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Hallituksen kokous 

Aika  20.5.2022 klo 13.00−16.00 

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

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

antuntija ja suunnittelija. 

 

Läsnä Päivi Nerg puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Jaakko Pukkinen jäsen; esteasiat; kohdat 6. (Länsi- ja-Sisä-Suomi),  

  8.1.6 ja 9.3.2      

Mari Rantanen jäsen; esteasia; kohta 6 (Etelä-Suomi;  

 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hankkeet),  

  poistui klo 15:25                 

Vesa-Pekka Tervo jäsen; saapui klo 13.10 

Brita Somerkoski jäsen; esteasia; kohta 8.1.1 

Paula Werning jäsen; saapui klo 13.08; esteasiat; kohdat 4,  

 6 (Etelä-Suomi; Kymenlaakson pelastuslaitoksen  

hankkeet) ja 8.2.18 

 Johanna Herrala pääsihteeri 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Jessica Puro suunnittelija  

Poissa Petri Mero 

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
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  Kutsuttuna paikalla klo 13.20 -13.40 toiminnanjohtaja Ari Maskonen Suomen Sopimus-

palokuntien Liitto ry.  

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 seuraavin muutoksin: kohta 8.9. Esitys 

energiaremonttikustannusten avustamisesta pienavustuksissa siirrettiin käsiteltäväksi 

kohdassa 4. Tämä huomioidaan esityslistan tarkennetussa numerojärjestyksessä koh-

dasta 5. eteenpäin. 

Ari Maskosen esittely Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n toiminnasta päätettiin 

pitää ennen esityslistan kohtaa 5.  

3. Edellisten kokousten (23.3.2022 ja 11.4.2022) pöytäkirjat 

Pöytäkirja 23.3.2022 jätettiin hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa. Korjaan vir-

heellinen kirjaus kohdassa 4, erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuo-

den 2022 1. hakukierros. Kokouksen 11.4.2022 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.  
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4. Esitys energiaremonttikustannusten avustamisesta 

pienavustuksissa 

Suunnittelija esitteli asian 

Esteasia; Paula Werning poistui kohdan 4. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltai-

sena. 

Palosuojelurahaston sihteeristö on kevään aikana saanut useita tiedusteluja, voi-

daanko rahastosta avustaa sopimuspalokuntien energiaremontteja, joille on kasvava 

tarve vallitsevan Ukrainan ja Venäjän tilanteen vuoksi.  

Hallitukselle esitettiin saatujen yhteydenottojen perusteella energiaremonttikustan-

nusten hyväksymistä pienavustushakemuksissa 20 000 euron osalta, jolloin energiare-

montteja voitaisiin avustaa yhteensä 8 000 eurolla (40 %). Pienavustusten kokonaiskus-

tannukset voisivat energiaremonteissa ylittää 20 000 euron hintarajan, mutta sopimus-

palokunnat maksaisivat itse kokonaisuudessaan hintarajan ylittävät kustannukset.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä esityksen. Palosuojelurahastosta ei 

voi hakea avustusta pelkästään energiaremontointikustannuksiin.  

5. Vuoden 2022 Innovaatiopalkinto 

Pääsihteeri esitteli asian 

5.1 Innovaatiopalkinnon tausta ja palkitut 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto on myönnetty vuodesta 2007 lähtien. Palosuo-

jelurahastolle tehtiin syksyllä 2005 esitys pelastusalan innovaatiopalkinnosta. Hallitus 
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päätti palkinnon perustamisesta 22.2.2007 ja hyväksyi sille säännöt ja nimesi sääntöjen 

6 §:n mukaisen valintaraadin.  

Innovaatiopalkintoehdotuksia on saapunut yhteensä 246 kappaletta. Ehdotuksista 40 

on saanut palkinnon tai kunniamaininnan, ei-palkittuja on ollut 206.  Innovaatiopalkin-

non voittajista on tehty videot vuosina 2015-2021.   

Päätös: Merkittiin tiedoksi.   

5.2 Innovaatiopalkintoraadin esitys ja perustelut 

Vuoden 2022 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouk-

sessa 25.10.2021. Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 

31.3.2022. Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 17 ehdotusta. Palosuojelurahas-

ton hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 

25.4.2022. 

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 15.5.2019−14.5.2022 on seu-

raava: 

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen 

Jaakko Pukkinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala. 

 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, Palosuojelurahasto (pj)  

 Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto  

 Yliopettaja Ismo Huttu, Pelastusopisto  

 Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry  

 Suunnittelija Outi Salo, Suomen Palopäällystöliitto ry  
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 SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry  

 Päätoimittaja Esa Aalto, Palo- ja pelastustieto ry  

 Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto  

Palosuojelurahasto päätti kokouksessaan 1.12.2021 täydentää Innovaatiopalkintoraa-

din kokoonpanoa Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry:n jäsenellä. Suomen Palo-

kalustoliikkeiden Yhdistys ry nimitti innovaatiopalkintoraatiin jäseneksi 14.5.2022 

saakka Hannu Sartovuon. 

Innovaatiopalkinnon tarkoitus on  

 kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä 

kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja 

työmenetelmiä, ja  

 parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.  

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle inno-

vaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole 

elämäntyöpalkinto. 

Innovaatio voi olla  

 laite, väline tai kone 

 työmenetelmä 

 toimintatapa 

 muu vastaava uusi keksintö, 
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joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen 

tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimin-

taan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon. 

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Ra-

hapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 50 000 euroa. Palkinto on saajalleen vero-

tonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007). Palkintosummaa on korotettu, 

mikä mahdollistaa suuremman rahapalkinnon jakamisen tai palkinnon jakamisen use-

ammalle innovaatioehdotukselle. 

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoeh-

dotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen 

tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuk-

sien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystie-

dot. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen 

hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä. 

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Pal-

kinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti vuoden 2022 Innovaatiopalkinnon jaosta. 

Innovaatiopalkinto julkistettiin 2022 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä 9.11.2022.  

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2022 päätettiin myöntää pelastustoimen pää-

töksenteon tukijärjestelmälle DΞSSA. Innovaatio tukee pelastustoimen päätöksentekoa 

analysoimalla kerättyä tietoa ja mahdollistaa tutkitun tiedon hyödyntämisen osana 

päätöksentekoa. Järjestelmä myös tukee rajallisten resurssien kohdistamista ja pelas-

tustoimen tehokkuutta.  Innovaatiopalkinnon sekä 20 000 euron palkintorahan saivat 
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teollisuuspalopäällikkö Marko Hottinen, väitöskirjatutkija Joonas Lahelma, dosentti 

Hilla Nordquist ja erityisasiantuntijat Tommi Luhtaniemi ja Teemu Veneskari.  

Toinen sija ja 10 000 euron palkintoraha myönnettiin palomies Jukka Pölläselle inno-

vaatiostaan paukkuliivi, joka mahdollistaa radioyhteyden pintapelastajaan.  

