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Hallituksen kokous 

Aika 28.2.2022 klo 12.30−15.30 

Paikka Sisäministeriö, etäkokous. Paikalla sisäministeriössä (Kirkkokatu 12, neu-

votteluhuone Aleksanteri, 2. krs) olivat hallituksen puheenjohtaja, rahas-

ton pääsihteeri ja suunnittelija. 

Läsnä Päivi Nerg puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Petri Mero jäsen     

Jaakko Pukkinen jäsen                              

Mari Rantanen jäsen; poistui klo 15 

Brita Somerkoski jäsen; esteasia kohta 7.1.5–7.1.7; poistui klo 13.34 

Vesa-Pekka Tervo jäsen 

Paula Werning jäsen 

Johanna Herrala pääsihteeri 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Jessica Puro suunnittelija 

 

Kutsuttuna paikalla:  

Pelastusneuvos Janne Koivukoski ja Neuvotteleva virkamies Tiina Snell-

man sisäministeriö, klo 13-13:30, pelastustoimen strategiset valtakunnal-

liset linjaukset (vaikutus rahaston strategian päivitystyöhön) 

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.31.  

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syt-tiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista seuraavin lisäyksin: esityslistaan lisätiin 

kohta 8.4. Merivakuutusta tarjoavien yhtiöiden velvollisuus maksaa palosuojelumaksua 

ja kohta 8.5. SPEK ry / CTIF Suomen Kansallinen komitea, tarkastuksen pohjalta tehtä-

vät toimenpiteet 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin kokouksien 6/2021 (1.12.2021) ja 1/2022 (27.1.2022) pöytäkirjat ilman 

muutoksia. 

4. Rahaston tilinpäätös vuodelta 2021, hyväksyminen 

Pääsihteeri esitteli asian 

Rahaston hallitus piti kertomusvuonna 6 kokousta sekä yhden sähköpostikokouksen. 

Päätöksiä rahaston hallitus teki yhteensä 489 päätöstä, joista avustuspäätöksiä oli 346 

kappaletta. Rahastosta haettiin avustusta 31 miljoonaa euroa ja myönnettiin 11,5 mil-

joonaa euroa. Myönnetty avustus oli näin ollen noin 31 % haetusta. Euromääräisesti 

eniten avustusta myönnettiin yleisavustuksiin (29 %) sekä tutkimus- ja kehittämishank-

keisiin (28 %), vähiten pienavustuksiin (5 %).  
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Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna noin 434 000 euroa. Palosuojelurahaston 

hallitus ehdottaa, että vuoden 2021 tuottojäämä kirjataan rahaston omaan pääomaan. 

Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 10,7 miljoonaa euroa. 

Päätös: Hyväksytään rahaston tilinpäätös 2021. Annetaan sihteeristölle valtuudet 

tehdä tekstiin tarvittavat tekniset korjaukset. Allekirjoitussivulle liitetään rahaston hal-

lituksen jäsenten sähköiset allekirjoitukset. Sihteeristölle annetaan valtuudet lähettää 

materiaali Valtiontalouden tarkastusvirastolle tarkastettavaksi. Materiaali lähetetään 

myös sisäministeriöön vahvistettavaksi sekä tilinpäätöskannanoton valmistamista var-

ten. 

5. Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2022 

Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (625/2003) 6 §:n mukaan 

rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituk-

sen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio.  

Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen VN/27852/2020 virastojen johtokuntien 

palkkioista ajalle 1.1.2021–31.12.2022. Suosituksen mukaan kuukausipalkkioiden 

enimmäismäärät ovat seuraavat: puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi, varapuheenjoh-

taja 220 euroa/kuukausi sekä jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi. 

Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen VM/193/00.00.01/2017 komitean, neu-

vottelukunnan, lautakunnan ja niitä vastaavan toimielimen sekä niiden jaostojen ko-

kouspalkkioiksi 1.2.2017 lukien. Suositus on voimassa toistaiseksi. Suosituksen mukai-

nen kokouspalkkio puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle, asiantuntijalle ja 

sihteerille on seuraava: 
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Virastotyöaikana (8.00–16.15) pidetty tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin 

kestänyt kokous: puheenjohtaja 28 euroa/kokous ja muu edellä mainittu 17 euroa/ko-

kous. Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous: puheenjohtaja 75 eu-

roa/kokous ja muu edellä mainittu 45 euroa/kokous. Virastotyöajan ulkopuolella yli 

kolme tuntia kestänyt kokous: puheenjohtaja 110 euroa/kokous ja muu edellä mainittu 

70 euroa/kokous. 

Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain ja kokouspalkkiot kaksi kertaa vuodessa. 

Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsi-

naisen jäsenen ollessa estynyt osallistunut kokoukseen.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että noudatetaan VN/27852/2020 suosi-

tusta kuukausipalkkioista ja VM/193/00.00.01/2017 suositusta kokouspalkkioista. Halli-

tuksen jäsenet toimittavat verokortin rahastoon, mikäli katsovat tämän aiheelliseksi. 

6. Vuoden 2022 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen 

haettavaksi (hakuaika 15.5. saakka) 

Pääsihteeri esitteli asian 

Vuoden 2022 erityisavustusten 2. hakukierroksen hakuilmoituksessa Palosuojelura-

hasto avaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Mahdollista on 

edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avus-

tuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.  

Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai 

hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistä-

vän niitä riittävästi. 
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Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyyde-

tään lähettämään. Aihealueet ovat: 

Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus  

Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus  

Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa 

Erityisavustus voidaan myöntää myös teemahaun ulkopuolisiin hankkeisiin. Yleishaussa 

avustuksia voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsit-

telyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja ke-

hittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. 

Yleisavustushaun osalta tarkastellaan etenkin sitä, miten avustushakemukset 

 tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista 

 levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytän-

töjä 

 ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimus-

hankkeita 

 liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin 

 kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä. 

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan 

henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja 

opintomatkaan, sekä stipendejä. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusohje tulee muuttumaan vuonna 2023 

tehtävissä päätöksissä. Hakijoita pyydetään huomioimaan tämä 15.12.2022 päättyvän 

tutkimus- ja kehittämishankehaun osalta. 
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Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2022 erityisavustusten 2. hakukierroksen hakuilmoitus 

kahdella täsmennyksellä. Haku julistettiin avatuksi. Hakuaika päättyy 15.5.2022. 

7. Avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset, 

oikaisuvaatimus, takaisinperintäpäätös sekä 

sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

7.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 8 kpl 

Pääsihteeri esitteli asian 

7.1.1 SMDno-2018-1018; Suomen Palopäällystöliitto ry; jatkoaikahakemus; FEU-

juhlaseminaari ja -kokous -hanke 

Palosuojelurahasto on 4.9.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palopääl-

lystöliitolle avustusta FEU-juhlaseminaari ja kokous -hankkeelle yhteensä enintään 

51 395 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2020 ja hankkeen lopputilitys tu-

lee toimittaa rahastoon 30.9.2020 mennessä. Lisäksi hankkeelle myönnettiin jatkoai-

kaa 30.9.2021 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 31.12.2021 saakka. 

Koronaepidemia ja siihen liittyvät terveysturvallisuusriskit katkaisivat kuitenkin touko-

kuulle 2021 suunnitellun tapahtuman toteuttamisen. Suomen Palopäällystöliiton on 

määrä toteuttaa tapahtuma terveysturvallisuustilanteen niin salliessa 13.–16.6.2022 

Helsingissä. Tapahtuman nimen määriteosa ”25-vuotisjuhla” jää pois, mutta sisällölli-

sesti tapahtuma säilyy pääosin ennallaan.  

Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 30.7.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen 

määräajalle 30.9.2022 saakka. Jatkoaikahakemuksella ei ole merkitystä hankkeen ko-

konaisbudjettiin. 



