen suulli-
nen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ranskan ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Alanteella on ylempi korkeakoulututkinto. Alanteella on taloudellista osaamista ja valtion talous-
hallinnon tuntemusta sekä myös tarkastus- ja valvontatoimen osaamista. Alanteella on julkishal-
linnon hallinnollista kokemusta sekä kokemusta julkisista avustuksista ja valtionapupäätösten val-
mistelutyöstä. Alanteella on myös tehtävän edellyttämä kielitaito sekä tehtävän kannalta riittävät
tietotekniset valmiudet.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti ottaa rahaston erityisasiantuntijaksi kauppatieteiden maisteri
Artsi Alanteen ajalle 1.1–31.1, 1.3–31.12.2017, kuitenkin enintään niin pitkään kuin viran vakinai-
nen haltija Johanna Herrala on virkavapaalla.
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Palosuojelurahaston hallitus päätti esittää sisäministeriölle, että se nimittää Artsi Alanteen erityis-
asiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle ajalle tehtävänään toimia
Palosuojelurahaston erityisasiantuntijana.

4.2 Työkokeiluun osallistuvan tai harjoittelijan ottaminen rahastoon 1.1.–30.8.2017

Palosuojelurahastossa on toiminut kesästä 2012 lähtien pääsihteerin, ylitarkastajan ja tarkastajan li-
säksi osastosihteeri tai harjoittelija seuraavasti:

Kesällä 2012 rahastossa työskenteli 3 kk ajan päätoimisesti korkeakouluharjoittelija
1.9.2012–31.5.2014 rahastossa työskenteli päätoimisesti osastosihteeri
26.5.2014–30.11.2014 rahastossa toimi päätoimisesti sihteeriharjoittelija
12.12.2014–10.8.2015 rahastossa toimi päätoimisesti harjoittelija
11.8.2015–31.12.2015 rahastossa toimi harjoittelija 60 % työpanoksella
7.1.2016–31.12.2016 rahastossa toimii harjoittelija

Tradenomiopiskelija Sami Markuksen harjoittelujakso Palosuojelurahastossa päättyi 31.12.2016.

Palosuojelurahaston työkokeilijan/harjoittelijan tehtävänä on osallistua:
hakemusyhteenvetojen laatimiseen ja päätösten kirjoittamisessa avustamiseen
avustamiseen internetsivujen ylläpidossa ja verkkomateriaalin tuottamisessa
sähköiseen asiakirjahallintoon liittyviin avustaviin tehtäviin
avustamiseen asiakaspalvelussa, pääosin sähköpostitse
muihin soveltuviin tehtäviin sekä toimit tarvittaessa sihteeristön teknisenä tukihenkilönä
Valittavalta henkilöltä toivotaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. AMK-tutkinto),
hyvää tietoteknistä osaamista sekä numerotarkkuutta. Lisäksi arvostamme myönteistä
asennetta, tiimityötaitoja, halua oppia ja kehittää uutta sekä kykyä itsenäiseen työskente-
lyyn.

Päätösesitys: Palosuojelurahaston hallitus päätti ottaa työkokeilijan tai harjoittelijan rahastoon
ajalle 1.1.–30.8.2017 sen mukaisesti kuin rekrytointiprosessin aikana tarkoituksenmukaisimmaksi
katsotaan ja valtuuttaa SM:n päättämään palvelu/harjoittelusuhteen luonteesta ja tekemään valin-
nan henkilöstä yhteistyössä pääsihteerin kanssa.

5. Vuoden 2017 strategian toteutussuunnitelman ja taloussuunnitelman hyväksyminen
Pääsihteeri esitteli asian.

Vuoden 2017 toteutussuunnitelma ja taloussuunnitelmaluonnosta käsiteltiin ensimmäisen kerran
25.10.2016 kokouksessa. Luonnoksen tekstiä oli täydennytty ja varojen käyttösuunnitelmalaskel-
mat on päivitetty.
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Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan v. 2017 tehdä seuraavasti:

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien
erityisavustukset rakennushankkeisiin
• Päätetään maaliskuussa 2017 1 900 000 €

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien
erityisavustukset kalustohankkeisiin
• Päätetään toukokuussa 2017 2 430 000 €

Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2017
• Päätetään marraskuussa 2016 2 870 000 €

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
• Päätetään helmi-maaliskuussa  ja elo-syyskuussa 2017 3 400 000 €

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset)
Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 - 7 kertaa vuodessa 400 000 €

Yhteensä 11 000 000 €

Toiminnan kulujen arvio vuodelle 2017 on 330 000 euroa.

Vuosien 2017 - 2019 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 11 - 11,25 miljoonaa euroa vuotta kohden.
Tässä laskelmassa oletetaan, että vuosien 2018 - 2020 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myön-
tövuonna 50 % (yleisavustukset, pienavustukset, osa kalusto- ja tutkimushankkeista), seuraavana
30 % (kalustohankkeet ja suuri osa erityisavustuksista) ja sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä ra-
kennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet).

Vuoden 2016 kertymä tullee olemaan noin 11,15 (vanha 10,94) miljoonaa euroa. Kasvua edellis-
vuoteen arvioidaan olevan 1,9 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut vakuutusmaksujen hinta-
kehitys ja vakuutusten määrän kehitys. Suunnitelmavuonna ja sitä seuraavina vuosina palosuoje-
lumaksukertymän ennustetaan kasvavan noin kahden prosentin vuosivauhtia. Suunnitelmavuoden
kertymän oletetaan laskelmissa olevan 11,35 miljoonaa euroa.

 Päätös:
Hallitus hyväksyi toimeenpanosuunnitelman ja taloussuunnitelman vuodelle 2017 esitetyn mukai-
sesti. Hallitus piti tärkeänä uusien viestinnällisten keinojen käyttöönottoa rahaston viestinnässä.

5.1 Sisäministeriön lausunto Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta 2017
Pääsihteeri esitteli asian

Sisäministeriö on antanut 16.1.2016 päivätyn lausunnon rahaston strategian toteutussuunnitelmas-
ta vuodelle 2017. Sisäministeriö pitää tärkeänä rahaston tekemiä muutoksia avustusmuotoihin.
Ministeriön mielestä on tärkeää, että avustusperiaatteita tarkastetaan vastaamaan muuttuneita toi-
mintaympäristöjä.
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Sisäministeriö näkee palosuojelurahaston strategian toteuttamissuunnitelman olevan hyvin linjassa
pelastustoimen strategiassa 2025 linjattujen tavoitteiden kanssa sekä pelastustoimen uudistus-
hankkeen tavoitteiden kanssa. Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen valtakunnallista ohja-
usta kehitetään. Tässä kehittämistyössä huomioidaan myös palosuojelurahaston ohjaus ja sen ke-
hittäminen.

Ministeriön uuden lainsäädäntösuunnitelman mukaan palosuojelurahastolain (306/2003) uudis-
tamisen tavoitteena on ottaa laissa huomioon VTV:n raporteissaan esittämät rahastojen ohjaami-
sen ja muut kehittämistavoitteet. Lainsäädäntöhankkeessa arvioidaan ja toteutetaan myös muut
rahaston toiminnan uudistamiseksi tarpeelliset säännösmuutokset.
Palosuojelurahasto on kehittänyt ansiokkaasti ja jatkaa edelleen hyvin toimivan hallintonsa kehit-
tämistä. Sisäministeriö näkee myönteisenä Palosuojelurahaston tavoitteen kehittää ja keventää
yleisavustusten raportointia. Lainsäädäntöhanke käynnistetään viimeistään vuonna 2017 ja uudis-
tettu laki saatetaan voimaan viimeistään vuoden 2019 alusta.

Päätös: Rahaston hallitus merkitsi lausunnon tiedoksi.