Jaetun kolmannen sijan ja 7 000 euron arvoisen rahapalkinnon saivat Etelä-Karjalan pe-

lastuslaitos ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kehittämällään paloriski-ilmoituska-

navalla sekä Marko Hassinen ja Jari Mikkonen innovaatiollaan rajoituspeite pienille ja 

keskisuurille litiumioniakuille.  

Lisäksi rahasto myönsi kaksi 3 000 euron kunniamainintaa. Kunniamaininnat ja 3 000 

euron palkintorahan saivat palomies Ari-Jukka Kalliomäki innovaatiolla sammutus-

sauva, joka helpottaa ja tehostaa tulipalon sammutusta verrattuna perinteisiin suihku-

putkiin sekä Aki Kultala VPK Apuri -sovelluksella, jonka avulla vapaaehtoisten palokun-

tien jäsenet saavat hälytysviesteistä selville hälytyksen tehtäväluokan ja kiireellisyyden 

sekä voivat ilmoittautua tehtävälle nopeammin. 

5.3 Innovaatiopalkintoraadin jäsenten nimeäminen kaudelle 

15.5.2022 – 14.5.2025 

Nykyisen Innovaatiopalkintoraadin kolmivuotiskausi päättyy 14.5.2022. Palosuojelura-

haston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää valintaraa-

din kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä kahdeksasta 

jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisämi-

nisteriön pelastusosastoa, Pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, 

Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastus-

tieto ry:tä, pelastuslaitoksia sekä Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry:tä. Raadin 

sihteerinä toimii Palosuojelurahaston sihteeristön edustaja. 
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Palosuojelurahasto lähetti valintaraadissa edustettuna oleville tahoille 28.2.2022 pyyn-

nön edustajan nimeämisestä Innovaatiopalkintoraatiin toimikaudeksi 15.5.2022–

14.5.2025. Ehdotukset edustajista pyydettiin lähettämään rahastoon 2.5.2022 men-

nessä. Kaikki tahot lähettivät annettuun määräaikaan mennessä jäsenesityksensä. 

Palosuojelurahasto suorittaa valintaraadin jäsenten matkakustannukset, jotka aiheutu-

vat osallistumisesta raadin kokouksiin. 

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta. Innovaatiopalkintoraadin sääntöjen 6 § mukaan, 

palkittavan valitsee valintaraati, jonka jäsenet nimeää Palosuojelurahaston hallitus kol-

meksi vuodeksi kerrallaan. Päätettiin, että Innovaatiopalkintoraati asetetaan hallitus-

kausittain, ja vasta uusi hallitus tekee päätöksen Innovaatiopalkintoraadin jäsenistä. 

Tiedotetaan asiasta jäsenesityksen lähettäneitä.  

6. Vuoden 2022 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin  

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Esteasiat; Mari Rantanen (Etelä-Suomen päätökset; Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-

sen hankkeet), Paula Werning (Etelä-Suomen päätökset; Kymenlaakson pelastuslaitok-

sen hankkeet) ja Jaakko Pukkinen (Länsi- ja-Sisä-Suomen päätökset) poistuivat kohdan 

6 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityis-

avustuksia pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. 

Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden il-

moittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 8.2.2022. Aluehal-

lintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimit-

taa ne Palosuojelurahastoon 1.3.2022 mennessä. 
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Saapuneet hakemukset 

Määräaikaan mennessä rahastoon toimitettiin aluehallintovirastoista 71 hakemusta. 

Viiden hakemuksen osalta hakija veti hakemuksen pois käsittelystä, joten lopulliseksi 

hakemusten määräksi tuli 66 hakemusta. 

Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2022 

Hallituksen 1.12.2021 hyväksymän vuoden 2022 varojen käyttösuunnitelman mukaan 

avustusta voidaan vuonna 2022 kalustohankkeisiin myöntää 1 900 000 euroa ja raken-

nushankkeisiin 1 700 000 euroa, yhteensä 3 600 000 euroa. Vuoden 2022 rakennus-

hankkeiden avustuspäätökset tehtiin kokouksessa 11.4.2022. Avustuspäätös rakennus-

hankkeisiin oli yhteensä 2 045 627 euroa.  

Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman 

hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukai-

set kalustohankkeet.  

Kalustohankkeisiin esitettiin myönnettäväksi yhteensä 2 264 127 euroa, josta pelastus-

laitoksille yhteensä 1 878 383 euroa ja sopimuspalokunnille yhteensä 385 744 euroa. 

Myönteisiä avustuspäätöksiä esitettiin tehtäväksi 53 kalustohankkeeseen eli 80,3 %:in 

hakemuksista. 

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 48 hankehakemusta, joista myönteinen päätös esi-

tettiin 35 hankkeeseen (72,9 %).  

Myönteiset kalustohankkeiden päätösesitykset pelastuslaitoksille: 

25 pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon 

3 pelastuslaitosten kevyeen ajoneuvoon  
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4 pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeeseen 

3 pelastuslaitosten erityiskalustoon  

Yhteensä 35 hanketta, 1 878 383 euroa.  

Sopimuspalokunnista saapui 16 hakemusta. Myönteinen päätös esitettiin tehtäväksi 16 

hankkeeseen (100 %), joista yksi hanke jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.  

Myönteiset kalustohankkeiden päätösesitykset sopimuspalokunnille: 

1 sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvokalustoon  

15 sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvoon 

2 erityiskalustoon  

Yhteensä 16 hanketta, 385 744 euroa 

Esityksen mukaan sopimuspalokunnille myönnettäisiin kalusto- ja rakennushankehaun 

kautta vuonna 2022 yhteensä 541 371 euroa, joista 155 627 euroa myönnettiin sopi-

muspalokuntien rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 11.4.2022 ja 

385 744 euroa esitettiin myönnettäväksi kalustohankkeisiin kokouksessa 20.5.2022.  

Esitys myönteisten kalustohankkeiden jakaumasta vuonna 2022 aluehallintovirastoit-
tain (vieressä vastaavat vuoden 2021 tiedot): 

Alue 

Vuosi 2022  
päätös / haettu, 
kpl 

Vuosi 2021 
päätös / haettu, 
kpl 

Etelä-Suomi 20 / 27 19 / 31 

Lounais-Suomi 9 / 9 8 / 12 

Länsi- ja Sisä-Suomi 9 / 9 9 / 14 
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Alue 

Vuosi 2022  
päätös / haettu, 
kpl 

Vuosi 2021 
päätös / haettu, 
kpl 

Itä-Suomi 6 / 6 8 / 9 

Pohjois-Suomi 4 / 8 5 / 5 

Lappi 4 / 5 2 / 3 

Ahvenanmaa 1 / 2 0 / 5 

Yhteensä 53 / 66 51 / 79 

Vuoden 2022 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma: 

Kalusto- ja rakennushankepäätöksiä on perinteisesti käsitelty rahastossa yhtenä koko-

naisuutena. Vuoteen 2012 saakka rakennus- ja kalustohankepäätökset valmisteltiin 

sekä päätettiin samassa kokouksessa, jolloin niillä oli yhteinen budjetti. 