 Pöytäkirja 2/2022 7 (18) 

 VN/475/2022 

 Liite 1 

 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 0295 480 171 (vaihde) psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki  www.psr.fi  

Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.7.2022 saakka sekä tilityksen 

toimittamiselle 30.9.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.1.2 SMDno-2020-1342; Suomen Kylät ry; muutoshakemus hankkeen Kyläturvallisuus 

2025 budjettiin 

Palosuojelurahasto on 14.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Kylät 

ry:lle avustusta Kyläturvallisuus 2025 -hankkeelle yhteensä enintään 160 000 euroa. 

Päätöksen ja 23.11.2020 hyväksytyn jatkoaikahakemuksen mukaan hanke päättyy 

31.12.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2023 mennessä. 

Koronaviruspandemian johdosta ei paikallisia ja alueellisia työpajoja ja koulutustilai-

suuksia ja avainhenkilöiden valmennustilaisuuksia ole kyetty toteuttamaan suunnitel-

lussa laajuudessa. Näiden tilaisuuksien toteutukseen liittyviä varoja sekä matkakustan-

nuksia ja muita yleiskustannuksia on säästynyt ja varat esitetään täysimääräisinä allo-

koitaviksi vuoden 2022 tilaisuuksien toteutukseen. Esitys on käsitelty ja hyväksytty 

hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 14.12.2021. Muutoksella ei ole muuta vaikutusta 

hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämisen määräaikaan. 

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan. 

7.1.3 SMDno-2019-1003; Etelä-Karjalan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen 

budjettiin; Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden 

arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) -hanke 

Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Etelä-Karjalan pe-

lastuslaitokselle avustusta Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden ar-

viointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) -hankkeelle yhteensä 
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enintään 215 328 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.9.2021 ja hankkeen lop-

putilitys tulee toimittaa rahastoon 15.12.2021 mennessä. 

Hankkeen kustannukset jäivät suunniteltua alhaisemmiksi. Tämä johtui koronapande-

mian aiheuttamasta muutoksesta, jonka seurauksena hanketyö toteutui etäkokouksina 

eikä suunniteltuja työpajoja voitu toteuttaa fyysisinä tapaamisina. Matkustamiseen 

sekä työpajojen järjestämiseen varatut ostopalvelukulut jäivät toteutumatta.  

Toisena syynä budjetin alittumiseen on pelastuslaitoksen suunniteltua vähäisempi hen-

kilöstön käyttömahdollisuus ToPo-hanketyöhön koronatilanteen hoitamisen aiheutta-

neesta henkilöstöresurssikäytön muutoksesta johtuen. Muutoksella ei ollut vaikutusta 

hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämiseen.  

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan. 

7.1.4 VN/13684/2021; Pelastusopisto; Hankkeen aloitusajankohdan siirto; 

Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke) -hanke 

Palosuojelurahasto on 16.9.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke) -hankkeelle 

yhteensä enintään 225 665 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2023 ja 

hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2024 mennessä. 

Pelastusopisto hakee muutosta Tutkimustulokset timantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi 

(4T-hanke) -hankkeen aloitusajankohtaan. Uusi hankeaika olisi 1.5.2022 - 30.4.2024. 

Lisäksi siirrettäisiin vuosiraportin ja lopputilityksen aikatauluja neljällä kuukaudella. 

Vuosiraportti lähetettäisiin rahastoon 30.4.2023 ja lopputilitys 30.7.2024 mennessä. 
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Perusteena muutoshakemukselle on hankkeelle palkatun projektipäällikön aloitus 

hankkeessa 1.5.2022. Hankkeen aikataulumuutoksella ei ole vaikutusta hankkeen sisäl-

töön eikä budjettiin. 

Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.4.2024 saakka sekä vuosira-

portin toimittamiselle 30.4.2023 saakka ja lopputilityksen toimittamiselle 30.7.2024 

saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.1.5 VN/6261/2021; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja 

jatkoaika; NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus -hanke 

Esteasiat; Brita Somerjoki poistui kokouksesta kohdan 7.1.5. käsittelyn ajaksi. Kokous 

säilyi päätösvaltaisena. 

Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus -hankkeelle yh-

teensä enintään 200 656 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2023 ja hank-

keen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2023 mennessä. 