6. Vuoden 2017 yleisavustukset pelastusalan järjestöille, avustuspäätökset
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahastoon saapui 30.9.2016 määräaikaan mennessä viisi yleisavustushakemusta. Hakijat
olivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Kes-
kusliitto ry, Palotutkimusraati sekä Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry. SPEK ry:n hakemus pi-
tää sisällään myös yhdeksän alueellista pelastusliittoa ja neljä SPEK ry:n alueyksikköä.

Haetut yleisavustukset:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry - SPEK ryhmä 2 231 185 €
Suomen Palopäällystöliitto ry 335 000 €
Nuohousalan Keskusliitto ry 255 580 €
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 110 000 €
Palotutkimusraati ry 17 000 €
Yhteensä 2 948 765 €

Yleisavustusta haettiin vuodelle 2017 yhteensä 2 948 765 euroa, mikä on 1,85 % enemmän kuin
edellisvuonna (2 895 275 euroa). Palosuojelurahaston talousarviossa on vuodelle 2017 myönnet-
täviin yleisavustuksiin varattu 2 875 000 euroa ja päätösesitys on talousarvion mukainen. Avus-
tusesityksiä tehtäessä on huomioitu jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve,
hakijan toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet, hakemuk-
sen perustelut, vuosina 2012–2013 toteutettu vaikuttavuusarviointi sekä siitä tehdyt toimenpide-
linjaukset. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat. Avustuspäätös on 97,5 %
haetusta (ed. vuonna: 97,7 %).
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6.1 Nuohousalan Keskusliitto ry SMDno-2016-1556
Nuohousalan Keskusliitto ry:n (NKL ry) avustus 193 000 euroa vuodelle 2017 on 5 000 euroa
enemmän kuin edellisenä vuonna (188 000 euroa).

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Koulutus: 137 000 €
Avustusta voidaan käyttää toiminnan vuosisuunnitelmassa mainittujen nuohoojien peruskoulu-
tuksen sekä jatko- ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen.

2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaan edistävä valistus ja neuvonta:
Valistus ja neuvonta yhteensä 56 000 €
Avustusta voidaan käyttää hakemuksessa mainitun valistus-, opastus- ja neuvontatoiminnan to-
teuttamiseen.

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2017
Eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisääminen (oppimisympäristöt)
Sähköisen koulutusmateriaalin hyödyntäminen ja kokemusten kerääminen ulkomaisilta
organisaatioilta
Yhteistyön lisääminen laitevalmistajien kanssa
Yhteistyö mediayritysten kanssa
Alan kehityksen seuranta globaalisti
Uudistetun nettiportaalin mahdollisuuksien hyödyntäminen vaikuttavuuden arvioinnissa
Kouluttajien täydennyskoulutus
Jäsenistön täydennyskoulutustarpeiden kartoitus
Yhteistyön lisääminen muiden maiden koulutustahojen kanssa

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet valistustoiminnassa 2017
Valistus- ja neuvontakampanjat
Turvallisuutta parantavien esitteiden ja videoiden valmistaminen
Yhteistyö sisäministeriön ja pelastusalan järjestöjen sekä eri medioiden kanssa
Nuohoojan roolin ja säännöllisen nuohouksen merkituksen esille tuominen
Nuohoojan roolin korostaminen asiantuntijana tulisijan ja savupiipun yhteensovittamises-
sa jo rakennushankkeen alkuvaiheessa
Nuohoojan ammattitaidon hyödyntäminen kattoturva-asioissa ja kiinteistön paloturvalli-
suusasioissa

Haetut yleis-
avustukset

Haettu
avustus
2017

Avustus-
päätös
2017

%
haetusta

Haettujen
toimintojen
kokonaisku
stannukset

Avustus
%

Haettu
avustus
2016

Avustus-
päätös
2016

%
haetusta

Haettujen
toimintojen
kokonais-
kustannukset

Avustus
%

SPEK-ryhmä 2 231 185 2 220 000 99,5 4 559 585 48,7 2 208 530 2 200 000 99,6 5 263 043 41,8

SPPL ry 335 000 335 000 100,0 1 182 135 28,3 330 000 330 000 100,0 1 017 314 32,4

NKL ry 255 580 193 000 75,5 405 505 47,6 239 555 188 000 78,5 414 471 45,4

SSPL ry 110 000 110 000 100,0 151 400 72,7 100 000 95 000 95,0 158 334 60,0
Palotutkimus-
raati ry 17 000 17 000 100,0 23 846 71,3 17 190 17 000 98,9 31 190 54,5

Yhteensä 2 948 765 2 875 000 97,5 6 322 471 45,5 2 895 275 2 830 000 97,7 6 884 352 41,1
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6.2 Suomen Palopäällystöliitto ry SMDno-2016-1752
Suomen Palopäällystöliiton vuoden 2017 avustus 335 000 euroa on 5 000 euroa suurempi kuin
edellisvuonna (330 000 euroa).

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Koulutus- ja kilpailutoiminta 240 000 €

Avustusta voidaan käyttää Koulutus- ja kilpailutoiminnan vuosisuunnitelmassa mainittuun jatko-
ja täydennyskoulutukseen sekä kilpailutoimintaan.

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2017
Turvallisuuspoliittinen vaikuttaminen; Palopäällystöpäivät, sidosryhmäyhteistyö ja -
koulutus mm. toimialakohtaiset turvallisuuden lyhytseminaarit, blogi
Alueilla toteutettavat koulutukset, kuten työturvallisuuskortin koulutuskierros
Onnettomuuksien ehkäisy- ja valvontatyötä tekevän henkilöstön koulutus, mm. Onnet-
tomuuksien ehkäisyn opintopäivät  ja Turvallisuusviestinnän opintopäivät sekä Nuo-
housalan ja pelastusviranomaisten neuvottelupäivät
Operatiivisen henkilöstön opintopäivät sekä seminaarit, mm. Operatiiviset opintopäivät
ja Vesisukelluseminaari
Sopimuspalokuntien toimintaedellystysten turvaaminen, mm. vapaaehtoisen ja sivutoimi-
sen päällystön koulutus ja IV Sopimuspalopäällikköseminaari
Teollisuus- ja laitospalokuntien koulutus, mm. Yritysturvallisuuden opintopäivät
Kilpailutoiminta: Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut Vantaalla yhteistyössä Keski-
Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
Toteutussuunnitelmassa vähintään 45 koulutustapahtumaa, 2250 osallistujaa ja 3900 ktpv

2. Paloturvallisuusvalistus ja neuvonta 27 500 €

Avustusta voidaan käyttää Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelmassa mainittuun toimintaan.

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet Turvallisuusviestinnässä 2017
Olemassa olevien turvallisuusopetusta tukevien materiaalien päivittäminen
Tarkoituksenmukaisten uusien "työkalujen" valmistelu
Media- ja sesonkitiedottaminen, mm. yhteistyössä Etelä-Suomessa toimivien turvallisuus-
alan toimijoiden kanssa
Nettisivujen ja muiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä
Aktiivinen toiminta sosiaalisen median kautta tapahtuvassa turvallisuusviestinnässä
Osallistutaan tarkoituksenmukaisille messuille ja näyttelyihin, mm. Educa, Turvallisuus-
messut, TERVE SOS, SuomiAreena
Tarjotaan ammattitaitoista neuvontaa tarvittaessa
Jatketaan yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuusviestintätyö-
ryhmän kanssa
Turvallisuusviestintätapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen mm. Palo-
turvallisuusviikko ja NouHätä

3. Muu toiminta: Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 67 500 €
(sis. asiantuntija ja kehittämistoiminta, kv. toiminta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut)
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Avustusta voidaan käyttää Asiantuntija- ja kehittämistoiminnan, Jäsenpalveluiden ja järjestötoi-
minnan sekä kansainvälinen toiminnan vuosisuunnitelmissa mainittuun toimintaan.