Rahaston hallituksen hyväksymän 2022 varojen käyttösuunnitelman mukaan voidaan 

rakennus- ja kalustohankkeisiin antaa uusia päätöksiä yhteensä 3 600 000 euron ar-

vosta.  

Vuoden 2022 rakennushankkeiden avustuspäätökset ovat yhteensä 2 045 627 euroa ja 

esitys kalustohankkeiden avustuspäätöksistä 2 264 127 euroa, yhteensä 4 309 754 eu-

roa. Vuoden 2022 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin ylittyy 

esityksellä yhteensä 709 754 eurolla. 

Rahaston pääomaa on mahdollista pienentää aiemmin sovitun mukaisesti. Rahaston 

pääoma on noussut viime vuosina ja se on vuoden 2021 tuottojäämän kirjauksen jäl-

keen 10 710 537 euroa. Tilintarkastaja pyysi vuosiyhteenvedossaan 20.3.2020 rahastoa 
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selvittämään, onko sen pääoman kasvattaminen edelleen tarkoituksenmukaista. Ra-

haston hallitus päätti kokouksessaan 31.3.2020, että se pyrkii tulevina vuosina maltilli-

sesti vähentämään rahaston pääomaa. Edelleen 1.12.2021 hyväksytyn Palosuojelura-

haston vuoden 2021 tulostavoiteasiakirjan mukaan hankkeiden alitoteutumisesta joh-

tuva sitoumusten vapautuminen voidaan ottaa huomioon suunnitelmavuoden avustus-

ten jaossa esimerkiksi kalusto- ja rakennushankkeissa. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kalustohankkeisiin vuonna 2022 

avustuksia yhteensä 2 248 127 euroa. Yksi hakemus jätettiin pöydälle seuraavaan ko-

koukseen. Avustuksia myönnettiin 52 hankkeeseen. Kalustohankkeisiin on vuoden 

2022 talousarviossa budjetoitu yhteensä 1 900 000 euroa. Vuoden 2022 varojen käyt-

tösuunnitelma ylittyy kalustohankkeiden osalta 348 127 eurolla. Rahaston omaa pää-

omaa voidaan edelleen maltillisesti pienentää. 

Päätösluettelo pöytäkirjan liitteenä 1. 

7. Yleisavustushaku 2023 

7.1 Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen 

tilannekatsaus 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Yleisavustushaun valmistelu vuodelle 2023 on ollut käynnissä. Projektiryhmä on ko-

koontunut kaksi kertaa käsittelemään yleisavustusten hakuilmoitusta. Lisäksi projekti-

ryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kommentoineet hakuilmoitusta myös tapaamisten ul-

kopuolella. Hakuilmoitusta on muokattu muun muassa päämäärien, tavoitteiden ja 

mittareiden osalta ja siihen on lisätty yleisten myöntöperusteiden ja vakioehtojen ko-

konaisuudet.  
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Yleisavustuksen hakijoille järjestetään 6.6.2022 klo 14 - 15.30 infotilaisuus Haeavustuk-

sia.fi -palvelusta sekä yleisavustushausta vuodelle 2023. Hakijoille on lähtenyt tiedote 

infotilaisuudesta sekä tiedotettu haun toteutuksesta ja aikataulusta. Hakijat ovat osal-

listuneet hanketoimiston järjestämään demotilaisuuteen 27.4.2022 ja heille on lähte-

nyt tieto hanketoimiston 17.5.2022 järjestämästä Haeavustuksia.fi-palvelun esittelyti-

laisuudesta. 

Johdon valmennuksiin ja asiantuntijakoulutuksiin sekä hanketoimiston järjestämiin 

"myllyihin" on osallistuttu myös aktiivisesti. Hanketoimiston kanssa yhteistyö on suju-

nut hyvin ja heidän kanssaan on ollut viikoittaisia tapaamisia. On osallistuttu myös val-

tionavustushankkeen ohjausryhmän kokouksiin sekä valtionavustusten käyttöönoton 

ohjausryhmän kokouksiin. 

Valtiokonttorin kanssa on tehty hallintosopimus järjestelmän käytöstä. Hakijat tulevat 

nyt avattavan yleisavustushaun yhteydessä täyttämään myös hakulomakkeen 

Haeavustuksia.fi -palvelun kautta. 

Tavoitteena on, että vuonna 2023 kaikki Palosuojelurahaston haut toteutetaan 

Haeavutuksia.fi -palvelun kautta. Seuraavaksi palvelussa toteutettavaksi hauksi on 

suunniteltu tutkimus- ja kehittämishankehakua keväällä 2023. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

7.2 Yleisavustuksen hakuilmoitus 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto avaa uuden valtionavustusten toimintamallin mukaisen haun kos-

kien yleisavustuksia vuodelle 2023. Yleisavustusten hakuilmoitus julkaistaan Haeavu-

tuksia.fi -palvelussa. Hakijat toimittavat avustushakemukset Palosuojelurahastoon 
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Haeavustuksia.fi -palvelun kautta. Haku alkaa 6.6.2022, jos ruotsin kielen käännös on 

valmis tähän mennessä ja hakuilmoituksen tiedot on syötetty järjestelmään. Haku 

päättyy 14.10.2022.  

Uudessa valtionavustusten toimintamallissa korostetaan toiminnan vaikuttavuutta 

sekä ilmiöpohjaisuutta. Työskentelyssä pyritään löytämään vaikuttavuusketjuja, jossa 

valtionavustuksen saajan avustetta toiminta johtaa entistä näkyvämpiin tuotoksiin, tu-

loksiin, välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Päätös: Hyväksyttiin hakuilmoitus esityksen mukaisesti. Julistetaan yleisavustushaku 

vuodelle 2023 auki. Haku avataan järjestelmässä arviolta 6.6.2022, kun hakuilmoituk-

sen käännös on valmistunut ja hakuilmoitus on vietä Haeavustuksia.fi -palveluun. Haku 

päättyy 14.10.2022. 

7.3 Hallintosopimus koskien digitaalisten palvelujen tuotannon 

pilotointia osana valtionavustuspalvelujen valmistelua 

Pääsihteeri esitteli asian 

Valtiokonttori ja Palosuojelurahasto sopivat hallintosopimuksella pilotoinnin käynnistä-

misestä tilanteessa, jossa lainsäädäntömuutokset ovat valmisteilla. Valtiokonttorin teh-

tävistä säädetään laissa Valtiokonttorista (305/1991). Nyt valmisteilla olevan hallituk-

sen esityksen mukaan Valtiokonttorin lakisääteiseksi tehtäväksi on tulossa valtionavus-

tuspalvelujen tuottaminen valtionhallinnolle.  

Hallinnonjakosopimuksella sovitaan siitä, että Valtiokonttori hoitaa valtionavustuspro-

sessin pilotoinnissa tehtävänsä hallituksen esityksen mukaisia vastuita ja velvollisuuk-

sia noudattaen. 
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Jos lainvalmistelu keskeytetään kokonaan tai toistaiseksi, sopimus raukeaa ja Valtio-

konttorin hallussa olevat tiedot siirretään Palosuojelurahastolle sekä poistetaan Valtio-

konttorin tietovarannosta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi allekirjoitettu sopimus. 

