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Hallituksen kokous
Aika

29.11.2017 klo 10.22–12.05

Paikka

Eduskunta, kokoustila A 107

Läsnä

Minna Arve

puheenjohtaja

Jari Hyvärinen

jäsen

Veli-Pekka Ihamäki

jäsen

esteasia kohdat 10.1.7 ja 10.1.8;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi, varapuheenjohtaja Kättö
toimi puheenjohtajana
esteasia kohta 10.3.1;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi
esteasia kohdat 10.1.1–10.1.4, 10.2.4, 10.3.2 ja 10.3.7;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

Mika Kättö

jäsen

Petri Mero
Mika Raatikainen
Vesa-Pekka Tervo
Ari Torniainen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

esteasia kohta 4;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

poistui kokouksesta klo 11.14, palasi klo 11.54

Johanna Herrala
Artsi Alanne
Ira Nikoskinen
Satu Martikainen

pääsihteeri
erityisasiantuntija
asiantuntija
hallinnollinen avustaja
sihteeristön jäsenet poistuivat huoneesta kohdan 5.1 käsittelyn ajaksi; varapuheenjohtaja Kättö esitteli asian ja toimi pöytäkirjan pitäjänä

Tiedoksi:

Esko Koskinen

1.

Kokouksen avaus

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.22.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaan päätettiin lisätä kohta 4 Lausuntopyyntö: Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.
Esityslistaan kohtaan 10.2 lisättiin yksi oikaisuvaatimus päätösesityksineen. Lisäksi lisättiin
kohta 5.1 Rahaston henkilöstöasiat ja poistettiin kohta 10.4. Esityslistan asioiden numerointi muuttui vastaavasti.
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3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.10.2017) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Lausuntopyyntö: Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Erityisasiantuntija esitteli asian

Rahasto on saanut 27.11.2017 päivätyllä viestillä lausuttavaksi luonnoksen Hallituksen esityksestä
eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoa pyydettiin rahastolta lausuntopyynnön määräajasta poiketen
15.1.2018 mennessä. Lausunto toimitettiin määräajassa.
ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET
1. Otetaan laissa huomioon maakuntauudistuksesta seuraavat muutostarpeet ja lisätään
maakunnat rahastosta myönnettävien avustusten saajien joukkoon. Voitaisiin jatkossakin
avustaa kuntia, koska paloasemat jäävät maakuntauudistuksessa niiden omistukseen.
2. Tarkistetaan Palosuojelurahaston ohjausta koskevia säännöksiä siten, että niissä huomioidaan Valtiontalouden tarkastusviraston näkemykset rahastotalouden ohjaamisesta. Sisäministeriön ohjausvaltaa lisättäisiin ja jatkossa sisäministeriö hyväksyisi rahaston tulostavoitteet.
3. Tehdään rahaston toiminnan kannalta tarpeellisia päivityksiä ja muutoksia koskien muun
muassa palosuojelumaksun suorittamisen ajankohtaa sekä rahaston tilinpäätöksen hyväksymisen ja vahvistamisen ajankohtia.
Esityksessä ehdotetaan Palosuojelurahastolakia (306/2003) muutettavaksi siten, että:
rahastosta voitaisiin myöntää avustusta jatkossa pelastustoimen alueiden sijasta maakunnille
sisäministeriön ohjausvaltaa suhteessa rahastoon lisättäisiin
o muutoksen myötä Palosuojelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta
kuuluisivat sisäministeriölle, joka hyväksyisi myös rahaston tulostavoitteet
o jatkossa rahaston hallitus ei enää muodollisestikaan päättäisi rahastossa olevan
henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään
vakuutuksenvälittäjille säädetyn palosuojelumaksun suorittamisen ajankohtaa aikaistettaisiin ja rahaston tilinpäätöksen hyväksymistä ja vahvistamista koskevat ajankohdat poistettaisiin.
Päätös:
Merkitään tiedoksi. Hallitus kävi asiasta lähetekeskustelun, jonka pohjalta sihteeristö kirjoittaa lausuntoluonnoksen rahaston hallitukselle kommentoitavaksi.
Lausunto lähetettiin kommenteille rahaston hallituksen jäsenille 5.12.2017. Rahaston hallituksen
jäsenet Jari Hyvärinen, Veli-Pekka Ihamäki ja Vesa-Pekka Tervo esittivät seuraavaa lisäystä lausuntoon: "Palosuojelurahastolain tulisi huomioida aiempaa paremmin muutokset kaluston ja kiinteistöjen hankintakäytänteissä. Esimerkiksi leasinginvestoinnit Suomessa ovat monikertaistuneet
ja niiden käyttö on edelleen laajenemassa leasinginvestointien joustavuuden tuomien etujen ansiosta. Avustuksen osoittaminen esimerkiksi kunnan tai maakunnan kokonaan omistaman yhtiön
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rakennus- tai kalustohankkeeseen tulisi mahdollistaa samoin kuin rahoitusleasingin käyttö rakennus- ja kalustohankinnoissa."
Mika Kättö ei ottanut osaa asian käsittelyyn. Lausunto lähetettiin lopullisille kommenteille
12.12.2017 ja rahaston hallitus hyväksyi lausunnon 13.12.2017.

5.

Henkilöstöasiat sekä riskien tunnistaminen -kysely

5.1

Rahaston henkilöstöasiat

Sihteeristön jäsenet poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi;
varapuheenjohtaja Kättö esitteli asian ja toimi pöytäkirjan pitäjänä
Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.
Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettäviksi, jonka
jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimitysehdotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Rahaston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää
valitut henkilöt sisäministeriön virkaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset).
Alle vuoden määräaikaiset viransijaisuudet voidaan tietyin ehdoin täyttää viraston sisältä niitä haettavaksi julistamatta.
Sisäministeriön on 28.11.2017 myöntänyt Palosuojelurahaston pääsihteerinä toimivalle erityisasiantuntija (8.25) Hanna Paakkolanvaaralle jatkovirkavapauden ajalle 1.1.2018–30.6.2018 valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määräaikaisen viran hoitamista varten.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti että
1) Erityisasiantuntija (8.0) Johanna Herrala otetaan Palosuojelurahaston erityisasiantuntijaksi ma.
(8.25) tehtävänään toimia Palosuojelurahaston pääsihteerinä ajalle 1.1.2018–30.6.2018, kuitenkin
enintään niin kauaksi aikaa kun Paakkolanvaara on virkavapaana.
2) Asiantuntija (7.0) Ira Nikoskinen otetaan Palosuojelurahaston erityisasiantuntijaksi ma. (8.0)
ajalle 1.1.2018–30.6.2018, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa kun Herrala on virkavapaana.
3) Hallinnollinen avustaja (5.25) Satu Martikainen otetaan Palosuojelurahaston asiantuntijaksi (7.0)
ajalle 1.1.2018–30.6.2018, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaan kun Nikoskinen on virkavapaana.
Lisäksi päätettiin, että rahaston hallitus pyytää sisäministeriötä nimittämään Herralan, Nikoskisen
ja Martikaisen edellä mainittuihin määräaikaisiin virkasuhteisiin sisäministeriöön ja myöntää vastaavalle ajalle vapautusta asianomaisten vakinaisista viroista.
Edelleen päätettiin, että Satu Martikaisen virkavapauden ja toisen määräaikaisen viran hoitamisen
johdosta vapautuva hallinnollisen avustajan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2018–30.6.2018
julistetaan haettavaksi ja pyydetään sisäministeriötä ryhtymään sen täyttämisen edellyttämiin toi-
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menpiteisiin. Hallinnollisen avustajan viransijaisuuden täyttämisestä päätetään sähköpostikokouksella asian ratkettua.

5.2

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta - riskien tunnistaminen
Pääsihteeri esitteli asian

4

Palosuojelurahasto toteutti sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvän kyselyn hallituksen jäsenille ja Palosuojelurahaston sihteeristölle vuonna 2016. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila oli kaikilla eri osa-alueilla mitattuna hyvä (osa-alueiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,12/5).
Rahasto päätti kokouksessaan 26.10.2017 aiemman suunnitelman mukaisesti jatkaa aloittamaansa
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osion kehittämistä. Nyt toteutetaan kaksi riskien hallintaan
ja riskien tunnistamiseen liittyvää kyselyä. Kyselyt tuottaa johtava asiantuntija Ulla Suomela
(Broad Scope Management Consulting Oy).
Ensimmäisessä kyselyssä tunnistettiin mahdollisia riskejä, joilla voi olla kielteinen vaikutus Palosuojelurahaston strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja/tai toimintaan. Kyselyn tulokset ovat
ohessa.
Toinen kysely on lähetetty rahaston hallituksen jäsenille 22.11.2017 ja kyselyyn pyydetään vastaamaan 5.12.2017 mennessä. Toisessa kyselyssä arvioidaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja
riskin toteutumisen vaikutuksia rahaston toimintaan. Riskejä koskevat kuvaukset on muodostettu
ensimmäisen kyselyn vapaapalautteiden perusteella.
Päätös:
Hallitus kävi ensimmäisen kyselyn tulokset läpi ja merkitsi asian tiedoksi. Keskustelussa hallituksen jäsenet erityisesti nostivat esille rakennemuutoksiin (3 jäsentä), avainhenkilöstöön ja henkilöstön kokemukseen (4 jäsentä) sekä tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyvät riskit (3 jäsentä). Yksittäisiä mainintoja saivat myös lainsäädäntöön, henkilöstöresursseihin, T&K-toiminnan avustuksen saajiin ja tuleviin avustuksensaajiin, kommunikaatioon ja viestintään sekä raportointiin ja seurantaan liittyvät riskit. Hallitus totesi, että toimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämiseksi ovat olleet hyviä ja päätti jatkaa sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan kehittämistä.
Asiaa käsitellään vuosittain sopivassa kokouksessa, esimerkiksi tilinpäätöstyöskentelyn yhteydessä.