Konkreettiset toimenpiteet asiantuntijatoiminnassa vuonna 2017
Liiton omien asiantuntijatoimikuntien työskentely
Työryhmä- ja hanketyöskentelyyn osallistuminen
Lausuntojen antaminen
Jaostoja ja niiden jäsenistöä hyödynnetään aktiivisesti osaamiskartoituksen ja muun jäse-
nistöä aktivoivien työkalujen avulla
Turvallisuuspoliittiset vuorovaikutustilaisuudet
Paloturvallisuuden puolesta -merkin markkinointia jatketaan
Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työurat liiton asiantuntijatoiminnan keskeisinä paino-
pisteinä niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla
Liitto laatii oman toimintaympäristöanalyysinsä Palopäällystöbarometrin tuloksiin ja mui-
hin tuloksiin pohjautuen ja vaikuttaa toimintaympäristöönsä tämän analyysin mukaisesti

Konkreettiset toimenpiteet kv. toiminnassa vuonna 2017
FEU-toimintaan osallistuminen ja sen hankkeisiin, mm. FEU-strategia 2020, jossa työ-
turvallisuus liiton valmisteluvastuulla
Pohjoismaiseen asiantuntijavaihto-ohjelmaan osallistuminen
Pohjoismaiseen yhteistoimintaan osallistuminen
Jatketaan ja vahvistetaan ns. kansainvälisten asioiden pyöreää pöytää, jossa koordinoidaan
Suomen pelastustoimen järjestökentän ja viranomaistahojen edustusta, roolia ja tavoit-
teenasetantaa kv-toiminnassa
Asumisen paloturvallisuuden edistämisen kv-seuraaminen ja osallistuminen
Palokuntatoimintojen kehittäminen, esimerkiksi liikennevälinepelastamisen kouluttaja-
koulutukset
Korkearakentamiseen ja muuhun uudenlaista osaamista vaativaan toimintaan liittyvä kou-
lutus ja kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen

Konkreettiset toimenpiteet järjestötoiminnassa ja jäsenpalveluissa vuonna 2017
Jäsentiedotelehden julkaiseminen (4 krt) ja kuukausittaiset ajankohtaistiedotteet
Nettisivut ja sosiaalinen media vuorovaikutus-, tiedotus- ja oppimiskanavina
Julkaisujen suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi
Oppaiden päivittäminen
Laaditaan tarvittavaa esittelyaineistoa
Kouluttaja- ja opetusaineistot turvallisuuskorttikoulutuksiin
Yhteistyötä tehostetaan alan eri toimijoiden kesken ja yhteistoimintamekanismien kehit-
täminen
Julkaistaan Palopäällystökalenteri
Järjestötoimintatapahtumat, mm. palopäällystön urheilutapaamiset,
Nuorten jäsenten verkostoitumistapaaminen
Osallistutaan järjestöjen ja yritysten yhteistyön kehittämiseen
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6.3 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry SMDno-2016-1537
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n avustus 110 000 euroa on 15 000 euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna (95 000 euroa).

Avustusta saa käyttää valistus- ja neuvontatoiminnan, vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistä-
misen sekä kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan. Yleisavustus voi
olla enintään 75 prosenttia toimintojen hyväksyttävistä kuluista. Avustusta ei saa käyttää toimiston
edunvalvonnalliseen toimintaan, varainhankintaan, jäsenpalveluiden tuottamiseen, mitalikuluihin,
palkka- tai muihin sopimusneuvotteluiden käymiseen, jäsentiedotteiden laatimiseen, vuosikokous-
tai hallituksen kokouskuluihin.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Koulutus: 10 000 €

2. Paloturvallisuusvalistus ja neuvonta: 5 000 €

3. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen: 85 000 €

4. Muu toiminta: 10 000 €

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet 2017

Osallistuminen pelastustoimen kehittämiseen ja uudistamiseen erilaisissa työryhmissä
Palokuntien päivittäinen yksilöllinen palvelu
Tiedottaminen palokunnille
Ulkoinen tiedottaminen

6.4 Palotutkimusraati ry SMDno-2016-1489
Palotutkimusraati ry on hakenut 17 000 euron yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoi-
mintaa edistävään toimintaan vuodelle 2017. Avustusta myönnetään 17 000 euroa. Vuoden 2016
yleisavustus oli myös 17 000 euroa.

Avustusta voidaan käyttää hakemuksessa mainittuihin toimintakustannuksiin, toimintasuunnitel-
man mukaisten projektin tukemiseen, pelastusalan tutkimustoiminnan koordinointiin, paloteknii-
kan tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen sekä paloturvallisuustiedottamiseen.

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2017

Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa
Muiden palotutkimukseen liittyvien seminaarien, verkostotapaamisten ja tilaisuuksien jär-
jestäminen
Palotutkimusraadin viestinnän kehittäminen siten, että tieto palotutkimusta käsittelevien
tutkimusten tuloksista sekä paloturvallisuutta edistävistä hyvistä käytännöistä leviää eri
toimijoiden ja intressiryhmien tietoon
Paloturvallisuuden tilannekuvan päivittäminen
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6.5 SPEK-ryhmä SMDno-2016-1466
SPEK-ryhmä on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta omaan ja alueliittojensa toimintaan yh-
teensä 2 231 185 euroa, mikä on 22 655 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna (2 208 530 eu-
roa). Myönnetty avustus on 2 220 000 euroa. Hakijalle vastaavaan toimintaan vuodelle 2016
myönnetty avustus oli 2 200 000 euroa.
Avustus myönnetään SPEK:lle käytettäväksi SPEK:n omaan toimintaan, sen jäseninä olevien alu-
eellisten pelastusliittojen ja sen alueyksikköjen toimintaan.

Alueelliset pelastusliitot, joiden toimintaan avustusta saadaan käyttää ovat
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f.
Helsingin Pelastusliitto ry
Hämeen Pelastusliitto ry
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Pohjois-Karjalan pelastusalanliitto ry
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
Uudenmaan Pelastusliitto ry

SPEK:n alueyksiköt, joiden toimintaan avustusta saadaan käyttää, ovat:
SPEK Lappi
SPEK Pohjois-Suomi
SPEK Pohjanmaa-Österbotten
SPEK Etelä-Savo

SPEK ry:n päätöksessä on seuraava päätösehto:

SPEK ry:lle on tämän päätöksen liitteenä toimitettu Palosuojelurahaston myöntämän avustuksen
laskennallinen jakoperuste, jossa on otettu huomioon alueliittojen ja alueyksiköiden toimintokoh-
tainen alijäämä, 75 %:n osuus kustannuksista, hakijan avustuksen tarve ja siinä tapahtuneet mer-
kittävät muutokset sekä jaettavissa olevan avustuksen kokonaismäärä. SPEK ry voi perustelluista
syistä poiketa Palosuojelurahaston avustuksen jakotaulukosta, kuitenkin ottaen tässä päätöksessä
määritellyt avustusperusteet ja -ehdot huomioon.

Mikäli SPEK ry päättää poiketa avustuksen jakoperustana olevasta taulukosta, on se velvollinen
raportoimaan kirjallisesti Palosuojelurahastolle saamansa avustuksen uudet jakoperusteet, peruste-
lemaan tekemänsä muutokset sekä ilmoittamaan alueliittojen ja alueyksiköiden lopulliset avustus-
määrät vuodelle 2017 viimeistään 20.1.2017. SPEK ry ei kuitenkaan voi myöntää alueliitolle tai -
yksikölle avustusta sellaiseen toimintoon, johon tämä ei ole omassa hakemuksessaan avustusta
hakenut.