8. Muutos- ja jatkoaikahakemukset sekä sopimuspalokuntien 

pienavustushakemukset 

8.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset (10 kpl) 

8.1.1 VN/6358/2021; Turun yliopisto; jatkoaikahakemus; Kidisafe -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Esteasia; Brita Somerkoski poistui kohdan 8.1.1. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-

valtaisena. 

Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Turun yliopiston 

Kidisafe-hankkeelle avustusta yhteensä enintään 182 723 euroa. Päätöksen mukaan 

hanke päättyy 30.4.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.7.2022 

mennessä. Lisäksi hankkeelle on 22.4.2022 rahaston sähköpostiviestillä myönnetty jat-

koaikaa toukokuun loppuun saakka. 

Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, sillä pelastuslaitosten ja päiväkotien tavanomaista toi-

mintaa on rajoitettu Covid-19-pandemian vuoksi. Tämän johdosta tulosten julkaisu ja 

disseminaatio vie aiempaa pidempään, sillä useita tilaisuuksia on jouduttu perumaan 

tai siirtämään myöhemmäksi. 
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Jatkoaikahakemus ei vaikuta hankkeen budjettiin toistaiseksi. Asia on käsitelty pelas-

tuslaitoksen, yliopiston, Pikkunorssin päiväkodin, kirjanpitäjän sekä ohjausryhmän 

kanssa. Kaikki ovat hyväksyneet jatkoaikaehdotuksen. Avustuksen saaja hakee jatkoai-

kaa hankkeen toteuttamiselle 30.12.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen 

määräajalle 31.3.2023 saakka. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.12.2022 

saakka sekä tilityksen toimittamiselle jatkoaikaa 31.3.2023 saakka. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan. 

8.1.2 VN/10510/2021; Panelian VPK ry; jatkoaikahakemus; Vesihuoltoyksikön 

tukiajoneuvo -hanke 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 21.5.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Panelian VPK 

ry:lle avustusta vesihuoltoyksikön tukiajoneuvon hankintaan yhteensä enintään 16 000 

euroa. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.10.2022 

mennessä. 

Vesihuoltoyksikön tukiajoneuvo on hakijan mukaan tilattu 30.6.2021 ja auton alkupe-

räinen toimituspäivä luvattiin olevan kesäkuussa 2022. Myyjäliikkeestä on hakijan mu-

kaan nyt ilmoitettu, että auton valmistajan komponenttipulasta johtuen toimituspäivä 

tulee viivästymään huomattavasti ja uutta toimituspäivää ei pystytä vahvistamaan. 

Hankkeen lopputilityksen määräpäivä on päätöksen mukaan 31.10.2022 ja hakija ker-

too olettavansa, etteivät kaikki kulut ole tiedossa siihen mennessä. Jatkoaikahakemuk-

sella ei ole vaikutusta hankkeen budjettiin. Tästä syystä hankkeen tilitykselle haetaan 

jatkoaikaa 31.3.2023 saakka.  
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa tilityksen 

toimittamiselle 31.3.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.3 SMDno-2019-2380 VN/6639/2021; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy; 

muutoshakemus hankkeen sisältöön / budjettiin; Asumisturvallisuuden koulutus 

verkossa -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Laurea-ammatti-

korkeakoululle avustusta Asumisturvallisuuden koulutus verkossa -hankkeelle yhteensä 

enintään 46 805 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.3.2023 ja hankkeen loppu-

tilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2023 mennessä. 

Tällä hetkellä hankkeessa on Helsingin Pelastusliitto ry (Helpe) mukana 10 % rahoitus-

osuudella (budjetti 10 080 euroa ja avustuksen määrä 5 040 euroa). Helpen aloitteesta 

heidän budjettinsa esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan Laurea-ammattikorkea-

koulu Oy:lle (Laurea). Tällöin Laurealla on käytössä koko 100 %:n osuus hankkeen bud-

jetista. Helpe haluaa tehdä roolinsa loppuun osana ydintoimintaansa, ja Laurea käyttää 

resurssit sisällön tuotantoon.  

Alkuperäisessä avustuspäätöksessä todetaan, että verkkokoulutus tulisi toteuttaa sekä 

suomen- että ruotsinkielisenä. Laurea uskoo, että ruotsinkielisen materiaalin voi tuot-

taa jo myönnetyllä avustuksella, kun Helpen osuus budjetista siirretään Laurealle. Lau-

rea esittää, että palkkakustannuksista ja henkilösivukustannuksista siirretään 6 500 € 

ostopalveluihin Laurean käyttämälle kielitoimistolle, joka hoitaa käännöksen.  

Alkuperäisessä budjetissa on myönnetty A. 800 € ohjausryhmän tarjoilukustannuksiin, 

B. 650 € päätösseminaarin tarjoiluihin sekä C. 350 € matkakustannuksia. Hakija esittää, 

että A siirretään osin päätösseminaariin (+600 €) ja kasvatetaan sen osallistujamäärää 
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(100 -> 200) loppuviestinnän parantamiseksi. Jäljellä oleva osuus (+200 €), siirretään 

matkakustannuksiin. 

Alkuperäisessä suunnitelmassa hankehenkilöstöön oli kirjattu projektipäällikkö, sisältö-

asiantuntijat sekä media-asiantuntijat pienellä työmäärällä. Hakija esittää hankehenki-

löstöön muutosta niin, että projektipäällikön ja sisältöasiantuntijan lisäksi mukana olisi 

”sisäisiä asiantuntijoita”, jotka avustavat videoiden tuotannossa, viestinnässä, seminaa-

rin järjestämisessä sekä vieraskielisten materiaalien tuottamisessa pienellä työpanok-

sella. 

Budjettiin on laskettu peruspalkkojen lisäksi lehtorien osalta vapaajakson kustannus, 

tuntityöntekijälle lomakorvaus ja näiden lisäksi lakisääteiset sivukulut, noin 20 %. Yleis-

kustannusta ei ole laskettu hankkeelle koska Laureassa ei näitä jyvitetä erikseen pääkir-

jalle, eivätkä ne ole pääkirjanotteella. Laurean osalta yleiskustannukset ovat ulkoisen 

tilintarkastajan vahvistamana 49 % palkkakustannuksista (osa OKM kokonaiskustannus-

mallia). Hakija esittää, että hakemukselle on mahdollista lisätä laskennallinen 17 % 

yleiskustannusten osuus maksettujen palkkojen perusteella (pohjana työajanseuran-

nat). Tämä kustannus ei näkyisi pääkirjalla ja avustuksen ylittävä osuus olisi Laurean 

omarahoitusta. 

Alkuperäisesti budjetissa kokonaisuus oli 93 160 euroa ja avustus 50 %. Muutosten 

myötä koko hankeen budjetti olisi 87 320 euroa ja Laurea olisi ainoa avustuksen saaja. 

