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Hallituksen kokous 

Aika  23.3.2022 klo 13.00−16.00 

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

votteluhuone Aleksanteri, 2. krs) oli sihteeristöstä pääsihteeri, erityisasi-

antuntija ja assistentti. 

Läsnä Päivi Nerg puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja; esteasia; kohta 4.19 

Jari Hyvärinen varajäsen  

Petri Mero jäsen 

Jaakko Pukkinen jäsen 

Mari Rantanen jäsen; esteasia; kohta 4.8; poistui klo 14.53 

Vesa-Pekka Tervo jäsen; poistui klo 14.38 

Paula Werning jäsen 

Johanna Herrala pääsihteeri 

Emmi Laiho assistentti 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Jessica Puro suunnittelija  

Poissa Brita Somerkoski 

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 

  Kutsuttuna paikalla klo 13.15. - 14.00 (liittyivät erikseen, noin 15 min / liitto) toimin-

nanjohtaja Tarmo Karnaattu Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry, toiminnanjohtaja Jari 

Wilén Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry ja toiminnanjohtaja Heli Koponen Pohjois-

Karjalan pelastusalanliitto ry.  
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. 

3. Edellisen kokouksen (28.2.2022) pöytäkirja sekä kokouksen 

1.12.2021 pöytäkirja, kohta 9.3.3 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. Hyväksyttiin 1.12.2021 ko-

kouksen pöytäkirjan kohta 9.3.3 lyhennettynä. 

4. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 

vuoden 2022 1. hakukierros 

Pääsihteeri esitteli asian 

Kohta 4.8. siirrettiin käsiteltäväksi ensimmäisenä. Esteasiat; Mari Rantanen poistui 

kohdan 4.8 käsittelyn ajaksi, Mika Kättö poistui kohdan 4.19 käsittelyn ajaksi. 

Kohdan 4. käsittely keskeytyi kohdan 4.1 jälkeen. Karnaattu liittyi kokoukseen ja hänen 

poistuttuaan kokoukseen liittyi Wilén. Wilénin jälkeen kokoukseen liittyi Koponen. Kuu-

lemisten jälkeen hallitus keskusteli yleisavustuksista. 
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Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2021 mennessä yhteensä 21 hakemusta, joista 

yksi peruutettiin. Hallituksen kokouksessa 1.12.2021 hyväksytyn rahaston käyttösuun-

nitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi 

vuonna 2022 yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Avustusesitys oli 2 538 648 miljoonaa eu-

roa.  

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erilli-

nen ohje, joka löytyy rahaston www-sivuilta. Tilityksissä tulee noudattaa tätä ohjeis-

tusta. Tämä on mainittu kaikissa avustuspäätöksissä. 

Myönteisten hankkeiden yleisinä ehtoina on mm. seuraavaa: 

Vähämerkityksellisiin kone- ja laitehankintoihin tuki voi olla enintään 70 %, kuitenkin 

enintään avustuspäätöksen mukaisen enimmäisavustusosuuden suuruinen. Hankkee-

seen liittyvän investoinnin tuen määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä ko-

konaiskustannuksista. 

Hankkeeseen sisältyvissä matkoissa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matka-

kuluista toimitetaan tilityksen yhteydessä erillinen yhteenveto. Matkakustannusten 

erittely tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on 

todennettavissa ja tarkastettavissa. Erittelyn tulee sisältää myös pääkirjan matkakului-

hin kohdistuvat tositenumerot. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkis-

ten kulkuneuvojen mukaisesti.  

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an-

nettua lakia (1397/2016). 

Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, hank-

keen internet-sivuilla, esitteissä ja julkaisuissa sekä kolmansien osapuolien julkaisuissa 
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tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Materiaa-

leissa tulee käyttää Palosuojelurahaston logoa, joka on ladattavissa rahaston verkkosi-

vuilta. Hankkeen tuotoksista tulee tiedottaa laajasti ja niiden tulee olla maksutta pelas-

tusalan toimijoiden ja muun käyttäjäkunnan saatavilla. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää tutkimus- ja kehittämishankkei-

den vuoden 2022 ensimmäisellä hakukierroksella avustuksia yhteensä 2 134 220 eu-

roa. Avustuksia myönnettiin 13 hankkeeseen, 7 avustushakemusta hylättiin. Tutkimus- 

ja kehittämishankeavustuksiin on vuoden 2022 talousarviossa budjetoitu yhteensä 

3 500 000 euroa. Budjetista on ensimmäisen hakukierroksen jälkeen käyttämättä 

1 365 780 euroa. 

4.1 VN/33604/2021; Pelastusopisto; PRONTOn uuden 

palontutkintaselosteen toteuttaminen 

Pelastusopisto on hakenut 384 192 euron (99,9 %) erityisavustusta PRONTOn uuden 

palontutkintaselosteen toteuttaminen - hankkeeseen ajalle 1.4.2022-31.3.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 384 192 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.4.2022 - 31.3.2024.  