Nopeasti heikentynyt koronatilanne haastoi hankkeen tutkimusasetelman vuodenvaih-

teessa. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, jotta nuorten osion aineistonkeruu voidaan siir-

tää alkamaan vuonna 2023. Hankeajan pidentämisellä pyritään turvaamaan hankkeen 

suunniteltujen tavoitteiden saavuttaminen. Hankkeessa toteutettava kehittäminen 

pohjautuu vaikuttavuustutkimuksen tuloksiin, joten Pelastusopiston mukaan on tär-

keää, että vaikuttavuustutkimusta saadaan myös kampanjasta yleensä, ei vain kam-

panjasta poikkeusoloissa. Hankkeelle haetaan jatkoajan lisäksi pientä budjettimuu-

tosta. 
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Hankkeen toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa 30.06.2024 saakka ja tilityksen toimitta-

miselle 30.9.2024 saakka. Hankkeen jatkoaika ja budjettimuutos eivät tule vaikutta-

maan hankkeen kokonaisbudjettiin eikä Palosuojelurahaston maksuosuuteen. Hank-

keen ohjausryhmä on hyväksynyt esitetyt muutokset ohjausryhmän kokouksessa 

1.2.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin ja 

myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2024 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 

30.9.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.1.6 SMDno-2019-2377; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen 

luontaissuorituksen laskentaan; Sammutustekniikka rakennus- ja 

liikennevälinepaloissa -hanke 

Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hankkeelle yhteensä 

enintään 130 423 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 28.2.2022 ja hankkeen lop-

putilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2022 mennessä. Lisäksi hankkeelle on myön-

netty budjettimuutos ja julkaisun sisällönmuutos 24.3.2021 sekä jatkoaikapäätös 

21.5.2021. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee 

toimittaa rahastoon 31.3.2023. 

Hankkeen alkuperäisessä taloussuunnitelmassa on laskettu mukaan työpanos (luon-

taissuoritus), yhteensä 11 776 euroa. Hankkeelle suunnitellut tilaisuudet on jouduttu 

perumaan tai ne on pidetty verkossa Covid 19 -pandemian vuoksi. Tästä syystä hakija 

pyytää mahdollisuutta ilmoittaa osallistujatiedot sekä laskennallisen arvon (32 eu-

roa/tunti) osallistujalistan mukaan. 
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Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muutoksen osallistujien työpanoksen ilmoittamisen 

laskentatapaan esitetyllä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.1.7 SMDno-2019-1007; Turun ammattikorkeakoulu Oy; muutoshakemus hankkeen 

budjettiin; Virpa 2 -hanke 

Esteasiat; Brita Somerjoki poistui kokouksesta kohdan 7.1.7. käsittelyn ajaksi. Kokous 

säilyi päätösvaltaisena. 

Palosuojelurahasto on 30.8.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Turun ammatti-

korkeakoulu Oy:lle avustusta Virpa 2 -hankkeelle yhteensä enintään 98 189 euroa. Pää-

töksen mukaan hanke päättyy 31.8.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahas-

toon 30.11.2021 mennessä. Palosuojelurahasto on lisäksi tehnyt hankkeelle budjetin 

muutospäätöksen 2.4.2020 sekä 21.5.2021 ja myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 

30.11.2021 asti ja hankkeen tilitykselle 31.12.2021 saakka.   

Hakemuksessa esitetty budjetti perustuu koko hankeaikana toteutuneisiin kustannuk-

siin. Ostopalveluiden kustannukset koko ylittävät viimeisen muutospäätöksen mukai-

set budjetoidut kustannukset yli 10 prosentilla, matkakulut ja muut kustannukset jäivät 

suunniteltua pienemmiksi.   Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun eikä 

tilityksen määräaikaan.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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7.1.8 SMDno-2019-1007; SMDno 2020-1329; Työterveyslaitos; muutoshakemus 

hankkeen budjettiin; Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön 

työelämässä -hanke 

Palosuojelurahasto on 15.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Työterveyslaitok-

selle avustusta Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä -hank-

keelle yhteensä enintään 22.134 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2021 

ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2022 mennessä. 