Budjettiin esitetään muutosta niin, että Helpen budjetti 10 080 euroa siirtyy osin Laure-

alle ostopalveluihin ja 5 109 euroa jää käyttämättä (ei huomioi mahdollisia yleiskustan-

nuksia Laurealle). Hankehenkilöstön lisäksi hankkeeseen osallistuu pienellä työpanok-

sella ”sisäisiä asiantuntijoita”, joiden kustannus perustuu kuukausittaiseen työajanseu-

rantaan kuten hankehenkilöstöllä. Ostopalveluihin lisätään koulutusmateriaalien kään-

tämisestä aiheutuvat kustannukset, mikä johtaa ostopalveluiden osuuden kasvamiseen. 
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Laurealle on laskettu yleiskustannuksia noin 9 % palkka ja palkkojen sivukulujen yhteis-

summasta vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2021 tätä ei ole laskettu, koska 2021 on ra-

portoitu jo. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämi-

sen määräaikaan. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen bud-

jettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.4 VN/6234/2021; Jokilaaksojen pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen sisältöön 

/ budjettiin; Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-

alueilla -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Jokilaaksojen pe-

lastuslaitokselle avustusta Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen 

harva-alueilla –hankkeelle yhteensä enintään 185 766 euroa. Päätöksen mukaan hanke 

päättyy 31.1.2023 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.4.2023 men-

nessä. 

Hankkeen ohjausryhmässä on käsitelty budjetin muutosta 24.3.2022. Budjetissa on 

säästynyt rahaa palkkakustannuksista seuraavasti: hankkeen projektipäällikön 1,5 kuu-

kauden palkka ja projektisihteerin n. 3 kuukauden palkka. Palkkasäästöt syntyivät, sillä 

työntekijät projektiin palkattiin projektin alkamisen jälkeen. Lisäksi projektipäälliköltä 

on säästynyt 2 viikon palkka Raution maastopalon ajalta. Nämä säästyneet esitetään 

käytettäväksi hankkeen tuotoksena syntyvään sopimuspalokuntaviikkoon. Ostopalve-

luiden budjetti nousisi 15 000 eurosta 30 600 euroon.  

mailto:psr.sm@govsec.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 5 / 2022 20 (35) 

 VN/475/2022 

 Liite 1 

 

 

 

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

Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun eikä tilityksen lähettämisen määrä-

aikaan. Rahoituksen muutoksella kustannetaan sopimuspalokuntaviikosta aiheutuneet 

kustannukset ja viikko toteutetaan hankkeen määräajan sisällä. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.5 VN/6518/2021; Helsingin VPK ry; jatkoaikahakemus; Jätkäsaaren uusi paloasema 

-hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Helsingin VPK 

ry:lle avustusta Jätkäsaaren uusi uuden paloaseman rakentamiseen yhteensä enintään 

220 000 euroa. Päätöksen mukaan rakentamisen tulee alkaa viimeistään 31.12.2021 ja 

hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2023 mennessä. Projektin suun-

nittelun viivästymisen takia Helsingin VPK on saanut aiemmin jatkoaikaa rakentamisen 

aloittamiselle 30.6.2022 asti. 

Ensimmäisen jatkoaikapäätöksen jälkeen hanke on edennyt siten, että rakennuslupaha-

kemus on jätetty rakennusvalvontaan 18.1.2022. Rakennusvalvonnan arvioinneissa 

huomattiin puutteita maapohjatutkimuksessa ja tutkimus pitää uusia. Tutkimus teh-

dään toukokuun alussa ja tulosten perusteella voidaan joutua muuttamaan rakennuk-

sen perustamistapaa, mikä vaikuttaa myös muuhun suunnitteluun ja rakennusluvan 

myöntämisen aikatauluun.   

On mahdollista, että hakija saa rakennusluvan ennen kesälomia tai pääsee aloittamaan 

maanmuokkaustyöt ennen sitä. Tilanne on kuitenkin hakijan mukaan avoin vielä tällä 

hetkellä. 
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Edellä mainittujen seikkojen takia avustuksen saaja hakee jatkoaikaa rakentamisen 

aloittamiselle 31.12.2022 saakka. Jatkoaikahakemuksella ei ole merkitystä hankkeen 

budjettiin tai lopputilityksen aikatauluun. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittami-

selle 31.12.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.6 VN/7009/2021; Toholammin kunta; jatkoaikahakemus; Kiinteistön hankinta ja 

laajennus paloasemaksi -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Esteasia; Jaakko Pukkinen poistui kohdan 8.1.6. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-

valtaisena. 

Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Toholammin kun-

nalle avustusta kiinteistön hankintaan ja laajennukseen paloasemaksi yhteensä enin-

tään 220 000 euroa. Palosuojelurahasto on 1.12.2021 päättänyt myöntää hankkeelle 

jatkoaikaa 30.6.2022 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 15.12.2023 saakka. 

Toholammin kunnanhallituksen kiinteistön ostoa koskeva päätös on käsittelyssä kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus on hakijan mukaan ilmoittanut, 

että asiaa on tarkoitus käsitellä istunnossa viimeistään elokuussa 2022. Rakennustyön 

aloittamisen edellytyksenä on, että kunta on saanut ensin kiinteistön omistukseensa. 

Toholammin kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt hankkeelle ra-

kennusluvan. Rakennuslupaa koskevasta päätöksestä on tehty 5.4.2022 valitus Vaasan 

hallinto-oikeuteen asianumerolla 470/2022. Vaasan hallinto-oikeus on hakijan mukaan 

ilmoittanut, että maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa keskimääräinen kä-
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sittelyaika on tällä hetkellä noin 16 kuukautta. Rakennusvalvontaviranomainen on anta-

nut hankkeelle aloitusluvan mutta hankkeen toteuttaminen edellyttää lainvoimaista 

rakennuslupaa. 

Hankkeen kohteena oleva paloasema tullaan rakentamaan Keski-Pohjanmaan hyvin-

vointialueen käyttöön ja sen vuokravastuulle. Keski-Pohjanmaan aluehallitus on 

18.3.2022 päättänyt esittää aluevaltuustolle, että uudet kiinteistöjä koskevat vuokraso-

pimukset saatettaisiin uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja ne tuotaisiin myöhem-

min uudelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Tästä johtuen on syntynyt epävarmuus 

siitä, onko hyvinvointialue valmis hyväksymään uuden paloaseman osaksi hyvinvointi-

alueen käyttöön ja sen vuokravastuulle tulevia tiloja. Kunta on ryhtynyt asiassa tarvitta-

viin toimiin, mutta tällä hetkellä ei hakijan mukaan ole realistista odottaa, että hyvin-

vointialueelta saataisiin asiaa koskeva varmistus sellaisella aikataululla, joka mahdollis-

taisi hankintapäätösten tekemisen ja niiden myötä rakennustöiden aloittamisen 

30.6.2022 mennessä. Hankkeen aloittaminen tulee tästäkin syystä viivästymään vähin-

täänkin syksyyn 2022 saakka. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta Toholammin kunta hakee jatkoaikaa rakentami-

sen aloittamiselle 31.12.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 

30.6.2024 saakka. Lisäksi hakija pyytää mahdollisuutta saada hakea rakentamisen aloit-

tamiselle mahdollisen myönnettävän jatkoajan puitteissa avustuksen siirtoa kokonaan 

toiseen kohteeseen, mikäli aiemmin mainitut päätökset kumotaan muutoksenhaun joh-

dosta tai mikäli mainittua varmistusta kohteen siirtymisestä hyvinvointialueen käyttöön 

ja sen vuokravastuulle ei saada, jolloin edellytykset raukeaisivat hankkeen toteuttami-

selle sen nykyisessä muodossaan.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittami-

selle 31.12.2022 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 30.6.2024 saakka. Mikäli avus-
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tuksen siirtoa on tarvetta hakea kokonaan toiseen kohteeseen, voi asiasta lähettää uu-

den muutoshakemuksen Palosuojelurahastoon jatkoajan puitteissa. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan. 