SPEK ry:lle on varattu yllä olevalla päätösehdolla mahdollisuus vaikuttaa jakoon perustelemalla
tekemänsä muutokset. Tällä pyritään siihen, että lopullinen jakoperuste on sekä rahaston että
avustuksensaajaosapuolien tiedossa.
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Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja täydennyskoulutusjär-
jestelmän valtakunnallisiin järjestelyihin ja alueelliseen toteuttamiseen:

Palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukainen koulutus sekä muu palokun-
takoulutus yhteensä 497 347 €
- josta alueelliseen toteuttamiseen enintään 178 696 €

Avustusta voidaan käyttää
a) SPEK ry:n suunnitelmavuoden tulossuunnitelman ja toiminnon vuosisuunnitelman mu-

kaiseen toimintaan.
b) alueellisten pelastusliittojen suunnitelmavuoden tulossuunnitelmien ja toiminnon vuosi-

suunnitelmien mukaisten palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukaisten
kurssien sekä muun palokuntakoulutuksen alueelliseen toteuttamiseen.

2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan:

Valistus ja neuvonta yhteensä 676 156 €
- josta alueelliseen toimintaan enintään 255 451 €

Avustusta voidaan käyttää
a) SPEK ry:n suunnitelmavuoden tulossuunnitelman sekä tulipalojen ehkäisyn ja paloturval-

lisuusviestinnän vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan.
b) alueellisten pelastusliittojen suunnitelmavuoden tulossuunnitelmien ja valistustoiminnon

vuosisuunnitelmien mukaiseen paloturvallisuusvalituksen alueelliseen toteuttamiseen.

3. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen:

Palokuntatoiminnan edistäminen yhteensä      1 046 497 €
- josta alueelliseen toimintaan enintään       621 553 €

Avustusta voidaan käyttää
a) SPEK ry:n suunnitelmavuoden tulossuunnitelman ja toiminnon vuosisuunnitelman mu-

kaiseen palokuntatoiminnan kehittämiseen. Lisäksi avustusta voidaan käyttää rajatusti
myös muuhun vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan (sis. Padasjoen harjoitusalueen
toiminta, kansainvälinen toiminta, tutkimustoiminta)

b) alueellisten pelastusliittojen ja alueyksiköiden suunnitelmavuoden tulossuunnitelman mu-
kaisiin vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen tähtääviin tapahtumiin.

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2017, SPEK

Järjestetään palokuntakoulutusjärjestelmässä mukana oleville valtakunnallinen seminaari,
jossa kehitetään koulutusjärjestelmää, jota ylläpidetään myös järjestämällä alueellisia kou-
luttajakoulutuksia, joissa kehitetään kurssinjohtajien ja kouluttajien substanssi- ja pedago-
gista osaamista.
Kehitetään kurssinjohtajien kouluttajakoulutus myös monimuotoiseksi. jotta kurssinjoh-
tajat voivat suorittaa substanssiasiat itseopiskeluna ja lähiopetuspäivien keskittyvät pää-
osin pedagogisiin asioihin.
Tuotetaan Haka palokuntarekisterin sekä edu.spek.fi -oppimisalustan tukipalvelut koulu-
tuksen järjestäjille, kurssinjohtajille, palokunnille ja opiskelijoille. Seurataan opiskelijoille
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myönnettyjen osaamismerkkien kehitystä ja raportoidaan siitä koulutuksen järjestäjiä. Oh-
jataan pelastusliittoja Opintokeskus Siviksen uuden Sivisverkon käytössä.
Uudistetaan Yksikönjohtajakurssi jakamalla se kahteen eri kurssiin eli kouluttamisosioon
Kouluttajakurssiksi ja johtamisosioon Ryhmänjohtajakurssiksi. Uudistustyön tekijät toi-
mivat jatkossa kurssien pääkouluttajina.
Palokuntakoulutustoimikunta ylläpitää, edistää ja kehittää valtakunnallista palokuntien
koulutustoimintaa, seuraa alan kansainvälistä ja kansallista kehitystä sekä tekee esityksiä ja
antaa hallitukselle sen pyytämät lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista.
Tuotetaan järjestö- ja palokuntakoulutuksen laatujärjestelmä, jossa määritellään kuinka
palautejärjestelmän avulla ja yhteistyössä pääkouluttajien kanssa kurssien toteuttamis-
suunnitelmat päivitetään vastaamaan osaamisen jatkuvaa kehittymistä.
Edistetään palokuntalaisten identiteetin muodostumista ja palokuntakoulutustoiminnan
tunnettuutta tuottamalla medialle tietoa ja raportteja palokuntakoulutuksesta.

Konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa vuonna 2017

Pelastuslaitosten kanssa sovittujen koulutusten toteuttaminen
Sopimuspalokuntia tuetaan ja ohjataan turvallisuusviestinnässä
Markkinoidaan uusittuja kursseja palokunnille
Ohjataan tarvittaessa kurssinjohtajia ja palokuntalaisia uusiin koulutuksen järjestämista-
poihin
Valtakunnallisten kampanjoiden jalkauttaminen paloasemille

Konkreettiset toimenpiteet turvallisuusviestinnässä vuonna 2017

Päivittäinen neuvontatyö
Oppaiden julkaisu
Palonehkäisyn perinnepäivät
CFPA Guideline comission kokouksiin osallistuminen
Kuun ensimmäisen päivän palovaroitinkampanja radiossa
Pääsy FinnSec-messutoimikuntaan
Mediatiedottaminen

Konkreettiset toimenpiteet valistuksessa ja neuvonnassa vuonna 2017

Messut ja yleisötapahtumat
Koulutustapahtumat, kohderyhminä varsinkin koululaiset ja opiskelijat, ikäihmiset ja
maahanmuuttajat
Sähköinen viestintä
Mediatiedotteet
Jäsenorganisaatioiden turvallisuusviestinnän tukeminen
Näitä toteutetaan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja muiden toimijoiden kanssa.

Konkreettiset toimenpiteet palokuntatoiminnan kehittämisessä vuonna 2017

Kehitetään neuvonta- ja asiantuntijapalveluita henkilöstön koulutuksella ja neuvontaa li-
sätään erilaisten kanavien kautta
Tarjotaan ajankohtaisia teemoja alueelliseen toimintaan luentopalveluiden avulla
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Kehitetään palokuntien toimintamuotoja, painopisteenä TUVI-toiminta
Uudistetaan järjestökoulutusjärjestelmää
Tarjotaan sähköisiä alustaja alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle kuten HAKA ja palo-
kuntaWiki
Viestinnässä teemana on pelastusalan yhdenvertainen ja monimuotoinen kolmannen sek-
torin toiminta sekä palokuntien toimintaohjelman teemat
Viestinnän kehittämisessä huomioidaan 24365-uutisklrjeen tavoiteltavuus ja ulkoasu
Järjestetään valtakunnallisia tapahtumia tukemaan palokuntatoimintaa (opintopäivät, kou-
lutuspäiviä ja verkostopäiviä)
Tuotetaan verkossa lyhytkoulutuksia onnistuneiden verkkoluentojen pohjalta
Järjestetään koulutus- ja harrastustapahtumia palokuntalaisille
Kehitetään ja käytetään sähköisiä alustoja toiminnan toteuttamisessa (palokuntaWiki, Ha-
ka)
Tuotetaan toimintaa ja palveluita osallistamiseen liittyen erityisesti nuorisotoiminnassa
Tuetaan palokuntien jäsenrekrytointia
Turvallisuusviestinnän kehittäminen yhdessä palokuntalaisten kanssa
Verkkoviestinnän ja muut viestinnän painopisteenä on pelastusalan yhdenvertainen ja
monimuotoinen kolmannen sektorin toiminta ja palokuntien toimintaohjelman teemat
Palokuntanuorten leiritoiminnan kehittäminen sisällön ja rakenteen osalta