6.

Vuoden 2018 strategian toteutussuunnitelman ja taloussuunnitelman hyväksyminen
Pääsihteeri esitteli asian

6.1

Sisäministeriön lausunto Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta 2018
Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa rahaston strategian toteuttamissuunnitelmasta vuodelle 2018. Lausunto on valmisteltu sisäministeriön pelastusosaston ja hallinto- ja kehittämisosaston yhteistyönä.
Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä antaman asetuksen (947/2010) 6 §:n mukaan Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäasiainministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmastaan, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmastaan ennen niiden hyväksymistä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjausta ja hallintoa koskeneen tarkastuksen perusteella todennut, että rahastotalouden ohjauksessa olisi parantamisen varaa. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion talousarvion ulkopuolisille ra-
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hastoille tai niitä hoitaville organisaatioille olisi asetettava selkeät ja mitattavissa olevat tulostavoitteet ja että ohjaavan ministeriön olisi solmittava tulossopimus rahastojen tai niitä hoitavien organisaatioiden kanssa.
Sisäministeriön tavoitteena on uudistaa Palosuojelurahastosta annettua lakia siten, että sisäministeriön ohjausvaltaa suhteessa rahastoon lisättäisiin. Muutoksen myötä Palosuojelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluisivat sisäministeriölle, joka hyväksyisi myös rahaston tulostavoitteet.
Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmassa rahasto esittää, että rahasto ei laatisi erillistä tulossopimusta, vaan strategian toimeenpanosuunnitelma olisi jatkossa yksi asiakirja, josta tulossopimus muodostaisi oman erillisen osion. Sisäministeriön näkemyksen mukaan tulossopimus
tulisi valmistella osana vuorovaikutteista tulosneuvotteluprosessia sisäministeriössä käytössä olevien tulossopimusmallien mukaisesti. Sen sijaan rahaston harkittavaksi esitetään, onko erillistä strategian toteutussuunnitelmaa enää tarpeen tehdä, jos asiat esitetään jo Palosuojelurahaston strategiassa ja tulossopimuksessa. Uusi menettely aiheuttaa muutostarpeita myös Palosuojelurahaston
työjärjestyksestä annettuun asetukseen.
Sisäministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto huomioi toiminnassaan sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämistyön siirtymisen Pelastusopiston vastuulle ja että sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen pysyy rahaston erityisen tuen kohteena.
Kannatettavaa on myös se, että pelastuslain nuohoussääntelyn uudistamisen mahdolliset vaikutukset huomioidaan nuohouspalveluiden osalta avustustarvetta arvioidessa.
Myönteistä on, että tutkimus- ja kehittämishankkeiden arvioinnissa huomioidaan niiden osuvuus
pelastustoimen tutkimus- ja kehittämislinjojen mukaisiin teemoihin ja että Palosuojelurahaston
toimintaa edistävää tutkimusta pyritään lisäämään kehittämällä korkeakouluille suunnattua viestintää. Lisäksi rahasto kehittää muutakin sisäistä ja ulkoista viestintäänsä vuoden 2018 aikana.
Palosuojelurahasto toteaa jatkavansa vuonna 2018 ansiokasta työtään tukemalla erityisesti valtakunnallisiin kokonaisuuksiin liittyviä hankkeita sekä turvallisuusviestinnän valtakunnallisia toimenpiteitä.
Sisäministeriö näkee myönteisenä, että rahaston hallitus on ottanut käyttöön sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon ja jatkaa siihen liittyvää kehitystyötä ensivuoden aikana.
Rondo (R8) ja Tilha (tilaustenhallinta) -järjestelmät tullaan korvaamaan kaikissa kirjanpitoyksiköissä uudella järjestelmällä vuoden 2019 loppuun mennessä. Uuden järjestelmän käyttöönotot alkavat vuonna 2018. Järjestelmän käyttöönotolla tulee olemaan vaikutuksia myös Palosuojelurahaston taloudenhoitoon. Palosuojelurahaston tulee varautua järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvaan
työhön.
Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelma 2018 antaa hyvän katsauksen vuoden 2018
toimenpiteisiin ja on siten kannatettava.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Lausunto lisätään rahaston www-sivulle.
6.2

Vuoden 2018 strategian toteutussuunnitelman hyväksyminen
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Vuoden 2018 toteutussuunnitelma- ja taloussuunnitelmaluonnosta käsiteltiin ensimmäisen kerran
rahaston hallituksen kokouksessa 26.10.2017. Luonnoksen tekstiä on hieman täsmennetty SM:n
lausunnon perusteella sekä nuohousta koskevan tekstin osalta. Varojen käyttösuunnitelmalaskelmaan on tehty pienet tarkennukset.
6

Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan v. 2018 tehdä seuraavasti:
Toiminnan kulut

410 000 €

Siirtotalouden tuotot ja kulut
Tuotot

0€

Kulut
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien
erityisavustukset rakennushankkeisiin
Päätetään huhtikuussa 2018

2 090 000 €

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien
erityisavustukset kalustohankkeisiin
Päätetään toukokuussa 2018

2 270 000 €

Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2018
Päätetään marraskuussa 2017

3 030 000 €

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
Päätetään helmikuussa ja syyskuussa 2018

3 400 000 €

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset)
Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa
Yhteensä

400 000 €
11 190 000 €

Menot yhteensä

11 600 000 €

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Palosuojelumaksut

11 600 000 €

Tilikauden tuotto- / kulujäämä

0€

Vuosien 2018– 2020 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 11,19–11,55 miljoonaa euroa vuotta kohden. Tässä laskelmassa oletetaan, että vuosien 2019 - 2021 avustukset maksettaisiin seuraavasti:
myöntövuonna 40 % (yleisavustukset, pienavustukset, osa kalusto- ja tutkimushankkeista), seuraavana 40 % (kalustohankkeet ja suuri osa erityisavustuksista) ja sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä rakennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet).
Vuoden 2017 kertymä tullee olemaan noin 11,37 (vanha 11,15) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen arvioidaan olevan 1,9 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut vakuutusmaksujen hintakehitys ja vakuutusten määrän kehitys. Suunnitelmavuonna ja sitä seuraavina vuosina palosuoje-
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lumaksukertymän ennustetaan kasvavan noin kahden prosentin vuosivauhtia. Suunnitelmavuoden
2018 kertymän oletetaan laskelmissa olevan 11,6 miljoonaa euroa.
Päätös:
Hallitus hyväksyi toteutussuunnitelman pienin teknisin muutoksin.

7.

Vuoden 2018 yleisavustukset pelastusalan järjestöille, avustuspäätökset
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahastoon saapui 30.9.2017 määräaikaan mennessä viisi yleisavustushakemusta. Hakijat
olivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Palotutkimusraati sekä Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry. SPEK ry:n hakemus pitää sisällään myös yhdeksän alueellista pelastusliittoa ja neljä SPEK ry:n alueyksikköä.
Haetut yleisavustukset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry - SPEK ryhmä
Suomen Palopäällystöliitto ry
Nuohousalan Keskusliitto ry
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Palotutkimusraati ry
Yhteensä