8.1.7 VN/13756/2021; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry; muutoshakemus 

hankkeen sisältöön ja budjettiin; CTIF Suomen kansallinen komitea -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 25.10.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt SPEK ry:lle avus-

tusta CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeelle yhteensä enintään 144 000 euroa. 

Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa 

rahastoon 31.3.2023 mennessä. 

Hankesuunnitelmassa ollut Uudet teknologiat -komissiokokous jouduttiin peruutta-

maan koronan vuoksi. Sen sijaan perinteinen Lentoasemien pelastustoiminta -semi-

naari, joka ei ole hankesuunnitelmassa, olisi hakijan mukaan toiveena järjestää tänä 

vuonna siirtämällä osa komissiokokouksen budjetista seminaarin järjestämiseen. 

Lentoasemien pelastustoiminta -seminaari on järjestetty jo viisi kertaa. Tilaisuus on 

normaalisti järjestetty Finavian koulutuspäivien yhteydessä ja osallistujia on ollut joka 

kerta 70-110 henkeä. Tilaisuudessa jaetaan teemasta tietoa laajasti ympäri Suomen, 

mukana on aina myös kansainvälisiä kokemuksia ja oppeja. Tänä vuonna lokakuulle aja-

tellun hybriditilaisuuden kumppaneina olisivat Finavia, Traficom ja Pelastusopisto. Se-

minaarista viestitään CTIF Suomen, kansallisen komitean jäsenten ja kumppaneiden 

viestintäkanavissa. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti lento-

asemilla ja niiden lähistöllä toimiville pelastushenkilöstöille. Esitysmateriaalit ovat saa-

tavilla CTIF Suomen nettisivuilla, ja esitykset ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen 2 vii-

kon ajan CTIF Suomen YouTube-kanavalla.  
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Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen toteutumisaikatauluun tai tilitykseen. Muutok-

set ovat arvioita; lopulliseen toteumaan vaikuttaa paikallaolevien määrä sekä tilaisuu-

den kesto ja sijainti. Ehdotetut ostopalvelut sisältävät striimipalvelun (2 200 €) sekä ko-

kouspaketin (noin 28 à 77e/hlö, sis. tilavuokra). Hankkeen muut kulut pysyvät ennal-

laan. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin 

sekä Lentoasemien pelastustoiminta -seminaarin kulut. Mahdolliset kokouspakettiin 

kuuluvat kokoustarjoilut tulee olla tavanomaiset, kohtuulliset sekä rahaston linjausten 

mukaiset. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.8 VN/6273/2021; Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; jatkoaikahakemus; 

Palokuntayhdistys Toimii Oppaan päivitys -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Sopimus-

palokuntien Liitto ry:lle avustusta Palokuntayhdistys Toimii Oppaan päivitys -hankkeelle 

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

Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2022 saakka ja jatkoaikaa 

hankkeen lopputilityksen toimittamiselle 30.4.2022 saakka. 

Palokuntayhdistys Toimii -opas on valmistunut ja painettu sekä lähetetty melkein kaik-

kiin sopimuspalokuntiin. Käännöstyö ruotsin kielelle on hakijan mukaan vielä kesken, 

joten ruotsinkielistä versiota ei vielä ole saatu lähetettyä. Työ on sisällytetty alkuperäi-

seen avustushakemukseen eikä sillä ole merkitystä hankkeen budjettiin. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta avustuksen saaja hakee jatkoaikaa hankkeen to-

teuttamiselle 30.9.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 

30.11.2022 saakka. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.9.2022 

saakka sekä jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.11.2022 saakka. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan. 

8.1.9 SMDno-2020-1350 VN/6357/2021; Aalto-yliopisto; muutoshakemus hankkeen 

budjettiin; Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 16.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Aalto-yliopistolle 

avustusta Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy -hankkeelle yhteensä enin-

tään 357 051 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2022 ja hankkeen lopputi-

litys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2023 mennessä. 

Aalto-yliopisto ja Pelastusopisto hakevat hankkeelle budjettimuutosta. Muutostarpeita 

on käsitelty hankkeen vastuullisen johtajan ja Pelastusopiston välisessä palaverissa 

21.4.2022. Muutoksilla ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin tai Palosuoje-

lurahaston maksuosuuteen. Muutokset eivät myöskään vaikuta hankkeen toteutuksen 

tai tilityksen aikatauluun. 

Aalto-yliopiston matkat Kuopioon ovat jääneet toteutumatta, kun kaikki kokoukset pi-

dettiin etänä. Osa ulkomaanmatkoista tulee kuitenkin toteutumaan. Testattavien lie-

sien hankintahinta muodostuivat oletettua pienemmäksi, ja avoimen julkaisujen kus-

tannukset ovat laskeneet hankehakemuksen jälkeen, kun suurempi osa tärkeistä tie-

teellisistä lehdistä on tullut FinnLIB-konsortion rahoituksen pariin. Tällöin avoimen jul-

kaisun kustannukset kohdistuvat yliopiston yhteiseen rahoitusosuuteen yksittäisten 

hankkeiden sijaan. Henkilöstökustannuksia sen sijaan tulee syntymään ennakoitua 

enemmän, koska koesarjojen toteutus onnistui jopa ennakoitua tehokkaammin. 
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Analysoitavaa ja raportoitavaa aineistoa on siten suunniteltua enemmän, ja määräai-

kaista työvoimaa joudutaan hyödyntämään pidemmiksi jaksoiksi. Osahankkeen koko-

naiskustannukset ja Palosuojelurahaston rahoitusosuus eivät muutu.  