Muun toiminnan konkreettiset toimenpiteet vuonna 2017

Paloturvallisuuden tila -raportin rakentaminen yhteistyössä verkoston kanssa
Vapaaehtoistoiminnan tila -raportin palokuntia ja pelastustoimintaan osallistuvia vapaa-
ehtoisia koskevien osien työstäminen
Tiedon lisääminen tulipaloista ja muista onnettomuuksista yhteistyössä muiden toimijoi-
den kanssa
Esitellään paloturvallisuuteen liittyviä tutkimustuloksia seminaareissa ja muilla erilaisilla
foorumeilla
Valmistellaan ja haetaan rahoitusta uusiin paloturvallisuutta käsitteleviin tutkimus- ja ke-
hittämishankkeisiin
Osallistutaan aktiivisesti erilaisiin palo- ja asumisturvallisuustutkimusta käsitteleviin ver-
kostoihin
Tiedon lisääminen asumis- ja paloturvallisuudesta
Aktiivinen toiminta verkostoissa (pohjoismaiset kumppanit, EU, Baltian alue)
Aktiivinen osallistumisen kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun katastrofiriskien
vähentämisestä ja resilienssistä, vaikuttaen SPEKin strategian mukaisesti
asiantuntijaopintomatkan järjestäminen EU:n Civil Protection Forumiin
Aktiivinen toiminta kattojärjestöissä; CTIF:n talous- ja hallintotoimien järjestäminen kan-
sallisen komitean valtuuttamana ja aktiivinen edustaminen CFPA-E:ssä
EU- tai pohjoismaiseen hankkeeseen osallistuminen koordinaattorina tai partnerina
EU-hankeneuvonnan kehittäminen
Kansainvälisen uutiskirjeen laatiminen kolmesti vuodessa
Selvitys pohjoismaisesta siviiliyhteistyöstä ja katastrofiriskien vähentämisestä, ml. arktinen
alue
Palotarus -leiri ja kurssikeskuksen ylläpitäminen ja tarjoaminen pelastusalan toimijoiden
järjestämien koulutus- ja leiritapahtumien käyttöön
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Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yleisavustuksista vuodelle 2017 yhdellä muutoksella.
Suomen Sopimuspalokuntien Liitolle hyväksyttiin hakemuksen mukaisesti 110 000 euron avustus.

7. Puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustettujen palokuntayhdistysten mah-
dollisuus hakea sopimuspalokuntien pienavustusta

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää muun muassa erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja
muille vastaaville yhteisöille sekä sopimuspalokunnille. Sopimuspalokuntien pienavustukset
myönnetään sopimus-, tehdas- ja laitospalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus
oman alueensa pelastuslaitoksen kanssa. Sopimuspalokuntien pienavustusten yksikköhintaisen
hankkeen tai hankinnan hintaraja on 12 500 euroa (sis. alv). Avustus voi olla enintään 40 % hy-
väksyttävistä kustannuksista.

Pelastuslain (379/2011) 25 §:n (pelastuslaitos sekä sopimuspalokunnat ja muut vastaavat yhteisöt)
mukaan pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslai-
tos. Alueen pelastustoimi voi käyttää 32 §:n mukaisessa pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtois-
ta palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai
muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan kuin niiden kanssa sovitaan.

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 31.8.2016 ns. puolivakinaisten palokuntien
mahdollisuutta hakea avustusta Palosuojelurahastosta rahaston sihteeristön toteuttaman kyselyn
pohjalta. Kyselyyn saatiin vastaukset kaikista pelastuslaitoksista. Kyselyssä selvitettiin ns. puoliva-
kinaisten palokuntien toimintaa varten perustettujen palokuntayhdistysten mahdollisuudesta ha-
kea pienavustusta esimerkiksi nuoriso-osaston suojavarusteisiin. Pelastuslaitoksista suuri osa kan-
natti asiaa. Rahasto totesi kokouksessaan, että Palosuojelurahasto voi myöntää avustusta muille
pelastusalalla toimiville yhteisöille, mikäli tällainen pelastusalalla toimiva yhteisö, kuten puolivaki-
nainen palokunta, tekee pelastuslain 25 §:ssä tarkoitetun sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa.
Tällaiselle toimijalle voidaan myöntää sopimuspalokuntien pienavustusta lähtökohtaisesti nuoriso-
osaston varusteisiin, joita pelastuslaitos ei hanki.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että vuodesta 2017 lähtien sopimuspalokuntien pie-
navustuksia voidaan myöntää myös ns. puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille
palokuntayhdistyksille. Avustuksia myönnetään lähtökohtaisesti palokuntayhdistysten nuoriso-
osastojen suojavarusteiden hankintaan. Palokuntayhdistyksellä tulee olla pelastuslaitoksen kanssa
palokuntasopimus nuoriso-osaston toiminnan järjestämisestä.

8. Sopimuspalokuntien pienavustuskirje ja kalustohankkeiden hakukirje 2017

8.1 Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirje vuodelle 2017
Tarkastaja esitteli asian.

Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sopimus-, tehdas- ja laitospalokunnille, joilla
on voimassa oleva palokuntasopimus oman alueensa pelastuslaitoksen kanssa.

Sopimuspalokunnille myönnettävien erityisavustusten osalta hankinnan hintaraja on
12 500 euroa (sis. alv). Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa. Varuste-
ja kalustohankintojen osalta yhteenlasketut kustannukset voivat kuitenkin ylittää 12 500 euroa,
mikäli minkään yksittäisen hankinnan kustannus ei ylitä 12 500 euroa (sis. alv). Avustusta voidaan
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myöntää tietyin edellytyksin myös rakennuksen korjaus-toimenpiteisiin, ei kuitenkaan vuosi- ja
huoltokorjauksiin. Arvonlisävero on avustus-kelpoinen kulu voittoa tavoittelemattomille yhdistyk-
sille.

Ohje ja hakulomake avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta löytyy sähköisenä osoitteesta
www.psr.fi/pienavustukset. Pienavustusta voidaan hakea ilman määräaikaa ympäri vuoden. Pää-
tökset tehdään rahaston hallituksen jokaisessa kokouksessa.

Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia va-
ruste- ja kalustohankintoja. Avustuksia myönnetään myös sellaisiin hankintoihin, joilla turvataan
VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Avustettavan hankinnan tai hankkeen tulee
kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan.  Pienavustukset eivät ole toiminta-
avustuksia.

Uusia pienavustuskohteita 1.1.2017 lähtien
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää muun muassa erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja
muille vastaaville yhteisöille sekä sopimuspalokunnille. Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt,
että vuodesta 2017 lähtien sopimuspalokuntien pienavustuksia myönnetään myös ns. puolivaki-
naisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille. Avustuksia myönnetään
lähtökohtaisesti palokuntayhdistysten nuoriso-osastojen suojavarusteiden hankintaan. Palokun-
tayhdistyksellä tulee olla pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimus nuoriso-osaston toiminnan
järjestämisestä.
Hakemuksen liitteenä tulee olla pelastuslaitoksen puoltava lausunto. Avustukset ovat harkinnan-
varaisia.

Sopimuspalokunnille voidaan myöntää pienavustusta myös harjoitusalueiden rakentamisesta ai-
heutuneisiin kustannuksiin (alle 12 500 euroa sis. alv). Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on,
että alueen pelastuslaitos puoltaa hanketta ja se on valmisteltu yhteistyössä laitoksen kanssa.