2 276 399 €
355 000 €
274 320 €
170 000 €
9 846 €
3 085 565 €

Yleisavustusta haettiin vuodelle 2018 yhteensä 3 085 565 euroa, mikä on 136 800 euroa (4,64 %)
enemmän kuin edellisvuonna (2 948 765 € euroa). Palosuojelurahaston talousarviossa on vuodelle
2018 myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 3 030 000 euroa ja päätösesitys on talousarvion mukainen. Avustusesityksiä tehtäessä on huomioitu jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve, hakijan toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet sekä hakemuksen perustelut. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat.
Avustusesitys on 98,2 % haetusta (ed. vuonna: 97,5 %).
Nuohousalan Keskusliitto ry SMDno-2017-1575
Nuohousalan Keskusliitto ry:n (NKL ry) avustusesitys 220 000 euroa vuodelle 2018 on 27 000
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Avustusesitys on 80,2 % haetusta ja 53,5 % haettujen
toimintojen kokonaiskustannuksista. Jäsenmaksutuottoja liitto on budjetoinut avustusvuodelle
162 000 euroa, kurssimaksutuottoja 82 280 euroa, omarahoitteisen toiminnan tuottoja 42 500 euroa ja korkotuottoja 500 euroa. Näistä muista tuotoista (yht. 287 280 euroa) muodostuu 55,09 %
liiton kokonaisbudjetista (521 500 euroa).
Koulutustoiminta
kokonaiskustannukset: 276 880 €
toiminnan tulot: 82 280 €
haettu avustus: 164 320 €
avustusesitys: 125 000 € (76,1 % haetusta)
Koulutustoiminnan tavoitteet 2018
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
koulutuksen ja koulutusmenetelmien kehittäminen
koulutusmateriaalin kehittäminen
sähköisen viestinnän lisääminen
oppimisympäristöjen välineistön kehittäminen
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koulutusta koskevan raportoinnin kehittäminen
koulutuksen vaikuttavuuden mittarien kehittäminen
täydennyskoulutuksen strategian luominen
tieto-taidon vaihto ulkomaisten organisaatioiden välillä
uusien rakennusmääräysten ja alan standardien seuranta ja hyödyntäminen
koulutuksen houkuttavuuden lisääminen
Painopisteen määritys perustuu
nuohousalan tekninen kehitys
yhteistyötahojen vaatimukset raportoinnissa
alan tekninen kehitys ja lisääntyvät vaatimukset huoltohenkilöstölle
maantieteellisen saavutettavuuden parantaminen ja toimintojen joustavuus
uusien rakennusmääräysten vaikutukset rakennuskantaan ja sitä kautta tulisijojen ja savuhormien toimintaan tulisijoja ja savuhormeja koskevien standardien vaikutukset tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin
tulisijoja ja savuhormeja koskevien standardien vaikutukset tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin
energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen
päästöpolitiikan tuomat haasteet
kilpailu opiskelijoista muiden alojen kanssa
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2018
eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisääminen (oppimisympäristöt)
sähköisen koulutusmateriaalin hyödyntäminen ja kokemusten kerääminen ulkomaisilta
organisaatioilta
lisätä yhteistyötä laitevalmistajien kanssa
yhteistyö mediayritysten kanssa
alan kehityksen seuranta globaalisti
hyödyntää uudistetun nettiportaalin mahdollisuuksia vaikuttavuuden arvioinnissa
kouluttajien täydennyskoulutus
kartoittaa jäsenistön tarpeet täydennyskoulutukseen
lisätä yhteistyötä muiden maiden koulutustahojen kanssa
lisätä tietoutta alalle kouluttautumisesta
yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
Valistustoiminta
kokonaiskustannukset: 134 509 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 110 000 €
avustusesitys: 95 000 € (86,4 % haetusta)
Valistustoiminnan tavoitteet 2018
Toiminnan yleisenä tavoitteena on edistää tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyä sekä pelastustoimintaa. Tavoite perustuu pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet valistustoiminnassa 2018
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Valistus- ja neuvontakampanjat
Turvallisuutta parantavien esitteiden ja videoiden valmistaminen
Yhteistyö sisäasiainministeriön ja pelastusalan järjestöjen sekä eri medioiden kanssa
Nuohoojan roolin ja säännöllisen nuohouksen merkityksen esille tuominen
Nuohoojan roolin korostaminen asiantuntijana tulisijan ja savupiipun yhteensovittamisessa jo rakennushankkeen alkuvaiheessa
Nuohoojan ammattitaidon hyödyntäminen kattoturva-asioissa
Nuohoojan ammattitaidon hyödyntäminen kiinteistön paloturvallisuusasioissa
Yhteistyö ympäristöalan toimijoiden kanssa
Valistus- ja neuvontakampanja
Avustuksella toteutettavan valtakunnallisen valistus- ja neuvontakampanjan tavoitteena on aktivoida kiinteistönomistajia ja lisätä nuohouspalvelujen kysyntää sopimusperusteisilla alueilla ja näin
ollen jakaa kysyntää tasaisesti myös vuoden hiljaisimmille ajankohdille. Kampanja on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 keväällä. Kampanjassa hyödynnämme sosiaalista mediaa ja radiomainontaa.
Kampanjan budjetiksi on määritelty 40 000 euroa.
Radiomainoksen ja sosiaalisen median viestin tavoitteena on valistaa ja tiedottaa nuohouspalvelujen käyttämisen tärkeydestä palonehkäisyn näkökulmasta. Vastaavantapaisen aiemman kampanjasuunnitelman mukaan kustannusarvio radiomainonnalle arvioidaan olevan noin 30 000 euroa,
mainoksen suunnittelu, tuotanto- yms. kustannukset olisivat noin 5 000 euroa. Loppusumma käytettäisiin sosiaalisen median kustannuksiin.
Suomen Palopäällystöliitto ry SMDno-2017-1540
Suomen Palopäällystöliiton vuoden 2018 avustusesitys 355 000 euroa on 20 000 euroa suurempi
kuin edellisvuonna. Avustusesitys on 100 % haetusta avustuksesta ja 29,7 % haettujen toimintojen kokonaiskustannuksista (1 192 752 euroa).
Koulutus- ja kilpailutoiminta:
kokonaiskustannukset: 826 730 €
toiminnan tulot: 450 000 €
haettu avustus: 270 000 €
avustusesitys: 270 000 € (100 % haetusta)
Koulutus
Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastus- ja turvallisuusalan asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä toimivat saavat riittävästi ja laadukasta työssään tarvitsemaansa pelastustoimen täydennys-,
lisä- ja erikoiskoulutusta. Koulutustapahtumat ovat aina ajankohtaisia, ammatillisilta sisällöiltään
laadukkaita ja huolellisesti järjestettyjä tilaisuuksia. Monikanavaisen koulutustoiminnan avulla liitto
mahdollistaa alan toimijoille ajankohtaisen ja uuden tiedon, ammatillisen kehittymisen sekä eri
toimijoiden vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden ylläpitämisen.
Palokuntien kilpailutoimintaa edistämällä ja kilpailuja järjestämällä lisätään palokuntien tieto- ja
taito-osaamista sekä vahvistetaan palokunta-aatetta ja -identiteettiä. Kilpailutoiminta lisää henkilökohtaisten ja yksikkökohtaisten taitojen lisäksi palokuntien kaluston ja toimintatapojen kehittämistä ja palokalustotoimittajien tuotekehittelyä.
Liitto toteuttaa pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteiden tukemiseksi jäsentensä ja alan toimijoiden sekä sidosryhmien tarvitsemaa monimuotoista koulutusta ja vuorovaikuPostiosoite
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tustapahtumia erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Jaostot selvittävät oman toimialueensa
sisällölliset koulutustarpeet ja osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja sen sisällön tuottamiseen.
Koulutuksen suunnittelun apuna on liittohallituksen nimeämä koulutusvaliokunta, jossa on edustettuina luottamushenkilöiden ohella myös keskeiset sidosryhmät, kuten sisäministeriön pelastusosasto, pelastuslaitokset ja Pelastusopisto. Lisäksi liitto seuraa aktiivisesti pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnan myötä esille nousevia koulutus- ja kehittämistarpeita.
Sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen strategiset linjaukset näkyvät koulutuksen sisällöissä. Palopäällystöliitto toimii aktiivisena kumppanina pelastustoimen eri toimijoiden kanssa, mm. pelastustoimen uudistamisessa.
Suunnitellut strategiset painopisteet koulutustoiminnassa 2018
Pelastusalan henkilöstön osaamisen kehittäminen
Pelastusalan henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus
Tapaturmien ml. palokuolemien vähentäminen
Pelastustoimen henkilöstöjohtaminen
Suuronnettomuus- ja ympäristötuhojen ehkäisy
Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksien turvaaminen ja kehittäminen
Viranomaisyhteistoiminnan tehostaminen
Yritysten ja yhteisöjen omavalvontajärjestelmien ja valvontatoiminnan yhteensovittaminen
Etäosallistumisen kautta vieläkin kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa koulutustoimintaa
Onnettomuuksista oppimisen prosessien kehittäminen
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2018
Turvallisuuspoliittinen vaikuttaminen; Palopäällystöpäivät, sidosryhmäyhteistyö ja koulutus mm. toimialakohtaiset turvallisuuden lyhytseminaarit, blogi
Alueilla toteutettavat koulutukset, kuten raskaan liikenteen onnettomuudet, altistuminen
ja sen vähentäminen
Onnettomuuksien ehkäisy- ja valvontatyötä tekevän henkilöstön koulutus, mm. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät ja Turvallisuusviestinnän opintopäivät sekä Nuohousalan ja pelastusviranomaisten neuvottelupäivät
Operatiivisen henkilöstön opintopäivät sekä seminaarit, mm. Operatiiviset opintopäivät
ja Vesisukellusseminaari
Sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen, mm. vapaaehtoisen ja sivutoimisen päällystön koulutus ja sopimuspalopäällikköseminaarien toiminta
Teollisuus- ja laitospalokuntien koulutus, mm. Yritysturvallisuuden opintopäivät
Kilpailutoiminta: Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut Seinäjoella yhteistyössä EteläPohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa
Toteutussuunnitelmassa vähintään 50 koulutustapahtumaa, 2700 osallistujaa ja 3900 ktpv,
joiden lisäksi tilaisuuksien streamauksella ja videotaltioinneilla tavoitetaan yli 2200 osallistujaa
Turvallisuusviestintä
kokonaiskustannukset: 67 744 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 27 000 €
avustusesitys: 27 000 € (100 % haetusta)
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Liiton turvallisuusviestintätoiminnot palvelevat onnettomuuksien ehkäisyä, omatoimista varautumista, onnettomuustilanteissa toimimista, pelastustoimintaa, väestönsuojelua sekä yritysturvallisuutta ja koko turvallisuusalan kehittymistä. Turvallisuusviestinnässä liiton erityinen painopiste on
tuottaa paloturvallisuusviestintää tekeville työkaluja, menetelmiä ja opetusmateriaalia, joka helpottaa, tehostaa ja mataloittaa kynnystä osallistua viestintään.
Turvallisuusviestintään liittyvät kysymykset ovat esillä myös liiton toteuttamassa koulutustoiminnassa. Liitto tekee tiivistä yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuusviestintätyöryhmän kanssa. Liitto toteuttaa osaltaan ja koordinoidusti muiden toimijoiden kanssa paloturvallisuuden sesonkitiedottamista ja mediatiedottamista. Liiton neuvontaan ja turvallisuusopetukseen liittyviä palveluja esitellään tarkoituksenmukaisilla messuilla ja näyttelyissä. Liiton toimisto, verkko- sekä sosiaalisen median palvelut ja asiantuntijaelimet osaltaan vastaavat kansalaisten ja
yhteisöjen turvallisuusneuvontatarpeisiin. Liiton turvallisuusviestintää tehdään yhä enemmän sähköisten sisältöjen avulla.
Toiminnan tavoitteena on parantaa turvallisuusviestintää tekevien motivaatiota ja osaamista sekä
tuottaa turvallisuusviestintää helpottavia työkaluja ja materiaaleja. Kaiken turvallisuusviestinnän
tavoitteena on kotien, koulujen, laitosten ja työpaikkojen turvallisuusosaamisen kehittäminen.
Työmenetelmien ja materiaalitarjonnan kehittämisessä huomioidaan turvallisuusviestinnän ja pelastustoimen strategian sisältö, kohderyhmät sekä yhteistyötahojen tarpeet. Toiminnan kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa ja huolehditaan toiminnan koordinaatiosta.
Turvallisuusviestintää tehdään yhä enemmän verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Perinteisten oppaiden ja sesonkitiedotteiden rinnalla kehitetään video- ja kuvamateriaalia. Esimerkiksi mediatiedottamisen tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, ihmisten turvallisuustietoisuuteen ja parantaa turvallisuusosaamista. Sosiaalisen median avulla turvallisuusviestintää saadaan
joukkoistettua asukkaille ja kansalaisille.
Messuilla ja näyttelyissä on tavoitteena julkistaa ja esitellä paloturvallisuusopetusaineistoja ja muuta tulipalojen ennaltaehkäisyyn liittyvää materiaalia kansalaisille sekä sidosryhmille.
Tavoitteet perustuvat pelastustoimen tts- ja strategia-asiakirjoihin, pelastuslainsäädäntöön, pelastustoimen ja turvallisuusviestinnän strategiaan, liiton strategiaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä alan toimijoiden esittämiin tarpeisiin. Toimintaa ja tavoitteiden toteutumista ohjaa
myös liiton viestinnän vuosisuunnitelma, johon on määritelty mm. viestinnän tavoitteet, tehtävät,
resurssit ja mittarit.
Suunnitellut strategiset painopisteet turvallisuusviestinnässä 2018
Laadukkaan ja monipuolisen materiaalin tuottaja
Laadukkaat ja ajankohtaiset valmennus- ja koulutuspalvelut
Yhteistyöhakuinen ja verkottunut kumppani
Sesonkitiedottaminen
Mediakanavien ja -työkalujen edelläkävijä
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet Turvallisuusviestinnässä 2018
Olemassa olevien turvallisuusopetusta tukevien materiaalien päivittäminen
Tarkoituksenmukaisten uusien "työkalujen" valmistelu (esimerkiksi Luo turvallisuutta verkkokurssit)
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Media- ja sesonkitiedottaminen, mm. yhteistyössä Etelä-Suomessa toimivien turvallisuusalan sekä pelastusalan oppilaitosten toimijoiden kanssa
Nettisivujen ja muiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä
Aktiivinen toiminta sosiaalisen median kautta tapahtuvassa turvallisuusviestinnässä
Osallistutaan tarkoituksenmukaisille messuille ja näyttelyihin, mm. Educa, TERVE-SOS,
Turvallisuusmessut ja SuomiAreena
Tarjotaan ammattitaitoista neuvontaa tarvittaessa
Jatketaan yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuusviestintätyöryhmän kanssa
Turvallisuusviestintätapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, mm. Paloturvallisuusviikko ja NouHätä
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta (sis. asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kv. toiminta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut)
kokonaiskustannukset: 298 278 € (211 724 + 19 698 + 66 856)
toiminnan tulot: 135 000 € (105 000 + 0 + 30 000)
haettu avustus: 58 000 € (35 000 + 8 000 + 15 000)
avustusesitys: 58 000 € (100 % haetusta)