Pelastusopistolla hankkeen palkkakustannukset tulevat kasvamaan henkilöstömuutok-

sista johtuvista syistä. Pelastusopistolla toiminut erikoistutkija siirtyi toisen työnantajan 

palvelukseen ja hankkeessa kokoaikaisesti työskennelleen tutkijan sopimusta jatkettiin 

vuoden 2022 loppuun asti. Ulkomaan matkat ovat Covid19-pandemian vuoksi jääneet 

toteuttamatta, jolloin matkakulut vähenevät suunnitellusta. Lisäksi hankkeelle suunni-

tellut työpajat on tarkoitus toteuttaa webinaarina. Palkkakustannuksiin tarvittava lisä-

rahoitus katetaan hankkeen matkabudjettiin, yleiskustannuksiin sekä laite- ja konehan-

kintoihin varatusta budjetista. Osahankkeen budjettimuutos ei tule vaikuttamaan koko-

naisbudjettiin eikä Palosuojelurahaston maksuosuuteen. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen bud-

jettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.10 SMDno-2019-2420 VN/6373/2021; LAB-ammattikorkeakoulu; muutoshakemus 

hankkeen budjettiin; Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-

TIME -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 18.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt LAB-ammattikor-

keakoululle avustusta Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME 

-hankkeelle yhteensä enintään 136 277 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 

31.12.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2022 mennessä. 

Hankkeen osapuolien hyväksyntä muutoshakemukselle on varmistettu ja muutoshake-

mus on hyväksytty toteuttajien kesken. 
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Osalla toteuttajista palkkakulut jäivät suunniteltua pienimmiksi, mutta hankkeen toteu-

tukseen tai aikatauluun sillä ei ole vaikutusta. Syynä tähän on hakijan mukaan korona-

pandemia, joka on vaikeuttanut kehittämistyötä sekä pelastustoimen osalta heinä-

kuussa 2021 käynnistynyt hyvinvointialuevalmistelu. Resursseja on ollut arvioitua vä-

hemmän TKI-toimintaan. Kumpaankaan näistä tekijöistä ei ole voitua eksaktilla resurssi-

varauksella varautua siinä vaiheessa, kun hankehakemus on laadittu. Kokonaisbudjetti 

pienenee 182 702 eurosta 84 344,48 euroon. 

Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun eikä tilityksen lähettämisen määrä-

aikaan.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen bud-

jettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 23 kpl  

Suunnittelija esitteli asian 

Esteasia; Paula Werning poistui kohdan 8.2.18. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-

valtaisena 

Esittelyssä on 23 pienavustushakemusta. Avustusesitys pienavustuksiin on yhteensä 

70 898 euroa. 

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaan, avustus-

summa yhteensä 70 898 euroa. Kaikki pienavustushakemukset saivat myönteisen avus-

tuspäätöksen. Päätösluettelo on pöytäkirjan liitteenä 2. 
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9. Muut asiat 

9.1 Lomat ja menojen hyväksyjät 

Pääsihteeri esitteli asian  

Pääsihteeri esitteli sihteeristön sekä rahaston menojen hyväksyjien kesälomat ja sijai-

suusjärjestelyt kesän ajalta. Rahaston menojen hyväksyntä toteutuu etukäteen sovi-

tuin sijaisuusjärjestelyin.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi sihteeristön lomat sekä menojen hyväksyjät kesäajalta 

2022. 

9.2 Talousseuranta: 1. neljännes 2022 

Pääsihteeri esitteli asian  

Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaitta-

vissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

9.3 BDO Audiator Oy:n tekemät hanketarkastukset sekä option 

käyttö 

Pääsihteeri esitteli asian  

Palosuojelurahasto ja BDO Audiator Oy ovat tehneet 8.12.2020 päivätyn sopimuksen 

Palosuojelurahaston hanketarkastuksista (yhteensä viisi tarkastusta). Sovitut tarkastuk-
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set ovat valmistuneet. Sopimuksessa oli optiona vuodelle 2022 vielä kolme hanketar-

kastusta. Optioiden käytöstä oli tarkoitus ilmoittaa loppuvuodesta 2021. Tarkastusra-

portit ovat sovitusti valmistuneet hieman alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Optioi-

den käytöstä voidaan ilmoittaa 6.6.2022 mennessä sopimuksenmukaisin tarkastushin-

noin. Asiasta on sovittu 10.5.2022 BDO Audiator Oy:n kanssa. Tarkastukset toteutetaan 

vuonna 2022. 

Päätös: Päätettiin toteuttaa option mukaiset hanketarkastukset (1-3 tarkastusta). Sih-

teeristö ilmoittaa optioiden käytöstä sekä hanketarkastuksista BDO Audiator Oy:lle 

6.6.2022 mennessä. 

9.3.1 Tarkastusraportti; SMDno-2018-1076; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK 

ry); Nou Hätä! 2019 

Pääsihteeri esitteli asian 

BDO Audiator Oy on saanut keväällä 2021 valmiiksi tarkastustoimenpiteet SPEK ry:n 

hankkeessa NouHätä!2019, jonka kustannustilitykset ajoittuivat ajalle 1.9.2018 - 

31.8.2019.   

Projektin toteutuneet kustannukset ylittivät projektille hyväksytyn kustannusarvion 

10 104 eurolla. 

Tarkastuksessa havaittiin tulkinnanvaraisia kustannuksia yhteensä 32 711,8 euroa ja tu-

kikelvottomia kustannuksia yhteensä 12 406,91. Muut projektille tilitetyt, tarkastetut 

kustannukset ovat asianmukaisia, syntyneet projektin keston aikana, ja ne on kirjattu 

rahoitusehtojen mukaisesti projektin kirjanpitoon. Rahaston hallitus arvioi tulkinnanva-

raisia- ja tukikelvottomia kustannuksia erillisessä päätöksessä ja tekee tukikelvottomien 

kustannusten osalta mahdollisen takaisinperintäpäätöksen. 
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Päätös: Merkittiin tarkastusraportti tiedoksi. Palosuojelurahaston hallitus päätti, että 

mahdollinen takaisinperintä tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

9.3.2 Tarkastusraportti; SMDno-2017-971; Varsinais-Suomen pelastuslaitos; Yhteinen 

ICT-hanke 

Esteasia; Jaakko Pukkinen poistui kohdan 9.3.2. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-

valtaisena 

Pääsihteeri esitteli asian 

BDO Audiator Oy on saanut huhtikuussa 2022 valmiiksi tarkastustoimenpiteet Varsi-

nais-Suomen pelastuslaitoksen Yhteinen ICT-hankkeessa, jonka kustannustilitykset 

ajoittuivat ajalle 1.7.2016-30.9.2020.   

Yhteinen ICT-hanke koostuu kolmesta pienemmästä hankkeesta, jotka yhdistettiin Palo-

suojelurahaston muutospäätöksellä 27.2.2018 diaarille SMDno-2017-971. Projektin to-

teutuneet kustannukset alittivat projektille hyväksytyn kustannusarvion 320 052,21 eu-

rolla. Tarkastushavaintojen mukaan projektikirjanpito oli toteutettu rahoitusehtojen 

mukaisesti ja projektin työajanseuranta oli järjestetty asianmukaisesti. 

Tarkastuksessa ei saatu käyttöön kaikkia pyydettyjä tositteita, yhteensä 969,10 euron 

edestä. Saadun selvityksen mukaan asian taustalla on tietojärjestelmän muutos. Tarkas-

tuksen yhteydessä on käyty läpi rahoituksen saajan sekä järjestelmätoimittajan kirjeen-

vaihtoa asiasta. Tämän perusteella tarkastusraportissa arvioidaan, että rahoituksen 

saaja on pyrkinyt selvittämään asiaa käyttävissään olevin keinoin. 