Avustukset haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulee hakea
viimeistään vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta.

Avustuksen hakuohjeen mukaan sopimuspalokuntien tulee pyytää varuste- ja kalustehankintoihin
sekä pienrakennushankkeita koskeviin hakemuksiinsa pelastuslaitoksen lausunto ennen hakemuk-
sen lähettämistä Palosuojelurahastoon.  Avustusta koskeva lausunto ja muut vaadittavat liitteet tu-
lee toimittaa rahastoon samanaikaisesti. Ajoneuvorekisteriotteesta toimitetaan rahastoon vain ko-
pio.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä sopimuspalokuntien pienavustushankkeiden
hakukirjeen esitetyn mukaisesti.

8.2 Kalustohankkeiden hakukirje vuodelle 2017
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen
toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa erityisavustuksia
pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustan-
nuksista.

Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutu-
neisiin kustannuksiin, mikäli hankintojen tekeminen on sovittu pelastuslaitosten vastuulle alueen
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perustamissopimuksessa. Kaluston osalta yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa (sis.
alv). Yksittäisen harjoitusalueen kontin yksikköhinnan alaraja on 12 500 euroa (sis. alv).

Normaaliolojen hälytysjärjestelmää käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Järjestelmän yhteiskustan-
nusten tulee olla kuitenkin vähintään 30 500 euroa (sis. alv), vaikka siihen kuuluvien laitteiden yk-
sikköhinta olisi alle 30 500 euroa (sis. alv) ja laitteiden hankinta ajoittuisi usean vuoden ajalle.

Pelastuslaitoksille voidaan myöntää erityisavustusta myös pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestel-
män päätelaitteiden hankintoihin. Avustusta haetaan samoin ehdoin kuin muita pelastuslaitosten
kalusto- tai järjestelmähankkeita. Yhden päätelaitteen hyväksyttävä enimmäishinta on 6 100 euroa
(sis. alv).

Sopimuspalokunnille myönnettävät avustukset kalustohankkeisiin
Avustusta voidaan myöntää sopimuspalokunnille ja muille vastaaville yhteisöille jotka ovat solmi-
neet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen kanssa, mukaan lukien tehdas- ja laitospalokun-
nat. Tehdas- ja laitospalokuntien osalta avustuksen tarvetta ja määrää harkittaessa otetaan huomi-
oon pelastuslaitoksen hälytystehtäviin osallistuminen. Pääsääntöisesti tehdas- ja laitospalokunnille
voidaan myöntää avustusta korkeintaan 20 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

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

Vuoden 2017 kalustohankehaussa on mahdollista hakea avustusta ainoastaan kalustoon, jota ei ole
maksettu ennen 31.12.2016. Hakijan tulee pyytää hankintaan hyvissä ajoin alueen pelastuslaitok-
sen lausunto ja toimittaa lausunto yhdessä hakemuksen kanssa aluehallintovirastolle määräaikaan
mennessä (9.2.2017). Hakemukset perusteluineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään
28.2.2017. Palosuojelurahasto tulee tekemään vuonna 2017 pistokäyntejä myöntämiinsä avustus-
kohteisiin osana avustuskäytäntöjen tarkistusprosessia.

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

9. SM:n sisäisen tarkastuksen suositukset ja rahaston toimeenpanosuunnitelmat
Pääsihteeri esitteli kaikki valmistuneet toimeenpanosuunnitelmat SM:n sisäisen tarkastuksen joh-
dosta. Toimeenpanosuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2016 aikana. Sisäinen tarkastus tulee
tekemään jälkitarkastuksen rahastossa alkuvuodesta 2017

Tausta
Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastuskerto-
muksen mukaan rahasto noudattaa toiminnassaan lakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. Rahaston
ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys
rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla. Tarkastuskertomukset havainnot ja suositukset
(3 kpl) sekä rahaston toimenpidesuunnitelmat on kuvattu alla.

1. Tarkastuskertomuksen havainto
Palosuojelurahaston avustusten käsittelyn prosessikuvaukset ovat puutteellisia, eikä kaikkien avus-
tustyyppien käsittelystä löydy kirjallista ohjeita eikä tarkastuslistoja.
Suositus: Palosuojelurahaston tulee täydentää prosessikuvauksia ja valmistella kaikille eri avustus-
tyypeille yksinkertaiset kirjalliset ohjeet ja tarkastuslistat.



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

17

Rahaston antama toimenpidesuunnitelma
Palosuojelurahasto täydentää prosessikuvauksia ja valmistaa myös kaikille eri avustustyypeille kir-
jalliset ohjeet ja tarkastuslistat. Valmistelutyö aloitetaan marraskuussa 2015 ja saadaan päätökseen
toukokuussa 2016.

2. Tarkastuskertomuksen havainto
Palosuojelurahasto ei tee systemaattisia tarkastuskäyntejä avustamiinsa kohteisiin (erityisesti ra-
kennuskohteet).  Suositus: Palosuojelurahaston tulee valmistella tarkastussuunnitelma, johon sisäl-
tyy myös kohteisiin tehtäviä pistotarkastuksia.

Rahaston antama toimenpidesuunnitelma
Palosuojelurahasto valmistelee tarkastussuunnitelman myönnettyjen avustusten osalta, johon sisäl-
lytetään myös kohteissa tehtäviä pistotarkastuksia. Rahaston avustusten hakemista koskevassa oh-
jeessa ja hakukirjeessä kerrotaan tarkastusprosessista ja siihen liittyvistä pistotarkastuksista. Koh-
teissa tehtävien tarkastusten vuosittainen määrä arvioidaan tarkastussuunnitelman käsittelyn yh-
teydessä. Tarkastuskohteet valitaan arvioidun riskin ja satunnaisotannan perusteella tai muulla pe-
rustellulla tavoin. Tarkastuksen yhteydessä täytetään tarkastuslista, joka valmistellaan rahastossa
hyödyntäen muiden toimijoiden vastaavaa asiakirjaa. Tarkastuksessa huomatut mahdolliset puut-
teet kirjataan ylös toimenpide-ehdotuksineen.

3. Tarkastuskertomuksen havainto
Aluehallintovirastot osallistuvat rakennus- ja kalustohankeavustuksien myöntöprosessiin asetta-
malla kohteita tärkeysjärjestykseen alueellaan, mutta aluehallintovirastoilla ei ole valtakunnallisesti
yhdenmukaisia toimintatapoja tärkeysjärjestyksen muodostamiseen ja AVI-alueiden pelastuslaitos-
ten lukumäärissä on merkittäviä eroja. Nämä voivat johtaa siihen, että valtakunnallinen yhdenver-
taisuus hakijoiden välillä ei toteudu. Suoritus: AVIen roolia Rakennus- ja kalustoavustushankkei-
den käsittelyprosessissa tulee arvioida ja harkita sen tarpeellisuutta ja mahdollisuutta korvata vaih-
toehtoisella valtakunnallisella käsittelyllä.

Rahaston antama toimenpidesuunnitelma
Aluehallintovirastojen kalusto- ja rakennushankkeiden käsittelijät kutsutaan palaveriin tammikuus-
sa 2016, jolloin käydään läpi hankearvioinnin yhteisiä kriteerejä valtakunnallisen yhtenäisyyden
saavuttamiseksi. Rakennus- ja kalustoavustushankkeiden avustusten käsittelyprosessissa arvioi-
daan keväällä 2016, jolloin selvitetään eri tavat korvata aluehallintovirastojen suorittama arviointi
vaihtoehtoisella valtakunnallisella käsittelyllä, esimerkiksi asiantuntijaraadin toimesta.  Lisäksi pe-
lastustoimen itsehallintoalueuudistukseen liittyen jatkossa arvioidaan aluehallintovirastojen roolia
avustuksenhakuprosesseissa.