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta
Liiton keskeinen vahvuus ja menestystekijä on sen jäsenten asiantuntemus ja jäsenten halu toimia
turvallisuuden hyväksi omassa työssään ja liiton toiminnassa. Liiton sisäistä asiantuntija- ja kehittämistoimintaa edustavat liiton omat jaostot sekä asiantuntijatoimikunnat ja -työryhmät. Lisäksi
liitto toteuttaa asiantuntija- ja kehittämishankkeita, joilla tuotetaan uusia, alan toimijoiden ammatillista osaamista vahvistavia tietoja ja käytäntöjä. Jäsenistön osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen on liiton asiantuntija- ja kehittämistoiminnan strateginen kivijalka.
Liitolla on edustajansa noin kolmessakymmenessä liiton ulkopuolisessa hankkeessa tai asiantuntijaelimessä. Liitto haluaa mahdollistaa asiantuntijuuden jalkautumisen mahdollisimman laajalle ja
olla osaltaan vahvistamassa verkostomaisia toimintatapoja.
Liitto toimii vuosittain lukuisten lausuntojen antajana alan asioissa. Liitto seuraa toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymistä niin Suomessa kuin maailmallakin ja toimii eri tahoilla turvallisuuden edistämiseksi.
Toiminnan yleisenä tavoitteena on, että liiton ja sen jäsenten laajaa asiantuntemusta ja osaamista
hyödynnetään paitsi liiton omassa toiminnassa, myös kanavoidaan eri sidosryhmien toimintaan
tavoitteena pelastusalan kehittäminen ja turvallisuuden edistäminen. Keskeisinä kehittämisalueina
ovat tulipalojen ennaltaehkäisyn ja pelastustoiminnan lisäksi pelastustoimen järjestelmän ja työn
sisältöjen muutokset. Liitto on keskeisesti mukana alan johtamiskulttuurin, esimiestyön, työturvallisuuden ja esimerkiksi työurien kehittämisessä.
Liitto tukee asiantuntijatoiminnallaan pelastustoimen uudistushanketta ja tuo jäsenistönsä kautta
kentän ääntä pelastustoimen uudistukseen ja sen valmisteluun. Liitto vahvistaa toiminnallaan kentän ja uudistushankkeen välistä vuorovaikutusta.
Asiantuntija- ja kehittämistoiminnalla vaikutetaan myönteisesti yhteiskunnan – kotien, koulujen,
laitosten ja työpaikkojen – turvallisuuteen. Varautumisen ja kokonaisturvallisuuden teemat korostuvat niin asiantuntija- ja kehittämistoiminnassa kuin koulutustoiminnassakin.
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Tavoitteena on lisäksi, että liitto on yleisesti ja alan sisällä aktiivinen turvallisuuspoliittinen keskustelija ja keskeiset turvallisuuspoliittiset keskustelunaiheet ja "megatrendit" tuodaan palopäällystön
tietoisuuteen ja näin vaikutetaan sen ajatteluun ja toiminnan painopisteiden suuntaamiseen.
Liitto osallistuu järjestönä ja jäseniensä kautta aktiivisesti alan säädösten, ohjeistuksien ja strategioiden uudistamiseen ja niiden jalkauttamiseen.
Tavoitteet perustuvat pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden strategisiin linjauksiin, ajankohtaisiin raportteihin ja tutkimuksiin, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja strategiaan sekä alan
toimijoiden esittämiin tarpeisiin. Kaiken pohjana on pelastustoimen arvot, joita liitto toteuttaa
toiminnassaan.
Konkreettiset toimenpiteet asiantuntijatoiminnassa vuonna 2018:
Liiton omien asiantuntijatoimikuntien työskentely
Työryhmä- ja hanketyöskentelyyn osallistuminen
Lausuntojen antaminen
Jaostoja ja niiden jäsenistöä hyödynnetään aktiivisesti
Turvallisuuspoliittiset vuorovaikutustilaisuudet
Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työurat liiton asiantuntijatoiminnan keskeisinä painopisteinä niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla
Liitto laatii oman toimintaympäristöanalyysinsä Palopäällystöbarometrin tuloksiin, liiton
jäsenkyselyyn ja muihin tuloksiin pohjautuen ja vaikuttaa toimintaympäristöönsä tämän
analyysin mukaisesti.
Digitalisaation vahvistaminen liiton ja koko pelastustoimen toiminnassa.

Kansainvälinen toiminta
Palopäällystöliitto ylläpitää ja kehittää kansainvälistä kanssakäymistä tavoitteenaan kansainvälisten
oppien ja kokemusten tuonti maahamme sekä suomalaisen palo- ja pelastusosaamisen vienti ja
markkinointi. Lisäksi liiton asiantuntijat osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin ja tapahtumiin,
esittelevät suomalaiset kokemukset ja näkemykset aiheesta, keräävät saatavilla olevan tiedon,
muokkaavat sen Suomen oloihin ja levittävät tietoa pelastustoimen käytettäväksi. Pääosa liiton kvtoiminnasta tapahtuu pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla ja niiden yhteistyöelimissä.
Tavoitteena on kansainvälisen tiedon ja osaamisen tuonti maahamme sekä suomalaisen osaamisen
vienti ulkomaille. Lisäksi tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen päätöksentekoon ja
myös siten edistää paloturvallisuutta.
Tavoitteet perustuvat pelastustoimen strategiaan ja sisäisen turvallisuuden selontekoon, liiton
toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja strategiaan, liiton eurooppalaisen kattojärjestön FEU:n strategiaan 2020, liiton kv-sitoumuksiin sekä alan toimijoiden esittämiin tarpeisiin. Suomalaisten pelastusalan toimijoiden kansallinen ns. kansainvälisten asioiden pyöreä pöytä kokoaa ajatukset kansallisella tasolla yhteen ja auttaa pelastustoimen toimijoita esiintymään yhtenäisemmin kansainvälisillä
foorumeilla ja toisaalta koordinoimaan tavoitteitaan ja toimintaansa kansainvälisillä foorumeilla.
Konkreettiset toimenpiteet kv. toiminnassa vuonna 2018:
FEU:n toimintaan ja sen strategiatyöskentelyyn sekä erilaisiin hankkeisiin osallistuminen
Pohjoismaiseen asiantuntijavaihto-ohjelmaan osallistuminen
Pohjoismaiseen yhteistoimintaan osallistuminen ja sen tiivistäminen
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Jatketaan ns. kansainvälisten asioiden pyöreää pöytää, jossa koordinoidaan Suomen pelastustoimen järjestökentän ja viranomaistahojen edustusta, roolia ja tavoitteenasetantaa kvtoiminnassa
Asumisen paloturvallisuuden edistämisen kv-seuraaminen ja osallistuminen
Palokuntatoimintojen kehittäminen, esimerkiksi liikennevälinepelastamisen kouluttajakoulutukset
Uudenlaista osaamista vaativaan toimintaan liittyvä koulutus ja kansainvälisen osaamisen
hyödyntäminen esimerkiksi pelastustoimintaa tekevän henkilöstön altistumisen ehkäisyyn
tai turvallisuusviestintään liittyen

Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut
Palopäällystöliiton jäsenpalvelut muodostuvat jäsentiedotuksesta, julkaisutoiminnasta, sidosryhmäyhteistyöstä ja järjestötoiminnasta. Liiton jäsentiedotus on säännöllistä, ja se pohjautuu jäsenlehteen ja sähköiseen viestintään sen eri muodoissaan. Liitto julkaisee ajankohtaista ammattikirjallisuutta ja oppaita. Sidosryhmäyhteistyössä liitto on yhteistyöhakuinen ja -haluinen toimija ja
kumppani, ja liiton keskeinen vahvuus perustuu avoimeen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Järjestötoiminnassa merkittävin on ammatillisten yhteyksien verkosto ja mahdollisuus vaikuttaa alan
olemukseen ja kehitykseen omaa toimipaikkaa laajemmin. Toiminnalla edistetään alan yhteisöllisyyttä.
Liiton jäsentiedotuksen keskeinen tavoite on asiantuntijatoiminnan aikaansaannosten jalkauttaminen sekä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä informointi. Julkaisutoiminnan tavoitteena on ajankohtaisen ja käyttökelpoisen ammattikirjallisuuden, oppaiden sekä turvallisuusviestintämateriaalin
julkaiseminen alan tarpeisiin. Sidosryhmäyhteistyössä tähdätään tiiviimpään ja koordinoidumpaan
yhteistyöhön alan eri toimijoiden kesken sekä aikaansaannosten ja eri toimien tehokkaampaan
vaikuttavuuteen. Toteutetaan SPEKin ja Palopäällystöliiton välistä yhteistoiminta-asiakirjaa.
Järjestötoiminnalla lisätään palopäällystön ja muun jäsenistön yhteisöllisyyttä ja sitoutumista pelastusalaan ja sen toimintaperiaatteisiin. Vahvistetaan alalla kokemusta, että kaikki työskentelevät yhteisen päämäärän eteen. Tämä koskee hallintopäällystöä ja operatiivista henkilöstöä, päätoimista
henkilöstöä ja sopimuspalokuntalaisia sekä pelastustoimen eri alueita.
Tavoitteet perustuvat pelastustoimen tts- ja strategia-asiakirjoihin, sisäisen turvallisuuden asiakirjoihin, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja strategiaan, pelastustoimen arvoihin sekä alan
toimijoiden esittämiin tarpeisiin.
Konkreettiset toimenpiteet järjestötoiminnassa ja jäsenpalveluissa vuonna 2018:
Jäsentiedotelehden julkaiseminen (4 krt) ja kuukausittaiset ajankohtaistiedotteet
Nettisivut ja sosiaalinen media vuorovaikutus-, tiedotus- ja oppimiskanavina
Julkaisujen suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi
Oppaiden päivittäminen
Laaditaan tarvittavaa esittelyaineistoa
Kouluttaja- ja opetusaineistot turvallisuuskorttikoulutuksiin
Yhteistyötä tehostetaan alan eri toimijoiden kesken ja yhteistoimintamekanismien kehittäminen
Julkaistaan Palopäällystökalenteri
Järjestötoimintatapahtumat, mm. palopäällystön urheilutapaamiset
Nuorten jäsenten verkostoitumistapaaminen
Osallistutaan järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyön kehittämiseen
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Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry SMDno-2017-1537
Sopimuspalokuntien liitto hakee yleisavustusta kahden työntekijän palkkakuluihin.
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta toimintaansa
yhteensä 170 000 euroa (ed.vuonna 110 000 euroa). Avustusesitys on yhteensä 170 000 euroa, joka on noussut 54,5 % edellisvuoden avustukseen (110 000 euroa) verrattuna. Avustusta ei saa
käyttää toimiston edunvalvonnalliseen toimintaan, varainhankintaan, jäsenpalveluiden tuottamiseen, mitalikuluihin, palkka- tai muihin sopimusneuvotteluiden käymiseen, jäsentiedotteiden laatimiseen, vuosikokous- tai hallituksen kokouskuluihin. Jäsenmaksutuottoja liitolle kertyy arviolta
63 600 euroa, mitalituottoja 6 000 euroa.
Koulutuksen vuosisuunnitelma
kokonaiskustannukset: 13 400 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 10 000 €
avustusesitys: 10 000 € (100 % haetusta)
Järjestämme alueellista ja valtakunnallista koulutusta palokuntien edustajille. Koulutukselle on selkeää tarvetta. Näissä esiin tulee pelastustoimen strategia, sopimuspalokuntabarometri -kyselyn tulokset, työturvallisuus, työhyvinvointi (vetovoimaisen sopimuspalokunnan hankkeen tuotosten
hyödyntäminen ja jakaminen palokuntiin) ja pelastustoimen uudistamiseen sopimuspalokuntien
näkökulmasta. Esiin tulee myös palokuntalaisten fyysisen kunnon edistäminen Työterveyslaitoksen kanssa tehdyn yhteistyön mukaisesti.
Tavoitteet perustuvat pelastustoimen kehittämiseen ja uudistamiseen toimintasuunnitelmamme
mukaisesti.
Konkreettisina toimenpiteinä: aihealueen mukaisen koulutuksen toteutus
Valistuksen ja neuvonnan vuosisuunnitelma
kokonaiskustannukset: 7 000 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 5 000 €
avustusesitys: 5 000 € (100 % haetusta)
Vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan edistämisen ja koulutustoiminnan yhteydessä edistetään
sopimuspalokuntien edustajien valmiuksia ja tahtoa osallistua palokuntien tekemään neuvonta- ja
valistustoimintaan.
Toiminnan tavoitteena on edistää sopimuspalokuntien henkilöstön halukkuutta edistää kansalaisten turvallista toimintaa. Samalla luodaan valmiuksia palokuntien kyvylle ottaa valistus ja neuvontatoiminta keskeiseksi palokunnan toimintatavaksi.
Tuetaan palokuntien suunnitelmallista toimintaa yksittäisten kansalaisten ja heidän toimintaympäristön turvallisuuden parantamiseksi.
Toiminta perustuu yleiseen tarpeeseen vähentää onnettomuuksia kansalaisten turvallisuusvalmiuksia parantamalla.
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämisen vuosisuunnitelma
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kokonaiskustannukset: 193 400 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 145 000 €
avustusesitys: 145 000 € (100 % haetusta)
Tärkein palokuntatoiminnan edistämisen muoto on sopimuspalokuntatoiminnan asiantuntijuuden
varmistaminen pelastustoimen kehittämistä koskevissa hankkeissa, työ- ja ohjausryhmissä yms.
SSPL:lla on vakiintunut asema sopimuspalokuntatoiminnan asiantuntijana monissa pelastustoimen valtakunnallisissa kehittämishankkeissa ja työryhmissä.
Palokuntatoiminnan edistämistä on liiton osalta myös palokuntien palvelu erilaisissa haasteellisissa
tilanteissa - tällä ollaan huolehtimassa palokuntien laadukkaasta ja lähtövarmasta toiminnasta.
Pelastustoimen uudistamisesta johtuen asiantuntijatehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi viime
vuosien aikana. Työ tulee entisestään lisääntymään nyt kun pelastustoimen uudistamistyöryhmät
aloittavat toimintansa.
Palokuntien palvelulla tavoitellaan sopimuspalokuntayhdistysten kaikinpuolisen toiminnan varmuuden, tehokkuuden ja osaamisen lisäämistä.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet 2018:
osallistuminen pelastustoimen kehittämiseen ja uudistamiseen erilaisissa työryhmissä
palokuntien päivittäinen yksilöllinen palvelu
tiedottaminen palokunnille
ulkoinen tiedottaminen
Kansainvälinen toiminta
kokonaiskustannukset: 14 000 €
toiminnan tulot: 0 €
haettu avustus: 10 000 €
avustusesitys: 10 000 € (100 % haetusta)
Luotujen kansainvälisten suhteiden ylläpito ja kehittäminen, sekä uusien kansainvälisten suhteiden
luominen. Edistetään myös palokuntien kansainvälistä toimintaa.
Kansainvälisellä toiminnalla saadaan tietoa sopimuspalokuntatoiminnasta (vast.) eri maissa. Tavoitteena on etsiä Suomen sopimuspalokuntajärjestelmää hyödyttäviä uusia operatiivisia ja hallinnollisia toimintamalleja.
Perustuvat tarpeeseen kehittää Suomen sopimuspalokuntajärjestelmää.
Sopimuspalokuntien liitto hakee yleisavustusta kahden työntekijän palkkakuluihin
Isto Kujala 4.10.2017 (tiivistelmä)
LIITON TEHTÄVIÄ JA TUNNUSLUKUJA 2017
Tähän asiakirjaan on koottu Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tekemiä tehtäviä ja tunnuslukuja,
jotka on kirjattu liiton pitämään päiväkirjaan vuodelta 2017. Tässä näkyvät luvut ovat ajalta 1.1. –
30.9.2017.
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Vuosiseminaari pidettiin Tampereella 18.2.2017, siihen osallistui 127 henkilöä.
Aluekoulutukset ovat pelastustoimen alueilla eri puolella Suomea pidettyjä tilaisuuksia.
Niitä on ollut tähän mennessä 11 tilaisuutta.
Vuoden sopimuspalokunta 2017 julkistettiin 26.8.2017. Liitto ottaa esityksiä vuoden sopimuspalokunnasta vastaan heinäkuun loppuun mennessä ja näistä esityksistä valitaan
huomion osoituksen saaja.
Toiminnanjohtaja on käynyt opettamassa työturvallisuutta ja työhyvinvointia sopimuspalokunnan päällikkökurssilaisille viimeisenä kurssipäivänä ja samalla hän on osallistunut
kurssin päätöstilaisuuteen.
Liiton toiminnanjohtaja on osallistunut SSPL:n edustajana tämän vuoden aikana 14 jäsenyhteisön vuosijuhlatilaisuuteen eri puolella Suomea.
Toiminnanjohtaja on edustanut liittoa ja sopimuspalokuntatoimintaa noin 20 valtakunnallisessa ja alueellisessa seminaarissa ja tilaisuudessa.
Toiminnanjohtaja valmistelee kaikki liiton kokoukset ja niiden asiat.
Liitolla on sääntöjen mukaan yksi vuosikokous ja se pidettiin 25.3.2017.
Hallituksen kokouksia on tähän mennessä pidetty viisi ja vielä yksi on jäljellä. Hallituksen
kokouksiin on osallistunut 13-16 henkilöä. Hallituksemme koko on 1+8+8.
Hallituksen työvaliokunta on kokoontunut kolme kertaa – sen kokoonpano on 1+5.
Liitto on osallistunut tämän vuoden aikana kymmenen työryhmän tai vast. toimintaan:
Vuoden aikana on tähän mennessä jaettu postitse kaksi ja sähköpostitse kymmenen jäsentiedotetta. Tiedotteet lähetetään sekä suomen, että ruotsinkielisinä.
Palokuntayhdistysten edustajia tai palokuntalaisia on 30.9. mennessä palveltu 232 kertaa –
eli noin 26 kertaa/kuukausi.
Painotuotteet
o Olemme vuoden aikana jakaneet palokuntayhdistyksille seuraavia painotuotteita:
o jäsenhankintaesitteitä
10 050 kpl
o jäsenhankintaesitteitä
9 850 kpl
o turvallisuusviestintäesite
620 kpl
o jäsenhankintaesitteitä ruotsinkielinen
540 kpl
o Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa
790 kpl
o Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa (ruotsi)
125 kpl
o Sopimuspalokunnat Suomessa I osa
300 kpl
o Sopimuspalokunnat Suomessa II osa
338 kpl
o Sopimuspalokunta 2020
570 kpl
o Sopimuspalokunta 2020 (ruotsi)
80 kpl
o Sopimuspalokuntabarometri 2014
120 kpl
Liiton lausunnot ja esitykset valmistelee toiminnanjohtaja. Niitä on tämän vuoden aikana
annettu Eduskunnalle ja eri ministeriöille 9 kpl.
Toiminnanjohtaja piti 24.3.2017 Helsingissä koulutusta Viron pelastushallinnon edustajille sopimuspalokuntatoiminnasta Suomessa. Tilaisuuden jälkeen heitä konsultoitiin vielä
sähköpostitse.
Palokuntien edustajille on vuoden aikana lähetetty SSPL:n kansainvälisiä esitteitä jaettavaksi ulkomailla vierailujen tai ulkomaalaisten Suomessa vierailun yhteydessä. Mm CTIFkilpailujen yhteydessä Itävallan, Villachissa 9.-16.7.2017 jaettiin 150 kpl näitä esitteitä.
Toiminnanjohtaja vastaa liiton erityisavustushankkeista ja osallistuu hankkeiden ohjaamiseen ohjausryhmien jäsenenä.
Sopimuspalokuntabarometri 2017. Sopimuspalokuntabarometrikysely toteutettiin 30.5. –
26.6.2017. Kyselyyn osallistui yhteensä 1531 vastaajaa.
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Oheinen SSPL:n tehtäviä ja tunnuslukuja asiakirja osoittaa sen, että valtakunnallisella liitolla on
hyvin monipuolisia ja vaativia tehtäviä, jotka liittyvät palokuntatoiminnan edistämiseen.
Pelastustoimen strategian mukaisesti sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää ja toiseksi pelastustoimeen liittyvää vapaaehtoistoimintaa kehitetään.