Tarkastuksessa havaittiin tulkinnanvaraisia kustannuksia yhteensä 20 euroa. Muut pro-

jektille tilitetyt, tarkastetut kustannukset ovat asianmukaisia, syntyneet projektin kes-

ton aikana, ja ne on kirjattu rahoitusehtojen mukaisesti projektin kirjanpitoon.  
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Päätös: Merkittiin tarkastusraportti tiedoksi. Hanke on hallinnoitu rahaston ohjeistuk-

sen mukaisesti, eikä tarkastus johda jatkotoimenpiteisiin. 

Perustelut: Valtionavustuslain (688/2001) 22 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valti-

onapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetet-

tavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos valti-

onavustuksen saaja on menetellyt 12 §:n 4 momentin taikka 13 tai 14 §:n vastaisesti. 

Matkakustannusten osalta puuttuneita tositteita on avustuksen saaja pyrkinyt toimitta-

maan BDO Audiator Oy:lle. Tositteita on jäänyt saamatta 969,10 euron edestä. Saadun 

selvityksen mukaan asian taustalla on tietojärjestelmän muutos. Tarkastuksen yhtey-

dessä on käyty läpi rahoituksen saajan sekä järjestelmätoimittajan kirjeenvaihtoa asi-

asta. Tämän perusteella tarkastusraportissa arvioidaan, että rahoituksen saaja on pyrki-

nyt selvittämään asiaa käyttävissään olevin keinoin.  

Ei hyväksyttyjä kustannuksia on tarkastuksessa mukana 20 euroa. Tämä summa päätet-

tiin jättää perimättä. Valtionavustuslain 20 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee 

viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valti-

onavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen 

osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos 

palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. 

(14.12.2018/1113) 

9.4 Tarkastuskäynnit vuonna 2022 

Pääsihteeri esitteli asian 

Vuoden 2022 tarkastuskäyntisuunnitelma tuodaan tiedoksi rahaston hallituksen syys-

kuun kokoukseen.  
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

9.5 Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 

2021 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto myöntää yleisavustusta pelastusalan liitoille ja järjestöille. Avustuk-

sen saajia on 14. Pelastusalan liitot toimivat vuodelle 2021 myönnetyn avustuksen 

osalta vielä osana SPEK-ryhmää.  

Järjestöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä muu tilinpäätösaineisto on 

toimitettu rahastoon. Yleisavustusta saavien järjestöjen ja liittojen avustusosuus ei ole 

saatujen selvitysten mukaan ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, mutta tar-

kastus on vielä käynnissä. Tarkemmat tiedot lopputilityksistä tuodaan tarvittaessa seu-

raavaan kokoukseen. Tilitysten pohjalta on mahdollista ryhtyä avustusten takaisinpe-

rintään. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi järjestöjen toimintaa koskevat raportit vuodelta 2021. Ra-

haston sihteeristö valtuutetaan tekemään tarvittavat tarkennukset yleisavustusten lop-

putilitykseen sekä tuomaan huomiot rahaston hallituksen seuraavaan kokoukseen.   

9.6 Palosuojelurahaston 80-vuotisjuhlavastaanotto Säätytalolla 

22.9.2022 

Pääsihteeri esitteli asian 

Käytiin läpi Palosuojelurahaston vuosijuhlavastaanoton valmistelutilannetta. Tilaisuu-

den lopullinen ohjelma on valmistunut ja tilaisuuteen ollaan lähettämässä kutsuja. 
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Tilaisuudessa ohjelmanumeroon osallistuville nuoriso-osastolaisille esitetään makset-

tavaksi 50 euron palkkiota kullekin pyydetystä puheenvuorosta sekä korvattavaksi 

matkakustannukset julkisen kulkuneuvon mukaan. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi lopullinen ohjelma. Lähetetään tilaisuuden kutsut. Pääte-

tään maksaa tilaisuuteen kutsutuille ja juhlassa puheenvuoron pitäville nuoriso-osas-

ton jäsenille kullekin 50 euron palkkio sekä matkakustannukset julkisen kulkuneuvon 

mukaisesti. 

9.7 Palosuojelurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi rahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen kokoukses-

saan 28.2.2022. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut rahaston tilinpäätök-

sen ja antanut siitä 17.3.2022 päivätyn vuosiyhteenvedon. 

Palosuojelurahastolain (306/2003) 12 §:n 2 momentin mukaan sisäministeriö päättää 

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistamisesta, rahaston ylijäämän käyttämisestä 

ja alijäämän kattamisesta rahaston varoista sekä muista toimenpiteistä, joihin rahaston 

tilinpäätös antaa aihetta. 

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta on puoltanut 31.3.2022 Palosuojelurahaston ti-

linpäätöksen vahvistamista koskevan asian. 

Sisäministeriö on vahvistanut Palosuojelurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen 

31.3.2022 ja päättänyt, että vuoden 2021 tuottojäämä 434 336,04 euroa kirjataan ra-

haston pääomaan. 
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Ministeriön on laadittava perusteltu tilinpäätöskannanotto ministeriön hallinnonalan 

kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä kesäkuun 15. päivään mennessä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sisäministeriön tilinpäätöskannanotto käsitellään rahaston 

hallituksen syyskuun kokouksessa. 

9.8 Palosuojelurahaston henkilöstön työtilanne valtionavustusten 

kehittämis- ja digitalisointihankkeen pilottivaiheen aikana 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on toiminut pilottiorganisaationa valtionavustustoiminnan kehittä-

mis- ja digitalisointihankkeessa vuodesta 2021, mikä on lisännyt sihteeristön työtehtä-

viä merkittävästi. 

Rahaston hallinnollinen avustaja on virkavapaalla 2.9.2022 saakka, jolloin Emmi Laihon 

määräaikaisuus päättyy. Työtehtävien tarkoituksenmukaisen siirron ja tehtäviin pereh-

dyttämisen johdosta esitetään, että rahaston hallitus hyväksyy esityksen Emmi Laihon 

määräaikaisen virkasuhteen jatkamisesta kahdella viikolla 16.9.2022 saakka. Lisäksi esi-

tetään puollettavaksi, että sihteeristö selvittää yhdessä sisäministeriön henkilöstöhal-

linnon kanssa mahdollisuutta määräaikaisen henkilön palkkaamista rahastoon valtion-

avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen pilottivaiheen ajaksi.   

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus puolsi Emmi Laihon määräaikaisen viran jatka-

mista 16.9.2022 saakka. Rahaston hallitus puolsi esitystä selvittää määräaikaisen hen-

kilön palkkaamistarvetta rahastoon valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisoin-

tihankkeen pilottivaiheen ajaksi sihteeristön lisääntyneiden tehtävien johdosta. 
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10. Seuraava kokous 

Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 14.9.2022 klo 13−16. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

11. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39.  

 

Puheenjohtaja   Päivi Nerg 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  

 

Liite 1: Vuoden 2022 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin  

Liite 2: Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 11 kpl 
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