Hankkeen budjettiin haetaan muutosta laite- ja konehankintojen osalta. Hankkeen on-

nistumisen kannalta keskeisistä laitteista (sumusuihkuista) osa jouduttiin vuokraa-

maan, jotta kaikille asemille saatiin kaksi suihkua. Suihkuja tarvittiin tasapuolisuuden 

vuoksi sekä miehille että naisille ja tätä seikkaa ei suunnitteluvaiheessa oltu huomioitu. 

Asiaa on käsitelty tutkimusryhmän sisällä. Muutoksella ei ole vaikutusta aikatauluun 

eikä tilityksen lähettämisen määräaikaan. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 51 kpl  

Suunnittelija esitteli asian 

Vuoden 2022 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa on esittelyssä 51 sopimuspalo-

kuntien pienavustushakemusta. 

Vuoden 2022 ensimmäisen kokouksen avustusesitys pienavustuksiin on yhteensä 

181 396 euroa.  
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Päätös: Hyväksyttiin avustuspäätökset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti 

myöntää pienavustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.  

Päätösesitykset on esitetty taulukossa (liite 1). 

7.3 Oikaisupyyntö 

7.3.1 VN/26555/2021; Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry; Oikaisupyyntö koskien 

yleisavustuspäätöstä vuodelle 2022 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry haki 14.10.2021 päivätyllä hakemuksella vuodelle 

2022 yleisavustusta 64 000 euroa tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään 

toimintaan. Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 1.12.2021 

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:lle vuodelle 2022 yleisavustusta enintään 58 000 € 

(68 % hakemuksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista). Palosuojelurahaston 

hallitus myönsi avustuksen haettua pienempänä, koska se katsoi, että liiton omarahoi-

tusosuutta suhteessa hyväksyttäviin kustannuksiin tulisi nostaa. Myönnetty avustus oli 

6 000 euroa vähemmän kuin haettu avustus. 

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry on lähettänyt Palosuojelurahaston hallitukselle 

13.12.2021 päivätyn oikaisupyynnön, jolla se hakee oikaisua annettuun päätökseen. 

Oikaisupyyntö on toimitettu Palosuojelurahastoon hallintolain (434/2003) 49 c §:ssä 

säädetyn 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä Pohjois-

Savon Pelastusalan Liito ry pyytää Palosuojelurahastoa tarkistamaan 1.12.2021 myön-

nettyä yleisavustussummaa 6 000 euroa suuremmaksi, yhteensä 64 000 euroon. 
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Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n oikaisupyynnössä mainitaan, että pelastusalan 

liittojen alueet ovat erilaisia; erityisesti siinä minkälaiset mahdollisuudet omarahoittei-

seen toimintaan alueilla on. Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n toiminta-alueensa 

poikkeaa kaikista muista alueista omarahoitusosuuden kerryttämisen osalta. Hakija 

esitti, että tämä otettaisiin huomioon yleisavustuksen määrässä. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan 

lisäselvitysten saannin jälkeen. 

7.4 Takaisinperintäpäätös  

7.4.1 VN/5172/2022; Rautavaaran kunta; Rakennushanke; Pienteollisuushallin 

muuttaminen paloasemaksi 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto Palosuojelurahaston johtokunta on 8.3.2000 päivätyllä päätöksel-

lään (116/726/98) myöntänyt Rautavaaran kunnalle rakennushankeavustusta pienteol-

lisuushallin muuttamiseksi paloasemaksi yhteensä 950 000 markkaa. Hankkeen hyväk-

sytyt kokonaiskustannusten ovat 2 276 700 markkaa. 

Palosuojelurahaston asiantuntija teki 1.11.2021 tarkastuksen Rautavaaran kunnan ra-

kennushankkeeseen. Tarkastuksessa kävi ilmi, että kiinteistö on myyty ulkopuoliselle 

toimijalle 20.2.2017. Rautavaaran kunta on lähettänyt Palosuojelurahastolle 7.2.2022 

päivätyn vastineen avustuksen mahdolliseen takaisinperintään. Rautavaaran kunta 

esittää vastineessaan, että Palosuojelurahaston hallitus päättää luopua avustuksen 