Hankkeen kytkös sorituskykyhankkeen tiedolla johtamiseen tulee varmistaa. Uusittu 

lomake tulee olla hyödynnettävissä täysimääräisesti tulevassa pelastustoimen tietojär-

jestelmässä. Ohjausryhmään tulee pyytää tämän ryhmän edustaja sekä Kumppanuus-

verkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston edustajajäsen. Osallistumiskulut tulee 

kattaa avustuksella. 
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Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 1.1.2023 ja 1.1.2024. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksa-

tusta varten tulee tehdä viimeistään 30.6.2024. 

 

4.2 VN/34006/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Paloturvallisuusviikko 2022 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 515 000 euron (100 %) erityisavus-
tusta Paloturvallisuusviikko 2022 -hankkeeseen ajalle 1.1- 31.12.2022. 
 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEK ry:lle yhteensä enintään 

485 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1. - 31.12.2022 

Avustus tulee kohdistaa kokonaisuudessaan paloturvallisuusviikon suunnitteluun ja to-

teutukseen. Neljännen kampanjapaketin sisältö (palovaroittimet) tulee sisällyttää pää-

asiassa paloturvallisuusviikkoon, ei ympärivuotiseksi tapahtumaksi.  

Avustusta ei voi käyttää osallistumiskuluihin kansainväliseen International Safety Edu-

cation -seminaariin Dublinissa.  

Ohjausryhmän roolia hankkeen toteutuksessa ja hankkeen tulee vahvistaa. Ohjausryh-

män tulee jatkossa hyväksyä myös hankesuunnitelma. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.3.2023. 
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4.3 VN/33955/2021 Firesea Equipment Oy; Energiavarastojen 

automaattinen sammutusjärjestelmä 

Firesea Equipment Oy on hakenut 17 900 euron (50 %) erityisavustusta Energiavarasto-

jen automaattinen sammutusjärjestelmä -hankkeeseen ajalle 1.4.- 30.9.2022.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  

4.4 VN/33418/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn 

analysointi ja kehittäminen HAKAn avulla (HAKA 2.0) 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 62 470 euron (100 %) erityisavus-

tusta Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön suorituskyvyn analysointi ja kehittä-

minen HAKAn avulla (HAKA 2.0) -hankkeeseen ajalle 1.4-31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEK ry:lle enintään 62 470 euron 

suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4-31.12.2022. 

Hankkeen tulee jatkaa suorituskykyhankkeen kanssa määriteltyjä tavoitteita. 

Hankkeessa tehdään HAKArekisteriin uusi ominaisuus henkilökohtaisten altistumisten 

ja kyvykkyyksien arviointiin. Hankkeen ohjausryhmän osalta tulee tiedustella SM pelas-

tusosaston ja Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston mahdollisuutta asettaa hank-

keeseen edustaja. Suunnitelluissa koulutuksissa tulee kiinnittää huomiota HAKAn käy-

tettävyyden lisäämiseen ja helpottamiseen. 
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Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.3.2023. 

4.5 VN/33426/2021 LAB-ammattikorkeakoulu; Pelastustoimen 

palveluverkoston suorituskyvyn ennakointi ja parantaminen 

asukkaiden toimintakykyanalytiikalla (KAT-EMIT) 

LAB ammattikorkeakoulu on hakenut 136 795 euron (75 %) erityisavustusta Pelastus-

toimen palveluverkoston suorituskyvyn ennakointi ja parantaminen asukkaiden toimin-

takykyanalytiikalla -hankkeeseen ajalle 1.9.2022-29.2.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

4.6 VN/33429/2021 Pelastusopisto; Miehittämätön ilmailu 

pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä (UAS) 

Pelastusopisto on hakenut 265 831 euron (85 %) erityisavustusta Miehittämätön il-

mailu pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä (UAS)-hankkeeseen ajalle 1.4.2022 - 

31.12.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 265 831 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.4.2022 - 31.12.2023. 
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Hankkeen ohjaukseen ja yhtenäistävien käytäntöjen luomiseen tulee kiinnittää huo-

miota. Hankkeessa luotuja koulutusmateriaalia tulee hyödyntää Pelastusopiston tut-

kintokoulutuksessa myös hankkeen toteuttamisen jälkeen. 

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 30.6.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tu-

lee tehdä viimeistään 31.3.2024. 

4.7 VN/33601/2021 Pelastusopisto; Onnettomuuksien ehkäisyn 

osaamisen kehittäminen 

Pelastusopisto on hakenut 383 842 euron (99,5 %) erityisavustusta Onnettomuuksien 

ehkäisyn osaamisen kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 1.5.2022 - 31.5.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 383 842 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.5.2022 - 31.5.2024. 

Hankkeen ohjaukseen sekä yhteistyöverkoston laaja-alaisuuteen tulee kiinnittää huo-

miota (mm. Työterveyslaitos, onnettomuustutkintakeskus, OT, koulutusuudistus-

hanke). Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano tulee ilmoittaa rahastoon. Osaamisvaati-

musten tulee pohjautua suorituskykyhankkeen kanssa tehtyyn yhteistyöhön. 
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Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa 

Palosuojelurahastoon viimeistään 1.1.2023 ja 1.1.2024. Lopputilitys myönnetyn 

avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.8.2024. 