Myös maan hallituksen ohjelmassa nähdään sopimuspalokuntatoiminnan kehittäminen tarpeelliseksi. SSPL:n työ liittyy sopimuspalokuntatoiminnan ja vapaaehtoisten palokuntayhdistysten edustamiseen ja edistämiseen ainoana valtakunnallisena palokuntayhdistysten liittona.
Tätä työtä on tehty yhden työntekijän voimin noin kymmenen vuotta. Työmäärä on kasvanut liian
suureksi yhdelle työntekijälle. Työtä tehdään nyt hyvin pitkinä arkipäivinä ja myös viikonloppuisin. Jos liitolla olisi kaksi työntekijää se mahdollistaisi paremman työhyvinvoinnin ja jaksamisen.
Kaksi työntekijää mahdollistaisivat myös järkevän työnjaon, paremman suunnitelmallisen toiminnan ja toiminnan tarkoituksen mukaisen kehittämisen. Se palvelisi paremmin myös sopimuspalokuntatoiminnan ja palokuntayhdistysten uudistamista.
Päätösesitys mahdollistaa kahden työntekijän palkkakulut.
Palotutkimusraati ry SMDno-2017-1538
Palotutkimusraati ry on hakenut 9 846 euron yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan vuodelle 2018. Päätösesitys on 9 800 euroa. Vuoden 2017 yleisavustus
oli 17 000 euroa. (Palotutkimuksen päivien avustus on eriytetty erityisavustusten puolelle vuodesta
2013 alkaen.)
kokonaiskustannukset: 23 846 €
toiminnan tulot: 14 000 €
haettu avustus: 9 846 €
avustusesitys: 9 800 € (99,5 % haetusta)
Palotutkimusraadin vuoden 2018 toiminta ja toiminnan tavoitteet
Palotutkimusraati ry:n (Brandforskningsrådet rf.) tarkoituksena on edistää ja kehittää
palotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys selvittää paloalan tutkimustarvetta Suomessa sekä seuraa alan kansainvälistä tutkimusta ja osallistuu sitä koskevaan yhteistyöhön, tekee aloitteita tutkimusprojektien käynnistämiseksi ja koordinoi tutkimustoimintaa koti- ja
ulkomaisen tutkimuslaitosten kanssa, tiedottaa toiminnastaan ja toimintaansa liittyvistä tutkimuksista, avustaa tutkimusten toteuttamisessa ja edistää tutkimustulosten soveltamista käytäntöön.
Palotutkimusraati järjestää joka toinen vuosi Palotutkimuksen päivät, jotka ovat ainoa alan tutkijoiden ja toimijoiden yhteisseminaari Suomessa.
Palotutkimusraati on solminut yhteistyösopimuksen Aalto-yliopiston kanssa yhteistyön kehittämisestä palotutkimuksen alalla.
Yhdistys toimii yhteistyössä teollisuuden, vakuutusalan ja muun elinkeinoelämän, korkeakoulujen,
tutkimuslaitosten, valtion ja kuntien viranomaisten sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja
muiden alan järjestöjen kanssa.
Palotutkimusraadin tavoitteena on laaja-alaisen yhteistyön kautta edistää ja kehittää palotutkimusta Suomessa.
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Palotutkimusraadin toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin ja syyskokouksessa vahvistettavaan
toimintasuunnitelmaan. Lisäksi toiminnassa huomioidaan palo-, pelastus- ja rakennusalalla tapahtuvat strategiset, lainsäädännölliset tai muut ajankohtaiset muutokset.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018
Palotutkimusraadin profiloituminen
Raadin näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen
Palotutkimukseen liittyvän seminaarin sekä muiden tilaisuuksien järjestäminen
Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa
Paloturvallisuuden tilannekuvan päivittäminen
Palotutkimusraadin viestinnän kehittäminen siten, että tieto palotutkimusta käsittelevien
tutkimusten tuloksista sekä paloturvallisuutta edistävistä hyvistä käytännöistä leviää eri
toimijoiden ja intressiryhmien tietoon
SPEK-ryhmä SMDno-2017-1547
SPEK-ryhmä on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta omaan ja alueliittojensa toimintaan yhteensä 2 276 399 euroa, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2 231 185 €). Avustusesitys 2 275 200 euroa on 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2 220 000 €). SPEK ry:n
päätösesityksessä kahden edellisvuoden tapaan seuraava päätösehto:
SPEK ry:lle on tämän päätöksen liitteenä toimitettu Palosuojelurahaston myöntämän avustuksen
laskennallinen jakoperuste, jossa on otettu huomioon alueliittojen ja alueyksiköiden toimintokohtainen alijäämä, 75 %:n osuus kustannuksista, hakijan avustuksen tarve ja siinä tapahtuneet merkittävät muutokset sekä jaettavissa olevan avustuksen kokonaismäärä. SPEK ry voi perustelluista
syistä poiketa Palosuojelurahaston avustuksen jakotaulukosta, kuitenkin ottaen tässä päätöksessä
määritellyt avustusperusteet ja -ehdot huomioon. Mikäli SPEK ry päättää poiketa avustuksen jakoperustana olevasta taulukosta, on se velvollinen raportoimaan kirjallisesti Palosuojelurahastolle
saamansa avustuksen uudet edelleen jakoperusteet, perustelemaan tekemänsä muutokset sekä ilmoittamaan alueliittojen ja alueyksiköiden lopulliset avustusmäärät vuodelle 2018 31.1.2018 mennessä. SPEK ry ei kuitenkaan voi myöntää alueliitolle tai -yksikölle avustusta sellaiseen toimintoon, johon tämä ei ole omassa hakemuksessaan avustusta hakenut.
SPEK ry:lle on varattu yllä olevalla päätösehdolla mahdollisuus vaikuttaa jakoon perustelemalla
tekemänsä muutokset. Tällä pyritään siihen, että lopullinen jakoperuste on sekä rahaston että
avustuksensaajaosapuolien tiedossa.
Koulutustoiminta
haettu avustus: 514 584 €
avustusesitys: 514 474 € (99,98 % haetusta)
SPEK ry:n koulutustoiminnan tavoitteet 2018
Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutuksen tuottaminen pelastuslaitosten kanssa laadittujen yhteistyösopimusten mukaisesti.
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
Koulutusmateriaalin pilkkominen 2-3 tuntia käsittäviksi viikko/työvuoroharjoituksiksi
Monimuotoisen kurssimateriaalin käyttöönotto kaikkien koulutuksen järjestäjien toiminta-alueilla
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Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018
Jatkamme palokuntien yhdistystoiminnallisen osaamisen ja palokuntanuorisotoiminnan
osallisuuden kehittämisohjelmia.
Toteutamme työvuoro- ja viikkoharjoitustoiminnan kehittämisohjelman, sekä palokuntanuoriso- ja naistoiminnan koulutusjärjestelmien kehittämisohjelman, tukemaan kokonaisvaltaisemmin osaamisen kehittämistä.
Toteutetaan koulutuksen järjestäjille verkko-oppimisympäristön tukipalvelut ja järjestetään koulutusta siten, että koulutuksen järjestäjät antavat jatkossa tukipalvelut kaikille
noin. 350 kurssinjohtajille.
Viestitään palokuntiin uuden monimuotoisen koulutusjärjestelmän palokunnassa annettavan koulutuksen tärkeyttä osana monimuotoisia kursseja.
Tuotetaan uuden palokuntarekisterin tukipalvelut palokunnille ja koulutuksen järjestäjille.
Seurataan järjestelmän käyttöastetta ja kannustetaan kaikkia palokuntia siirtymään uuteen
järjestelmään.
Viestitään sopimuspalokuntia tulevasta pelastustoimen uudistuksesta kannustamalla palokuntien henkilöstöä kouluttautumaan siten, että palokunnissa on riittävä osaaminen, kun
uudet pelastuslaitokset aloittavat vuonna 2020.
SPEK-ryhmän koulutustoiminnan tavoitteet 2018
Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutuksen tuottaminen pelastuslaitosten kanssa laadittujen yhteistyösopimusten mukaisesti.
Toiminnan tavoitteena on turvata liiton omilla toiminta-alueilla toimivien paloasemien ja vapaaehtoisten palokuntien toimintakyky- ja valmius niin, että niillä on riittävä määrä peruskoulutuksen
saaneita henkilöitä. Tavoitteet perustuvat alueellisten pelastuslaitosten kanssa sovittuihin palveluhankintasopimuksiin sekä SPEK-ryhmän toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2016-2020 sekä liittojen omat strategiat.
SPEK ryhmän uusittu palokuntakoulutusjärjestelmä on pääsääntöisesti käytössä hyödyntäen etäopiskelua oppimisympäristössä. Lisäksi kunkin liiton omille kurssinjohtajille järjestetään vuosittain
vähintään yksi yhteinen koulutustilaisuus.
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
Henkilöstön koulutuksen kehittäminen
Tilanne- ja toimintakuvan kehittäminen
Savusukelluskyvyn kehittäminen
Hälytystehtävistä suoriutuminen
Hälytysosastojen erikoistuminen
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018, SPEK-ryhmä:
Vapaaehtoisen ja sivutoimisen henkilöstön osaaminen paranee ja palokunnilla on paremmat valmiudet selviytyä monipuolisemmin hälytystehtävistä
Tuetaan ja kannustetaan pitää huolta omasta kunnosta, jota tehtävät vaativat
Koulutusseurannan tehostaminen
Kurssinjohtajien arvioiminen
Turvallisuusviestintä, SPEK-ryhmä:
haettu avustus: 631 342 €
avustusesitys: 631 136 € (99,97 % haetusta)
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SPEK ry:n valistuksen ja neuvonnan tavoitteet 2018
Toimintavuonna panostamme erityisesti tietopohjaisen toiminnan kehittämiseen, ennakointiin ja
muuhun toimintaympäristön seurantaan. Vahvistamme toimintamme vaikuttavuutta asiantuntijaviestintää sekä verkostoja kehittämällä. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun asiantuntija- ja kansalaisviestinnän keinoin. Yhteistyötä pelastustoimen sekä jäsenistömme kanssa syvennetään.
Vahvistamme keskusjärjestön valtakunnallista roolia paloturvallisuusviestinnän kehittäjänä. Kehitämme ja tuotamme alaa yleisesti palvelevaa turvallisuusviestintämateriaalia.
Koordinoimme pelastusliittojen paloturvallisuusviestintää. Jaamme tietoa palontorjunnan teknisiin
ja muihin mahdollisuuksiin, osaamiseen sekä innovaatioihin liittyvistä näkökulmista. Toimimme
puolueettomana asiantuntijaorganisaationa, joka yhdistää monipuolisesti erilaisia näkemyksiä paloturvallisuutta edistäviksi kokonaisuuksiksi
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
Yhteiskunnallisen ja vaikuttajaviestinnän vahvistaminen
SPEK-ryhmän turvallisuusviestinnän koordinointi
Rakennetun ympäristön turvallisuuden lisääminen
Paloalan normiston käytännönläheinen tulkinta
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018, SPEK ry:
Toiminnan kehittäminen sosiaalisessa mediassa.
Ansaitun median kasvattaminen (SPEKin näkyvyyden lisääminen muiden tuottamissa sisällöissä).
SPEK-ryhmän turvallisuusviestinnän tukeminen laatimalla yhteisiä käytäntöjä ja materiaaleja.
Uudistuneiden rakentamismääräyksien paloturvallisuusosuuteen liittyvä koulutuskiertue
Päivittäinen neuvontatyö
Palonehkäisyn perinnepäivät
CFPE Guideline ja Security commissioiden toimintaan osallistuminen
Oppaiden julkaisu
Pelastuslain valmisteluun vaikuttaminen mm. alkusammutuskalustoon liittyvien asioiden
osalta
SPEK-ryhmän valistuksen ja neuvonnan tavoitteet 2018
Valistus- ja neuvontatoiminnalla tavoitetaan eri ikäryhmiä ja eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvia ihmisiä ja yhteisöjä, jotta he tunnistaisivat omakohtaiset vaara- ja onnettomuusriskit ja tietäisivät ja taitaisivat niiden ennaltaehkäisyn sekä osaisivat toimia oikein kohdalleen sattuvissa onnettomuus- ja
vaaratilanteissa.
Tavoitteena on onnettomuuksien ja vahinkojen määrän vähentäminen ja sitä kautta yhteiskunnalle
ja yksilöille aiheutuneiden menetysten vähentäminen.
Liitot tekevät turvallisuusviestintää yhteistyössä pelastuslaitosten ja jäsenpalokuntiensa kanssa.
Toiminta perustuu liitojen sääntöihin ja toimintasuunnitelmiin sekä SPEKin strategiaan ja SPEKryhmän TTS:aan 2016-2020.
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Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
Turvallisuustietämyksen lisäys
Vaarojen tunnistaminen ja niihin varautuminen
22