Päätös: Rahaston hallitus merkitsi asian tiedoksi. Hallitus merkitsi tiedoksi, että sisäinen tarkastus
tulee tekemään jälkitarkastuksen rahastossa alkuvuodesta 2017.

10. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: kyselyn tulokset
HAUS Kehittämiskeskus Oy toteutti Palosuojelurahaston hallituksen jäsenille ja rahaston sihtee-
ristölle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikyselyn syksyllä 2016.

Asian käsittely siirtyi. Ulla Suomela tulee esittelemään kyselyn tulokset sekä jatkotoimenpide-
ehdotukset rahaston hallituksen kokoukseen helmikuussa 2017.
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11. Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset

11.1 Muutos-, jatkoaikahakemukset, 3 kpl

11.1.1 SMDno-2015-2137; Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitos; "Pelastustoiminnan
kehittäminen moniviranomaistyöllä 4 (MOVI 4)" -hankkeen siirtäminen Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahaston hallitus on myöntänyt 16.2.2016 Keski-Suomen pelastuslaitos
-liikelaitokselle erityisavustusta yhteensä enintään 136 400 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista "Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä MOVI 4" -
hankkeeseen, ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Hankkeen väliraportti tulee toimittaa Palosuojelurahas-
toon 31.1.2017 mennessä ja lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.3.2018 mennessä,
kyseessä oli jatkohanke.

Hakemus
Keski-Suomen pelastuslaitos on 28.10.2016 ja 21.11.2016 lisäselvityksellä hakenut yhdessä Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa muutosta hankkeen hallinnoinnin ja
hankkeen rahoituksen siirtämiseksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle.
Hanke on tarkoitus säilyttää omana hankkeena Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastus-
laitoksella, mutta hanketta johdetaan pelastuslaitosten yhteisen ICT-hankkeen hankesuunnitelman
mukaisesti. Muutosta haetaan myös hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoon sekä loppu- ja väli-
raportin lähettämisen aikatauluun ja sisältöön.

Keski-Suomen pelastuslaitos ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos esittävät
Palosuojelurahastolle, että MOVI 4 hankkeen rahoitus ja hankkeen hallinnointi siirretään Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle 1.7.2016 lukien. Siirto olisi tarkoituksenmu-
kaista tehdä takautuvasti, koska se selkeyttää uuden hallinnoijan osalta hallintoa, kun hanke siirtyy
jatkorahoitusta koskevalta ajalta kokonaan uudelle hallinnoijalle.

Päätös
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyh-
teistyöllä MOVI 4 -hankkeen rahoituksen ja hallinnoinnin siirrettäväksi Keski-Pohjanmaan ja Pie-
tarsaaren alueen pelastuslaitokselle 1.12.2016 lähtien.

Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan MOVI4 hankkeen ohjaus-
ryhmänä toimii jatkossa pelastuslaitosten yhteisen ICT-hankkeen ohjausryhmä. MOVI4 jatkora-
hoitusta koskevasta hankekokonaisuudesta tulee lähettää loppuraportti viimeistään 31.3.2018
hankkeen lopputilityksen yhteydessä sekä lisäksi väliraportti 30.5.2017 mennessä, joka voidaan
synkronisoida Pelastuslaitosten Yhteisen ICT-hankkeen väliraportin kanssa samaan aikatauluun.

Rahaston hallitus toteaa, että MOVI 4 hankkeessa tehty sopimus Keski-Suomen pelastuslaitoksen
ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen välillä irtisanotaan 30.11.2016 alkaen.

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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11.1.2 SMDno-2015–973; Turun yliopisto/OPTUKE -verkosto; hankeajan jatkoaikahake-
mus; Turvallinen koulu - kehittämis- ja tutkimushankkeeseen
Tarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on myöntänyt 27.8.2015 päivätyllä päätöksellään SMDno-2015–973
Turun yliopisto/OPTUKE -verkostolle erityisavustusta yhteensä enintään 87 000 euroa ja enin-
tään 35,6 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista "Turvallinen koulu-kehittämis- ja tutkimus-
hankkeeseen", ajalle 1.1.2016 – 31.5.2017 ja lopputilitys tuli toimittaa Palosuojelurahastolle
31.8.2017 mennessä.

Hakemus
Turun yliopisto /OPTUKE -verkosto on 4.11.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta han-
keajan pidentämiseksi. Muutosesityksessään hakija esittää, että toiminta-aikaa pidennetään
31.12.2017 saakka sekä lopputilitys /loppuraportti toimitetaan 1.3.2018 mennessä.

Hanke on lähtenyt käyntiin suunnitellusti ja väliraportti on toimitettu PSR:lle elokuussa 2016.
Mukana oleviin kouluihin on koulutettu Vihreä risti - vaaran paikka, läheltä piti ja
tapaturmailmoituksiin tarkoitettu digitaalinen työkalu. Opettajat ovat ottaneet työkalun käyttöön
suunniteltua hitaammin ja kouluissa on käyty uudelleen kouluttamassa välineen käyttöä syksyn ai-
kana. Jotta hankkeeseen saadaan tuloksia myös Vihreän ristin osalta kouluissa tapahtuvista tilan-
teista mahdollisimman kattavasti, olisi hakijan mukaan hyvä, että välineen käyttöä voitaisiin jatkaa
vielä koulujen alettua syksyllä 2017.

Oppilaille tarkoitettu turvallisuuskysely on käynnissä ennen kouluissa tapahtuvaa interventioita.
Kysely päättyy vasta marraskuun aikana. On oletettavaa, että myös keväällä tehtävä kysely vaatii
pidemmän ajan kuin mitä hankehakemuksessa on suunniteltu.

Päätös:
Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.12.2017 saakka, jolloin lopputilitys ja loppuraportti
tulee toimittaa 1.3.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.3 SMDno-2015–1927; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus "Modernien kodinkoneiden
palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka" -hankkeeseen
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahasto on myöntänyt 1.12.2015 päivätyllä päätöksellään SMDno-2015–1927 avustusta
Pelastusopistolle "Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka" hank-
keeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 105 000 euroa ja enintään 69 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista. Hanke ajoittuu ajalle 1.1.2016 - 28.2.2017 ja lopputilitys tuli tehdä
31.5.2017.

Hakemus
Pelastusopisto on 4.11.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa Modernien kodinkoneiden
palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka -hankkeeseen 31.5.2017 saakka.

Hankkeen yhtenä olennaisena osana on arvioida kodinkoneiden paloissa syntyviä altistuksia niin
alkusammuttajan, kuin pelastajan ja vahinkosaneeraajan näkökulmasta. Mittaukset, joita tutkimuk-
sessa tarvitaan, hankitaan ostopalveluna. Mittauspalvelun tarjoajan aikatauluista johtuen mittauk-
sia päästään tekemään vasta alkuvuonna 2017. Hankkeessa halutaan varmistaa riittävä aika tarkoi-
tuksen mukaisten tutkimusasetelmien rakentamiseen ja mittausten tekemiseen.
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Hankkeessa aloittaa tutkimusapulaisena AMK insinööriopiskelija. Opiskelijan opintojen jaksotta-
misesta johtuen työ on tarkoituksenmukaisinta aloittaa tammikuussa 2017. Jatkoajan turvin opis-
kelija ehtii tehdä työn kokeellisen osuuden sekä tarvittavan raportoinnin hankkeen aikana projek-
tipäällikön seurannassa.

Päätös
Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.5.2017 saakka, jolloin lopputilitys tulee tehdä vii-
meistään 31.8.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Muilta osin päätösehdot pysyvät
ennallaan.