4.8 VN/33641/2021 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; Palomies on 

taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen 

toimintakyvyn tukemiseksi pelastusalalla 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 106 742,60 euron (50 %) erityisavustusta 

Palomies on taktinen urheilija – toimintamallien kehittäminen fyysisen toimintakyvyn 

tukemiseksi pelastusalalla -hankkeeseen ajalle 1.6.2022 - 31.5.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-

selle yhteensä enintään 106 742 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainit-

tuun hankkeeseen ajalle 1.6.2022 - 31.5.2024.  

Hankkeen tulosten jalkauttamiseen muiden pelastuslaitosten alueelle tulee kiinnittää 

huomiota. Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää Työterveyslaitoksen edustaja sekä 

muiden pelastuslaitosten edustajia (HIKLU-alue). Mahdolliset ohjausryhmän osallistu-

miskulut tulee kattaa avustuksella. 

Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 1.1.2023 ja 1.1.2024. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksa-

tusta varten tulee tehdä viimeistään 31.8.2024. 
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4.9 VN/34079/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; Kuvaa elämää – 

älä onnettomuuspaikkaa 

Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 106 000 euron (100 %) erityisavustusta Ku-

vaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -hankkeeseen ajalle 1.4. - 31.7.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPPL ry:lle yhteensä enintään 

106 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.4. - 31.7.2022. 

Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää poliisiedustaja. Hankkeessa tulee tehdä tiivistä 

yhteystyötä Liikenneturvan kanssa. Mahdolliset ohjausryhmän kulut tulee kattaa avus-

tuksella. 

Palkkojen sivukuluprosentiksi on merkitty 40 %, Palosuojelurahasto hyväksyy tilityk-

sessä palkkojen sivukuluiksi vain lakisääteiset sivukulut. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.10.2022. 

4.10 VN/33634/2021 Pelastusopisto; Stipendit Pelastusalan 

päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille 

Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron (100 %) erityisavustusta Stipendit Pelastusalan 

päällystötutkinnon (AMK) suorittaneille -hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 2 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1. - 31.12.2022. 
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4.11 VN/33416/2021 FISE Oy; Tulisijoja ja savupiippuja koskevat 

virhekortit 

FISE Oy on hakenut 22 000 euron (73,3 %) erityisavustusta Tulisijoja ja savupiippuja 

koskevat virhekortit -hankkeeseen ajalle 15.3. - 30.11.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

4.12 VN/33599/2021 Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy; European Fire 

Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP) 

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 48 017 euron (50 %) erityisavustusta Eu-

ropean Fire Safety Regulations for Sandwich Panel Products (FISAP) -hankkeeseen, 

ajalle 1.6.2022 - 30.11.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Hämeen Ammattikorkeakoulu 

Oy:lle yhteensä enintään 48 017 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainit-

tuun hankkeeseen ajalle 1.6.2022 - 30.11.2023. 

Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää edustajaa Pelastuslaitosten Kumppanuusver-

kostosta sekä edustajaa Ympäristöministeriöstä (Jorma O Jantunen lupautunut). Oh-

jausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa avustuksella. Hankkeessa tuotosten koordi-

noidusta jakamisesta (esitysmateriaali, käsikirja, opetusvideot) tulee esittää suunni-

telma väliraportissa. 
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Hankkeessa tulee tuottaa riittävän laaja suomenkielinen loppuraportti, jossa esitellään 

hankkeen keskeiset tutkimustulokset (noin 20 sivua), sekä suomenkielinen yhden sivun 

tiivistelmä. 

Palkkojen sivukuluprosentiksi on ilmoitettu 32 %, Palosuojelurahasto hyväksyy tilityk-

sessä palkkojen sivukuluihin vain lakisääteiset sivukulut. 

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 28.2.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tu-

lee tehdä viimeistään 28.2.2024. 

4.13 VN/ 33630/2021 Pelastusopisto; Pelastustoimen tutkimuspäivät 

2022 

Pelastusopisto on hakenut 10 100 euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen tutki-

muspäivät 2022 -hankkeeseen, ajalle 1.2. - 31.8.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 10 100 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.2. - 31.8.2022. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

30.10.2022. 
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4.14 VN/33612/2021 Turun ammattikorkeakoulu Oy; Virpa 3. 

Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen 

oppimisympäristö - Jatkokehittäminen, levittäminen ja 

tiedottaminen 

Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 68 483 euron (70 %) erityisavustusta Virpa 

3. Alakoululaisten paloturvallisuuden digitaalinen oppimisympäristö - Jatkokehittämi-

nen, levittäminen ja tiedottaminen -hankkeeseen ajalle 2.5.2022 - 30.11.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle 

yhteensä enintään 68 483 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 

hankkeeseen ajalle 2.5.2022 - 30.11.2023. 