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018, SPEK-ryhmä
Liiton ja alueen palokuntien omat valistus- ja yleisötapahtumat
112-päivä
Valistustilaisuudet eri yhteisöissä
Messut ja näyttelyt
Palokuntatoiminnan kehittäminen (Huom! Sisältää myös muun toiminnan)
haettu avustus: 1 130 473 €
avustusesitys: 1 129 590 € (99,92 %)
SPEK ry:n ja SPEK-ryhmän palokuntatoiminnan kehittämisen tavoitteet 2018
Tuemme palokuntia sekä muita, pelastus- ja turvallisuusalalla toimivia vapaaehtoisia, luomalla
edellytyksiä paikallisen vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuudelle ja jatkuvuudelle
Toiminta tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön sekä
auttamistoimintaan.
Vapaaehtoiset palokunnat ovat osaavia ja elinvoimaisia omanvaikutusalueensa turvallisuuskulttuurin edistäjiä. Turvaamme jokaiselle mahdollisuuden osallistua ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön sekä auttamistoimintaan. (SPEK Strategia, SPEK-ryhmän TTS 2016-2020)
Painopisteenämme on erityisesti palokuntalaisten osaamisen ja turvallisuusviestinnällisten valmiuksien kehittäminen. (SPEK TTS 2018).
SPEK ry:n ja SPEK-ryhmän toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
Palokuntalaisten turvallisuusviestinnällisen ja yhdistystoiminnallisen osaamisen kehittäminen
Palokuntien toimintamuotojen kehittäminen
Palokuntatoiminnan identiteetin vahvistaminen
Jäsenmäärän kasvattaminen
Nuorten kuulemisen, vaikuttamisen ja osallistamisen edistäminen palokuntatoiminnassa
SPEK ry:n suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018:
Tuotamme palokuntien kaikille toimintamuodoille apuvälineitä 24365-palveluportaalin
kautta
Palveluiden markkinoinnin edistämiseksi tuotamme 24365-uutiskirjettä ja hyödynnämme
sosiaalisen median viestintäkanavia
Palokuntatoiminnan kehittämisen alustan kehittäminen: järjestötoimikunta, palokuntanaistyötoimikunta ja nuorisotyötoimikunta, asiantuntijatoimikunnat ja edustajafoorumit,
sekä Vaasassa järjestettävä Yleinen Palokuntalaiskokous
Palokuntalaisten osaamisen kehittämiseksi tuotamme lyhyitä, ajankohtaisista teemoista
koostuvia verkkokoulutuksia, järjestämme palokuntien vapaaehtoispäivät, sekä palokuntanais- ja palokuntanuorisotyön koulutuspäivät.
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Jatkamme palokuntanuorisotyön laatujärjestelmän kehittämistä ja järjestämme suomalaisten ja saksalaisten palokuntanuorten ohjaajien vaihdon toukokuussa Ahvenanmaalla
Jatkamme järjestötoiminnan koulutusjärjestelmän uudistamista niin, että se vastaa palokuntien osaamistarpeeseen
Tuemme palokuntien turvallisuusviestinnällistä osaamista kouluttajakoulutusten avulla
SPEK-ryhmän suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018:
Palokuntalaisten osaamista kehittävien koulutusten toteuttaminen
Palokuntanuorten valtakunnalliselle leirille osallistuminen
Palokuntalaisten Tulimeri-risteilyn järjestäminen
Palokuntien kilpailutoiminnan koordinointi
Palokuntien hallinnointi- ja jäsentietokannan ylläpitäminen ja käyttöasteen edistäminen
Palokuntatoiminnan identiteetin vahvistaminen markkinoinnillisin toimenpitein
Yhteistyöverkostojen ylläpitäminen
Palokuntien toimintaohjelman jalkauttaminen
Uusien palokuntanais- ja nuoriso-osastojen perustamisen tukeminen
SPEK ry:n muun toiminnan tavoitteet 2018
PSR:n tukemassa tutkimustoiminnassa SPEK tuottaa, kokoaa ja välittää tietoa arjen ja asumisen
turvallisuudesta ja sen kehityksestä paloturvallisuuden näkökulmasta. SPEK osallistuu kehittämishankkeisiin, joissa kokeillaan ja selvitetään paloturvallisuutta edistävien teknisten ratkaisujen ja
ihmisten toimintaan liittyvien tekijöiden vaikutusta palo- ja asumisturvallisuuteen. Lisäksi SPEK
tekee tunnetuksi palokuntien ja muiden pelastustoimintaan osallistuvien järjestöjen vapaaehtoistoimintaa.
SPEKin kansainvälinen toiminta on tietojen välittämistä, toimijoiden yhteentuomista ja toiminnan
mahdollistamista. Toiminnassa pyritään erityisesti elinvoimaisen vapaaehtoistoiminnan ja asumisen ja arjen turvallisuuden edistämiseen. Toiminnallisen kehittämisen painopisteinä ovat viestintä
ja henkilöstön kansainvälisen toiminnan kapasiteetin vahvistaminen.
Alueellisesti keskitytään erityisesti Pohjoismaihin ja Itämeren alueeseen. Sisällöllisesti keskitytään
katastrofiriskien vähentämiseen ja resilienssiin. Tuodaan viestinnässä lisäksi esille eri teemoja, kuten EU, pohjoismainen yhteistyö ja Baltia, vpk:t ja kansainvälisyys, kattojärjestötoiminta. Lisäksi
huomioimme muut ajankohtaiset tilaisuudet ja teemat, esimerkiksi Suomen arktisen neuvoston
puheenjohtajuuden. Edistämme strategisia tavoitteita toimimalla kansallisissa ja kansainvälisissä
verkostoissa ja vaikuttamalla lainsäädäntö- ja politiikkatyöhön.
Palotarus-leiri- ja kurssikeskuksen ylläpitäminen ja tarjoaminen palokuntien, erityisesti palokuntanuorten leiritoiminnan käyttöön.
Tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa ja välittää luotettavaa ja puolueetonta tietoa paloturvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä/tekijöistä ja niiden suhteesta yhteiskunnan turvallisuuskehitykseen.
Tutkimustoiminta perustuu SPEKin strategian ja SPEK-ryhmän toiminta- ja taloussuunnitelman
2016–2020 linjauksiin. Lisäksi tutkimustoiminnan suunnittelussa huomioidaan Pelastustoimen
tutkimuslinjaukset (PETU 10+) sekä Pelastustoimen strategia 2025.
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Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on välittää alan tietoa ja parhaita käytäntöjä kotimaisille ja
ulkomaisille toimijoille; edistää tietämystä globaalien ilmiöiden vaikutuksista kansallisesti ja mahdollistaa kansainvälisiä hankkeita resurssitehokkuuden edistämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi.
Toiminnan perustana on vuonna 2016 laadittu kansainvälistymisstrategia, ja sen painopisteet johdetaan SPEKin strategiasta (painopisteet elinvoimainen vapaaehtoistoiminta ja asumisen ja arjen
turvallisuus). Lisäksi perustana on SPEK-ryhmän toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2020. Toiminnassa on myös huomioitu Pelastustoimen strategia 2025.
Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat
Erityisryhmien ja iäkkäiden asumisturvallisuus
Uudet teknologiat ja ilmiöt paloturvallisuudessa
Kansalaisten valmiudet ja tietoisuus paloturvallisuuteen liittyen
Onnettomuuskehityksen kokonaiskuva
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2018:
Tuotamme tietoa ajankohtaista ilmiöistä sekä tapahtuneista onnettomuuksista (tulipalot ja
palovaaratilanteet, häiriötilanteet) sekä niistä selviytymisestä
Ennakoimme tulevaisuutta ja seuraamme pitkän aikavälin kehitystä erityisesti palo- ja
asumisturvallisuuteen vaikuttavien megatrendien osalta
Esittelemme tutkimustuloksia alan seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa
Järjestämme seminaareja, joissa luomme uusia ja vahvistamme olemassa olevia verkostoja
Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun asiantuntija- ja kansalaisviestinnän keinoin
Osallistumme aktiivisesti erilaisiin alan tutkimus- ja asiantuntijafoorumeihin
Valmistelemme ja haemme rahoitusta uusiin paloturvallisuutta käsiteleviin tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin
Päätös:
Hallitus hyväksyi päätösesityksen yleisavustuksista vuodelle 2018.