(116/726/98) mahdollisesta takaisinperinnästä kokonaan. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan 

lisäselvitysten saannin jälkeen. 
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8. Muut asiat 

8.1 Palkeet palvelusopimus 2022 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palkeiden laskutusarvio vuodelle 2022 on 18 531,92 €. Hinnoittelun työaika-arvio on 

230 tuntia. Palkeiden palvelumaksussa on ollut nousua vuodesta 2019. Palkeiden hin-

noittelumallia uusittiin päivittämällä hinnoittelutuotteita ja htv-hinnasta siirryttiin tun-

tihintaan. Vuonna 2021 kirjanpidon tuntihinta myös nousi 57,06 eurosta 65,00 euroon, 

kun Palkeissa otettiin käyttöön asiantuntijapalveluille korkeampi tuntihinta.  

Hintojen nousua on selittänyt myös rahaston kirjanpitäjän vaihtuminen vuonna 2020, 

sillä tuntikirjauksia on ollut vuonna 2020 sekä vuoden 2021 alussa vielä sekä uudelta 

kirjanpitäjältä että vanhalta kirjanpitäjältä. Loppuvuodesta 2021 lisätunteja aiheutti 

apurahailmoituskäytännön muuttuminen. Apurahoista tehtävät vuosittaiset ilmoituk-

set verottajalle siirtyivät Palkeiden vastuulle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi Palkeiden palvelusopimus ja hinnoittelulaskelman arvio 

vuodelle 2022. 

8.2 Rahaston hallituksen kokousaikataulu 2022 

Pääsihteeri esitteli asian 

Kokousten esityslistat noudattavat pääosin aiempien vuosien sisältöjä. Kuluvan vuoden 

kokouksen järjestetään seuraavasti:  

3. kokous, 23.3.2022 klo 13–16  

4. kokous, pe 20.5.2022 klo 13–16 
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5. kokous, 14.9.2022 klo 13–16 

6. kokous ja kehittämispäivä, 2.11.2022 (koko päivä) 

7. kokous, 30.11.2022 klo 13–16 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

8.3 Rahaston rahoituslaskelma 2022 

Pääsihteeri esitteli asian 

Rahaston tulostavoiteasiakirja ja talousarvio 2022 hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 

1.12.2021. Vuoden 2022 palosuojelumaksukertymän arvio on 11 500 000 €. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi laaja rahoituslaskelma.  

8.4 Merivakuutusta tarjoavien yhtiöiden velvollisuus maksaa 

palosuojelumaksua 

Pääsihteeri esitteli asian 

Finanssivalvonnasta on tullut Palosuojelurahastoon 14.3.2022 kysymys koskien vakuu-

tusyhtiöiden tiedottamista merivakuutusta tarjoavien vakuutusyhtiöiden velvollisuu-

desta maksaa palosuojelumaksua. Finanssivalvonta esitti kysymyksen, onko Palosuoje-

lurahastossa jokin maksutuloraja, jonka ylittäville vakuutusyhtiöille tieto tulkinnasta 

lähetetään? 

Päätös: Hallitus päätti, että kaikista yhtiöistä, jotka tarjoavat merivakuutuksia, pyyde-

tään tiedot. Sen jälkeen yhtiöitä tiedotetaan merivakuutusta tarjoavien vakuutusyhtiöi-

den velvollisuudesta maksaa palosuojelumaksua.  
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8.5 SPEK ry / CTIF Suomen Kansallinen komitea, tarkastuksen 

pohjalta tehtävät toimenpiteet 

Pääsihteeri esitteli asian 

BDO Audiator Oy on saanut keväällä valmiiksi tilintarkastuksen SPEK ry / CTIF Suomen 

Kansallinen komitea 2019 hankkeen osalta, jota SPEK ry hallinnoi. Tarkastuksessa ha-

vaittiin tukikelvottomia 225 euroa, jotka kohdistuivat matkakustannuksiin 225. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että mahdollinen takaisinperintä tuodaan 

seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

9. Seuraava kokous 

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 23.3.2022. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.07.  

 

Puheenjohtaja   Päivi Nerg 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  
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Liite 1:  Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, 51 kpl 