Hankkeessa tulee keskittyä pelin jalkauttamiseen ja tunnettavuuteen, ei enää pelin ke-

hittämiseen kuin välttämättömin osin. Pelin mahdollisuuksia koulujen turvallisuusope-

tuksessa, turvallisuusviestinnässä ja valtakunnallisissa kampanjoissa tulee selvittää 

(esim. NouHätä, paloturvallisuusviikko). Pelastuslaitosten kanssa tulee selvittää, miten 

peliä voitaisiin pelastuslaitosten tukemana jalkauttaa esim. kouluihin ja palokuntanuor-

ten keskuuteen. Ohjausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa avustuksella. 

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 28.2.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tu-

lee tehdä viimeistään 28.3.2024.  
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4.15 VN/33650/2021 Turun yliopisto; Kidisafe II -jatkohanke: 

toimintamallin kansallinen laajentaminen pelastuslaitoksille 

Turun yliopisto on hakenut 212 188 euron (70 %) erityisavustusta Kidisafe II: toiminta-

mallin kansallinen laajentaminen pelastuslaitoksille -jatkohankkeeseen, ajalle 1.8.2022 

- 30.4.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

4.16 VN/33982/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Palokuntanuorisotyön uudistamishanke 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 88 500 euron (100 %) erityisavus-

tusta Palokuntanuorisotyön uudistamishankkeelle, ajalle 1.4.2022 - 30.6.2023.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEK ry:lle yhteensä enintään 

88 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.4.2022 - 30.6.2023. 

Ohjausryhmään tulee pyytää SSPL:n sekä pelastuslaitosten edustus. Mahdolliset oh-

jausryhmän kulut tulee kattaa avustuksella. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

30.9.2023. 
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4.17 VN/34005/2021 Oy Sanday Ltd; "Meidän tapahtuma - Meidän 

turvallisuus!" -hanke - Tapahtumaturvallisuuden 

yhteiskunnallinen kehittämishanke 

Oy Sanday Ltd on hakenut 185 334 euron (100 %) erityisavustusta "Meidän tapahtuma 

- Meidän turvallisuus!" -hanke - Tapahtumaturvallisuuden yhteiskunnalliselle kehittä-

mishankkelle, ajalle 1.5.2022 - 31.7.2024.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

4.18 VN/34069/2021 Sisäministeriö; Pelastustoimen 

asiakasymmärryksen valtakunnallinen kehittäminen väestötiedon 

näkökulmasta 

Sisäministeriö on hakenut 185 334 euron (85,4 %) erityisavustusta Pelastustoimen asia-

kasymmärryksen valtakunnallinen kehittäminen väestötiedon näkökulmasta -hankkee-

seen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Sisäministeriölle yhteensä enin-

tään 185 334 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. 

Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 30.9.2022 ja 30.9.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen mak-

satusta varten tulee tehdä viimeistään 30.4.2024. 
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4.19 VN/34075/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyön työkalupakki pelastusalalle 

Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 219 094 euron (100 %) erityisavustusta Tasa-

arvoja yhdenvertaisuustyön työkalupakki pelastusalalle -hankkeeseen ajalle 1.5.2022 - 

28.2.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPPL ry:lle yhteensä enintään 

219 094 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.5.2022 - 28.2.2024. 

Palkkojen sivukuluprosentiksi on ilmoitettu 40 %, Palosuojelurahasto hyväksyy tilityk-

sessä palkkojen sivukuluihin vain lakisääteiset sivukulut. 

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 30.4.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tu-

lee tehdä viimeistään 31.5.2024. 

4.20 VN/34077/2021 Ilmatieteen laitos; Käyttäjän 

palontorjuntatoimenpiteiden ja aineistomuokkausten 

huomioiminen Prometheus-mallin simulaatioissa 

Ilmatieteen laitos on hakenut 123 043 euron (70 %) erityisavustusta Käyttäjän palon-

torjuntatoimenpiteiden ja aineistomuokkausten huomioiminen Prometheusmallin si-

mulaatioissa -hankkeeseen ajalle 1.10.2022 - 31.12.2023. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Ilmatieteen laitokselle yhteensä 

enintään 123 043 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.10.2022 - 31.12.2023. 

Hankkeen tuloksista tulee viestiä pelastuslaitoksia ja viestinnässä tulee hyödyntää 

laaja-alaisesti eri viestintäkanavia. Hankkeen tuotokset tulee säilyttää pelastustoimen 

käytössä hankkeen päättymisen jälkeen.  

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.3.2024. 

5. Erityisavustukset kuntien, pelastuslaitosten ja 

sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin 

Pääsihteeri esitteli asian 

Rakennushankeavustukset siirretään käsiteltäväksi myöhemmin erillisessä kokouk-

sessa. 

Päätös: Hyväksyttiin rakennushankeavustuksien käsittely myöhemmin erillisessä ko-

kouksessa. 

6. Avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset, oikaisupyyntö, 

takaisinperintäpäätökset sekä sopimuspalokuntien 

pienavustushakemukset 

6.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset (4 kpl) 

Pääsihteeri esitteli asian 
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6.1.1 SMDno-2020-1329, VN/33646/2021; SMDno-2011-66; Finlands Svenska Brand- 

och Räddningsförbund rf; Översättning av utbildnings- och informationsmaterial; 

muutospäätös käännettävän materiaalin sisältöön sekä jatkoaika tilityksen 

käsittelyyn 

Palosuojelurahasto on myöntänyt 22.3.2011 päivätyllä päätöksellään SMDno-2011-66 

avustusta Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf:lle "koulutus- ja tiedotus-

materiaalin ruotsinnos" -hankkeeseen yhteensä enintään 41 171 euron (100 %) avus-

tuksen, ajalle 1.1.2011 - 31.12.2012. Hankkeen lopputilitys tuli tehdä viimeistään 

31.3.2013 mennessä. 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf on hakenut 19.5.2016 päivätyllä ha-

kemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.4.2017 saakka sekä hankkeen lop-

putilitykselle 30.5.2017 saakka. Avustuksen määrään ei haettu muutosta. Käännöstyön 

palkkakuluiksi todettiin 31 125 euroa (76 %) ja henkilösivukuluiksi 10 046 euroa (24 %). 

Muutospäätös hyväksyttiin rahaston hallituksen kokouksessa 26.5.2016. 

Käännöshanke ei toteutunut kuitenkaan asetetussa aikataulussa. Tilitysmateriaali on 

nyt lähetetty rahastoon. Käännetyn materiaalin avulla ruotsinkielisten sopimuspalo-

kuntien henkilökunta on pystynyt ylläpitämään samaa koulutustaso suomenkielisten 

kollegoidensa kanssa. Käännettävä materiaali on ollut Pelastusopiston hyväksymää.  

Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund rf on hakenut 8.3.2022 päivätyllä hake-

muksella uudelleen muutosta käännettävän materiaalin sisältöön sekä jatkoaikaa tili-

tyksen käsittelyyn 31.5.2022 saakka. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Finlands Svenska Brand- & 

Räddningsförbund rf:lle 26.5.2016 annettua päätöstä käännettävän materiaalin osalta 
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esitetyn mukaisesti. Lisäksi rahaston hallitus päätti myöntää tilityksen käsittelylle aikaa 

30.5.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

6.1.2 SMDno-2019-2377; VN/6273/2021; Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; 

Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys -hanke; jatkoaikahakemus 

Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Sopi-

muspalokuntien Liitto ry:lle avustusta Palokuntayhdistys Toimii -oppaan päivityshank-

keelle yhteensä enintään 40 860 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.10.2021 

ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2022 mennessä. 

Koronapandemian vuoksi hankkeen aloitus venyi hakijan mukaan siten, että hanketta 

päästiin toteuttamaan vasta syksyllä 2021 ja hanke valmistui vuodenvaihteessa 

2021 - 2022. Opas on toimitettu palokuntayhdistyksille tammi-helmikuussa 2022. Jat-

koaikahakemus ei vaikuta hankkeen budjettiin. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry hakee jat-

koaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityk-

sen määräajalle 30.4.2022 saakka. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2022 

saakka sekä tilityksen toimittamiselle 30.4.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät en-

nallaan. 
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6.1.3 VN/6401/2021; Pelastusopisto; SAVE - Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja 

desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen -hanke; muutoshakemus 

hankkeen budjettiin ja jatkoaikahakemus 

Palosuojelurahasto on 16.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta SAVE - Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arvi-

ointi ja kehittäminen -hankkeelle yhteensä enintään 153 936 euroa. Päätöksen mukaan 

hanke päättyy 31.8.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.11.2022 

mennessä. 

Päätöksessä edellytettiin otsonointikäsittelyn testausta, johon ei tutkimussuunnitel-

massa ollut rahoitusta. Sen vuoksi tehtiin lisärahoituspyyntö, johon saatiin 24.3.2021 

päätös (VN/6270/2021), jolla hankkeelle myönnettiin lisärahoitus 7 772 euroa otso-

nointikäsittelyä varten. Hankkeelle myönnettiin lisäksi yritysrahoitusta 3 000 euroa ot-

sonointikäsittelystä vastaavasta yrityksestä. 

Vaikka hanke on edennyt osittain alkuperäisen aikataulun mukaisesti, hankkeelle tarvi-

taan lisäaikaa uusien testien tekemiselle, pesuprosessien kustannustehokkuuden selvit-

tämiseen, koulutuskiertueeseen ja koulutusmateriaalien valmistelemiseen. Vuoden 

2021 aikana koronarajoitukset hidastivat projektin etenemistä muun muussa testien 

osalta. 