11.2 Oikaisuvaatimukset, 5 kpl
Oikaisuvaatimukset siirrettiin käsiteltäväksi alkuvuoden 2017 kokoukseen.

11.3 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 14 kpl
Tarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (14 kpl) seuraa-
vasti:

AsiakohtaSMDno Saaja Euro
11.3.1 2016-1828 Rautpohjan VPK ry 1 084
11.3.2 2016-1667 Köyliön Läntinen VPK ry 4 054
11.3.3 2016-1773 Uudenkoiviston VPK ry 3 191
11.3.4 2016-1744 Imatran VPK ry 1 677
11.3.5 2016-1698 Hyvinkään VPK ry 1 784
11.3.6 2016-1803 Hämeenlinnan VPK ry 3 870
11.3.7 2016-1794 Järvenpään VPP ry 1 474
11.3.8 2016-1697 Kaarinan VPK ry 1 014
11.3.9 2016-1763 Kauhajärven VPK ry 2 311
11.3.10 2016-1800 Koskenkorvan VPK ry 5 584
11.3.11 2016-1677 Lappfjärds FBK rf 2 561
11.3.12 2016-1675 Skatila FBK rf 79
11.3.13 2016-1745 Utsjoen VPK ry 7 840
11.3.14 2016-1668 Ylöjärven VPK ry 621

37 144

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

Kaarinan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu painepesurin ja painepesuria varten hankitun letkukelan
ja liittimien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kun-
nossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuoje-
lurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kauhajärven VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvirenkaiden ja vanteiden hankinnasta aiheutuneita
kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pe-
lastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

Hämeenlinnan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kalustohallin lattian maalauksesta aiheutuneita kustan-
nuksia; kyseessä on kaluston normaali vuosi-/huoltokorjaus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-
toiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla taval-
la.

Hämeenlinnan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysmuonituskalustoon liittyviä hankintoja: ruoan
kuljetuslaatikoiden ja perkolaattorikeittimen hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahas-
tolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Hämeenlinnan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton korjauskustannuksia; nokkapumpun
kytkimen korjaus, polttoainetankin korjaus sekä moottoriruiskun kunnostuksesta aiheutuneita kus-
tannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelas-
tustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla.

12. Muut asiat

12.1 Harjoitusalueselvitykset
Rahaston hallitukselle oli toimitettu kokousmateriaalin mukana tiedoksi sihteeristön jo aiemmin
toteuttamat laajat harjoitusalueselvitykset..

Selvitys sisälsi seuraavan materiaalin:
Harjoitusaluehankkeiden sijainti Palosuojelurahaston kyselytutkimuksen ja Pelastusopis-
ton tutkimushankkeen ja pohjalta
Harjoitusaluehankkeiden tukeminen (kysymykset)
Harjoitusaluehankkeiden tukeminen (vastaukset)
Kysely pelastuslaitosten harjoitusaluehankkeista
Pelastustoimen harjoitusaluehankkeisiin 2011–2017 haettavat avustukset
Lausuntopyyntö harjoitusaluehankkeista
Pelastusosaston lausunto



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

22

Päätös: Hallitus merkitsi saadun aineiston tiedoksi. Materiaali löytyy rahaston www-sivuilta koh-
dasta Julkaisut.

12.2 Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät

Pääsihteeri esitteli Palosuojelurahaston menojen tarkastajat ja hyväksyjät 25.11.2016 alkaen. Ky-
seiset henkilöt voivat toimia hyväksyjinä käsiteltäessä Palosuojelurahaston maksamia avustuksia,
ostolaskuja, henkilöstön matkalaskuja ja hallituksen palkkiolaskuja sekä muistiotositteita.

Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät muuttuvat 1.1.2017 lähtien, erityisasian-
tuntija Artsi Alanne aloittaa työt rahaston erityisasiantuntijana.

Päätös:
Hyväksyttiin Palosuojelurahaston menolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esityksen mukaisesti.
Hyväksyttiin Artsi Alanteen toimiminen rahaston menojen asiatarkastajana ja hyväksyjänä
1.1.2017 lähtien toimenkuvan mukaisesti.

12.3 Rahasto liittyy M2 matkanhallintajärjestelmään 1.1.2017
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahaston ottaa käyttöön matkanhallintajärjestelmä M2. Sisäministeriön muu henkilöstö
on käyttänyt M2 matkanhallintajärjestelmää jo vuodesta 2013. Tällä hetkellä matkalaskujen hyväk-
syntä tapahtuu Palosuojelurahaston osalta manuaalisesti Rondokierrossa. M2- järjestelmä on mää-
ritelty tukemaan valtion matkustusprosessia ja on yleisesti käytössä valtionhallinnossa. Matkalasku-
jen laadinnan lisäksi M2 järjestelmä sisältää myös matkasuunnitelmat, ajokilometrilaskutuksen sekä
kululaskutustoiminnot.  Lisäksi ohjelma laskee automaattisesti oikeat kilometrikorvaukset ja päivä-
rahat. Rahasto ottaa käyttöön myös M2 tarkastuspalvelun. Järjestelmä edellyttää entistä tarkempi-
en matkalaskujen laatimista 1.3.2017 lähtien. Rahaston osalta käyttöönottotyö tullaan tekemään
VM:n erillismäärärahan turvin. Määräraha kattaa normaalit liittymät M2, Kiekun ja Rondon välillä.
Matkanhallintajärjestelmästä aiheutuvat kulut vastaavat muiden yksiköiden vastaavia maksuja. Tu-
ki- ja ylläpitopalvelun kustannukset ovat M2:n osalta arviolta 225,96 euroa / vuosi. Matka- ja kulu-
laskujen yksikkökustannus suoritteelta on saatujen tietojen mukaan 0,28 euroa.

Päätös: Rahaston hallitus merkitsi asian tiedoksi.

12.4 Avustushakemusten ja tilitysten käsittelyajat rahastossa
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahasto on asettanut epävirallisen kolmen kuukauden tavoiteajan avustuspää-
tösten tekemiselle. Tavoiteaika lasketaan siitä, kun avustushakemus saapuu rahastoon.
Määräaikoina haettavien avustusten osalta tavoiteaika lasketaan määräajan päättymispäi-
västä. Hakemusten käsittelyajat ovat olleet kohtuullisia, vuonna 2015 yhteensä 91,95 pro-
senttiin hakemuksista tehtiin päätös kolmen kuukauden tavoiteajassa. Tavoiteajan ylittä-
neitä hakemuksia oli 24 kpl, pisin hakemuksen käsittelyaika oli 104 pv.

Sihteeristö esittää kolmen kuukauden tavoiteajan muuttamista neljään kuukauteen. Tämä
helpottaa kokousrytmin suunnittelemista sekä myös sopimuspalokuntien pienavustuspää-
tösten valmistelua.
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Erityisavustukset maksetaan hakijalle pääsääntöisesti jälkikäteen tositteellista tilitystä vas-
taan. Rahasto on asettanut epävirallisen tavoitteen käsitellä saapuvat tilityshakemukset
kahdessa kuukaudessa niiden saapumisesta. Vuonna 2015 tilityshakemuksista 89,14 %
(238 kpl) käsiteltiin kahden kuukauden tavoiteajassa ja 10,86 % (29 kpl) tämän tavoiteajan
päättymisen jälkeen. Tilitysaikaan ei esitetä muutosta.

Päätös: Hallitus hyväksyi esityksen.

13. Seuraavat kokoukset
Vuoden 2017 ensimmäinen kokous pidetään 28.2.2017. Kokous alkaa klo 13.00 lounaalla Helsin-
gissä. Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2017 alustavan kokousaikataulun.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.48.

Puheenjohtaja Kari Hannus

Pääsihteeri Johanna Herrala