Hankkeelle haetaan jatkoajan lisäksi ja budjettimuutosta. Hankkeen tavoitteiden täysi-

määräiseksi toteutumiseksi hankkeen ostopalvelubudjettia (lisätutkimukset ja niistä ai-

heutuvat analyysikulut) tulee lisätä ja tämä tullaan kattamaan hankkeen matka- ja laite- 

ja konehankintoihin varatusta budjetista. Lisäksi ostopalveluiden sisällä tehdään muu-

toksia, jotta hankkeessa vaadittavat uudet analyysit saadaan toteutettua. 
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Edellä mainittujen asioiden johdosta Pelastusopisto hakee jatkoaikaa hankkeen toteut-

tamiselle 31.3.2023 saakka ja jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.6.2023 

saakka sekä hankkeen budjettimuutosta. Hankkeen jatkoaika ja budjettimuutos eivät 

tule vaikuttamaan hankkeen kokonaisbudjettiin eikä Palosuojelurahaston maksuosuu-

teen. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. 

Lisäksi hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2023 saakka sekä tilityksen 

toimittamiselle 30.6.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

6.1.4 VN/6196/2021; Suomen Palopäällystöliitto ry; MentalFireFit: Henkisen 

työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa; 

muutoshakemus hankkeen budjettiin 

Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palopääl-

lystöliitolle avustusta MentalFireFit -hankkeelle yhteensä enintään 235 089 euroa. Pää-

töksen mukaan hanke päättyi 31.12.2021 ja hankkeen lopputilitys tuli toimittaa rahas-

toon 31.3.2022 mennessä. 

Hankkeen budjetissa ei ollut budjetoitu yleiskuluja, vaan kaikki oli budjetoitu ostopalve-

luihin. Käytännössä taloushallinnan johdonmukaisuuden vuoksi kuluja on hakijan mu-

kaan kuitenkin ostopalveluiden sijaan kirjattu yleiskustannuksiksi ja muihin kuluihin. Os-

topalveluiden osuus hankkeessa oli hakijan mukaan muutenkin pandemian johdosta 

suunniteltua pienempi.  

Hanke on jo päättynyt, joten muutoksilla ei vaikutusta toteutuksen aikatauluun. Loppu-

tilitys voidaan tehdä määräaikaan mennessä, käytännössä heti kun muutoshakemus on 

hyväksytty. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

6.2 Oikaisupyyntö, 1 kpl 

6.2.1 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 Poh-

jois-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. Oi-

kaisupyyntö on toimitettu Palosuojelurahastoon hallintolain (434/2003) 49 c §:ssä sää-

detyn 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä Pohjois-Savon 

Pelastusalan Liito ry pyytää Palosuojelurahastoa tarkistamaan 1.12.2021 myönnettyä 

yleisavustussummaa 6 000 euroa suuremmaksi, yhteensä 64 000 euroon. 

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n oikaisupyynnössä mainitaan, että pelastusalan 

liittojen alueet ovat erilaisia; erityisesti siinä minkälaiset mahdollisuudet omarahoittei-
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seen toimintaan alueilla on. Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n toiminta-alue poik-

keaa kaikista muista alueista omarahoitusosuuden kerryttämisen osalta. Hakija esitti, 

että tämä otettaisiin huomioon yleisavustuksen määrässä. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2022 jättää asian pöydälle lisä-

selvitysten pyytämistä varten. Palosuojelurahaston hallitus pyysi lisäselvitystä siitä, 

mitä toiminnassa jäisi toteutumatta, jos avustusta ei myönnettäisi hakemuksen mukai-

sesti. Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry:n lähetti 9.3.2022 päivätyn lisäselvityksen asi-

aan. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti olla oikaisematta 1.12.2021 tehtyä pää-

töstä. 

Palosuojelurahaston hallitus myönsi kokouksessaan 1.12.2021 avustuksen haettua pie-

nempänä, koska se katsoi, että liiton omarahoitusosuutta suhteessa hyväksyttäviin kus-

tannuksiin tulee nostaa. Samoin perusteluin Palosuojelurahaston hallitus pitää 

1.12.2021 tehdyn päätöksen ennallaan. 

6.3 Takaisinperintäpäätökset (2 kpl) 

6.3.1 VN/5172/2022; Rautavaaran kunta; Pienteollisuushallin muuttaminen 

paloasemaksi; takaisinperintäpäätös 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahaston johtokunta on 8.3.2000 päivätyllä päätöksellään (116/726/98) 

myöntänyt Rautavaaran kunnalle rakennushankeavustusta pienteollisuushallin muutta-

miseksi paloasemaksi yhteensä 950 000 markkaa. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskus-

tannusten ovat 2 276 700 markkaa. 
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Palosuojelurahaston asiantuntija teki 1.11.2021 tarkastuksen tähän Rautavaaran kun-

nan rakennushankkeeseen. Tarkastuksessa kävi ilmi, että kyseinen kiinteistö on myyty 

ulkopuoliselle toimijalle 20.4.2017. Rautavaaran kunta on lähettänyt Palosuojelurahas-

tolle 7.2.2022 päivätyn vastineen avustuksen mahdolliseen takaisinperintään. Rauta-

vaaran kunta esittää vastineessaan, että Palosuojelurahaston hallitus päättää luopua 

avustuksen (116/726/98) mahdollisesta takaisinperinnästä kokonaan.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Rautavaaran kunnalle piente-

ollisuushallin muuttamiseen paloasemaksi vuonna 2000 myönnettyä avustusta yh-

teensä 6 494 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 20.4.2017– 

23.03.2022 kertynyt 960 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 

Rautavaaran kunnalta peritään takaisin vuonna 2000 myönnetystä valtionavustuksesta 

yhteensä 7 453 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. Avustuksen 

palautuslaskelmassa on otettu huomioon avustuksen osuus päätöksessä hyväksytyistä 

rakentamisen kokonaiskustannuksista (116/726/98) ja rakennuksen myyntihinta. Takai-

sinperittävä kokonaissumma on palautuslaskelman perusteella 25 975 euroa. Takaisin-

perittävää määrää kohtuullistetaan siten, että takaisinperinnän kokonaismäärästä peri-

tään takaisin 25 %. 

Rautavaaran kunnalle vuonna 2000 myönnetyn valtionavustuksen 30 vuoden käyttö-

ajasta oli paloaseman myyntihetkellä vuonna 2017 jäljellä 13 vuotta. Avustuksen käyt-

töaika olisi päättynyt 8.3.2030. Rautavaaran kunnalle on syntynyt päätöksen 

(116/726/98) perusteella avustuksen takaisinmaksuvelvollisuus. 

Avustuksen kohteena olevaan kiinteistöön tehdyn kuntoarvion mukaan rakennus ei ole 

siinä kunnossa, että se soveltuu paloaseman käyttöön. Välipohjan alapinnan kipsile-

vystä otetussa näytteessä havaittiin suurin mahdollinen esiintymä eli erittäin runsas 

kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Pelastustoiminta on toiminut väistötiloissa vuodesta 
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2014 ja on siirtynyt uusiin toimintatiloihin vuonna 2017. Vanha paloasema on nykyään 

varikkokäytössä. Kunta on sisäilmaongelmien vuoksi menettänyt osan omaisuuden ar-

vosta. Avustuksen kohteena olleen omaisuuden arvo on laskenut 84 % avustuspäätök-

sessä (116/726/98) hyväksyttyihin kustannuksiin nähden. 

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia val-

tionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin-

perittävästä määrästä jätetään perimättä. Täysimääräisen takaisinperintä on kohtuuton 

omaisuuden arvon laskemiseen nähden. Avustuksen kohteessa on sisäilmaongelmia ja 

toiminta on siirtynyt uuteen paloasemarakennukseen. Takaisin perittävää määrää koh-

tuullistetaan siten, että takaisinperinnän kokonaismäärästä peritään takaisin 25 %. 

6.3.2 SMDno-2018-1070; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / CTIF Suomen 

Kansallinen komitea; CTIF Suomen Kansallinen komitea 2019; 

takaisinperintäpäätös 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 6.9.2018 pitämässään kokouksessa myöntänyt Suomen Pelastus-

alan Keskusjärjestö ry:lle / CTIF Suomen kansallinen komitealle yhteensä enintään 

125 000 euron suuruisen avustuksen CTIF Suomen kansallinen komitea 2019 hankkee-

seen (SMDno-2018-1070). 

Ulkopuolinen tarkastaja tarkasti keväällä 2021 hankkeen kustannustilitykset ajalta 

1.1. - 1.12.2019. Tarkastusraportin mukaan projektikirjanpito oli toteutettu rahoituseh-

tojen mukaisesti.  Projektin kustannusarvio alittui 54 567 eurolla suunnitellusta. Tarkas-

tustoimenpiteidenyhteydessä havaittiin tukikelvottomia kustannuksia seuraavasti: 

"Matkakustannuksiin on sisältynyt 14.7.-21.7.2019 Sveitsi Martignyn matkaan liittyviä 

kustannuksia yhteensä 600 euroa (tosite 69). Tilitetyissä päivärahoissa ei ole huomioitu 
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tarjottuja ruokia. Tarjottuja ruokia ohjelman mukaan 6 päivänä (8 päivästä). Projektille 

tilitetty 225 euroa liikaa." 

 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry lähetti Palosuojelurahastolle 5.5.2022 päivätyn 

vastineen liittyen tarkastusraportin havaintoihin. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

ry:n vastineessa mainitaan päivärahojen maksamiseen liittyen seuraavaa: "Tosite 69: 

Havainto on oikea, eli päivärahojen maksatuksessa ei ole huomioitu aterioita. Kyseessä 

inhimillinen virhe." 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Suomen Pelastusalan Keskus-

järjestö ry:lle / CTIF Suomen kansallinen komitealle hankkeeseen CTIF Suomen kansalli-

nen komitea vuonna 2018 myönnettyä avustusta 225 euroa. Lisäksi takaisinperittävään 

summaan lisätään ajalta 15.5.2020 – 23.03.2022 kertynyt 13 euron korko valtionavus-

tuslain 24 §:n mukaisesti. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle / CTIF Suomen kansallinen komitealle 

6.9.2018 myönnetyn avustuksen päätösehtojen mukaan hankinnassa tulee noudattaa 

valtion matkustussääntöä. Valtionavustuslain 13 §:n 2 momentin mukaan valtionavus-

tuksen saajan on noudatettava avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa valtionavus-

tuspäätökseen otettuja ehtoja ja rajoituksia. 

Hankkeen matkakustannuksiin on sisältynyt 14.7.-21.7.2019 Sveitsi Martignyn matkaan 

liittyviä kustannuksia yhteensä 600 euroa (tosite 69). Tilitetyissä päivärahoissa ei ole 

huomioitu tarjottuja ruokia. Tarjottuja ruokia ohjelman mukaan 6 päivänä (8 päivästä). 

Projektille tilitetty 225 euroa liikaa. 
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6.4 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 11 kpl  

Suunnittelija esitteli asian 

Esittelyssä on 11 pienavustushakemusta. Avustusesitys pienavustuksiin on yhteensä 

49 648 euroa. 

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaan, avustus-

summa yhteensä 49 648 euroa. Kaikki pienavustushakemukset saivat myönteisen avus-

tuspäätöksen. Päätösluettelo on pöytäkirjan liitteenä 2. 

7. Muut asiat 

7.1 Edustajan nimeäminen Innovaatiopalkintoraatiin 

15.5.2022 – 4.5.2025 

Pääsihteeri esitteli asian  

Innovaatiopalkintoraadin sääntöjen 6 § mukaan raati muodostuu puheenjohtajasta 

sekä kahdeksasta (8) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahas-

ton hallitusta, sisäministeriön pelastusosastoa, Pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien 

Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä, pelastuslaitoksia ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdis-

tys ry:tä. Mikäli raadin jäsen on estynyt tai esteellinen osallistumaan työskentelyyn, 

pyydetään taustaorganisaatiota nimeämään hänen tilalleen varajäsen. 
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Lähetetään taustaorganisaatioille kirje, jossa heitä esitetään asettamaan ehdokas inno-

vaatiopalkintoraatiin ajalle 15.5.2022-14.5.2025. Ehdotukset edustajasta pyydetään 

lähettämään rahastoon 2.5.2022 mennessä. 

Nykyinen raati arvioi vielä vuoden 2022 Innovaatiopalkintoehdotukset, joten nykyisen 

raadin toimikautta jatketaan 14.5.2022 saakka. Jatkossa raadin kolmivuotinen kausi 

alkaa aina kyseessä olevana vuonna 15.5 ja kolmivuotinen kausi päättyy 14.5.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi taustaorganisaatioille lähetettävä kirje. Jatkettiin nykyisen 

raadin toimikautta 14.5.2022 saakka. 

7.2 VA-hankkeen projektisuunnitelman hyväksyminen 

Erityisasiantuntija esitteli asian  

Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 27.1.2022 hyväksyttiin Palosuojelurahas-

ton valtionavustustoiminnan kehittämis- ja käyttöönottoprojektin organisointi. Projek-

tiryhmä on aloittanut toimintansa ja kokoontunut kaksi kertaa. Projektiryhmä on laati-

nut hallitukselle esitellyn projektisuunnitelman. Projektisuunnitelmaa on mahdollista 

jatkossa muuttaa ja tarkentaa tarpeen mukaan. Hanke päättyy kesäkuun lopussa 2024. 

Päätös: Hyväksyttiin Palosuojelurahaston valtionavustustoiminnan kehittämis- ja käyt-

töönottoprojektin projektisuunnitelma. 
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7.3 Rahaston 80-vuotisjuhlan kutsuvieraslista 

Pääsihteeri esitteli asian  

Palosuojelurahaston 80-vuotisjuhlapäivä järjestetään 22.9.2022 Säätytalolla. Tilaisuu-

teen kutsutaan noin 230 henkilöä. Juhlan kustannusarvio on tehty 200:n henkilön mu-

kaisesti. 

Päätös: Merkittiin kutsuvieraslista tiedoksi. Sihteeristö tekee kutsuvieraslistaan tarvit-

tavat täsmennykset. 

7.4 Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja 

vuosiyhteenveto 

Palosuojelurahasto on saanut 17.3.2022 päivätyt tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 

sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuksen on suorittanut Valtionta-

louden tarkastusviraston (VTV) johtava tilintarkastaja Timo Kerttula. 

Sisäministeriö huolehtii Valtiontalouden tarkastusviraston kertomusten jakamisesta 

jakelussa mainituille ministeriön edustajille.  

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedon mukaan tarkastuksen perusteella voidaan lausua, 

että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien säännösten 

ja määräysten mukaisesti. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sisäministeriön päätös Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 

vahvistamisesta tuodaan sen valmistuttua tiedoksi rahaston hallituksen kokoukseen.  
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8. Seuraava kokous 

Rakennushankkeiden käsittelystä järjestetään uusi kokous. Kokouspäivämäärä lähete-

tään hallituksen jäsenille tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.08.  

 

Puheenjohtaja   Päivi Nerg 

 

Varapuheenjohtaja  Mika Kättö 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  

 

 

Liite 1: Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 2022 1. kierros 

Liite 2: Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 11 kpl 