8.

Vuoden 2018 kalustohankehaun avaaminen
Erityisasiantuntija esitteli asian

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen
toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa erityisavustuksia
pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Vuoden 2018 kalustohankehaussa on mahdollista hakea avustusta ainoastaan kalustoon, jota ei ole
maksettu ennen 31.12.2017.
Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001)
säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksatukseen sovelletaan muilta osin hakukirjettä sekä ohjetta avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta, jotka löytyvät osoitteesta
https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset
Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen
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kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 9.2.2018.
Keskusteltuaan pelastuslaitosten kanssa aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulee asettaa oman alueensa kaikki kalustohankehakemukset kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen pelastuslaitosten ja erikseen sopimuspalokuntien hankkeiden osalta ja
toimittavat hakemukset perusteluineen Palosuojelurahastolle postitse viimeistään 28.2.2018.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kalustohankekirjeen pienin teknisin muutoksin. Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2018.

9.

Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirje vuodelle 2018
Asiantuntija esitteli asian

Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sellaisille vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille ja sotilaspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus
oman alueensa pelastustoimen kanssa. Pienavustuksia myönnetään lisäksi ns. puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille nuoriso-osaston varusteisiin. Palokunta-yhdistyksellä tulee olla voimassa oleva sopimus tuettavan toiminnon osalta pelastuslaitoksen kanssa.
Sopimuspalokunnille myönnettävien pienavustusten osalta hankinnan hintaraja on 12 500 euroa
(sis. alv). Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa. Varuste- ja kalustohankintojen osalta yhteenlasketut kustannukset voivat kuitenkin ylittää 12 500 euroa, mikäli minkään
yksittäisen hankinnan kustannus ei ylitä 12 500 euroa (sis. alv). Avustusta voidaan myöntää tietyin
edellytyksin myös paloaseman korjaustoimenpiteisiin, joilla parannetaan aseman toiminnallisuutta.
Avustusta ei kuitenkaan myönnetä vuosi- ja huoltokorjauksiin. Arvonlisävero on avustuskelpoinen kulu voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille.
Ohje ja hakulomake avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta löytyy sähköisenä osoitteesta
www.psr.fi/pienavustukset. Pienavustusta voidaan hakea ilman määräaikaa ympäri vuoden. Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa (kuusi kokousta vuodessa).
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus hyväksi pienavustusten hakukirjeen pienin teknisin muutoksin.

10.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, avustusten muutos-, jatkoaika- ja
oikaisuhakemukset sekä takaisinperintäpäätökset

10.1

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 14 kpl
Asiantuntija esitteli asian

Puheenjohtaja Minna Arve poistui huoneesta esteellisenä (10.1.7 ja 10.1.8) käsittelyn ajaksi. Mika Kättö toimi puheenjohtajana. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki (10.1.1–10.1.4) poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset oheisen listauksen
mukaisesti.
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E
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:
i
Palosuojelurahaston
hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset
h
y kpl) seuraavasti:
(14
v
ä
Asiakohta
SMDno
Saaja
k
10.1.1
2017-1674
Ekenäs frivilliga brandkår r.f
s
y
10.1.2
2017-1677
Veikkolan VPK ry
t10.1.3
2017-1828
Oitbacka FBK rf
t
10.1.4
2017-1879
Kauklahden Vapaaehtoinen Palokunta ry
y
10.1.5
2017-1694
Hyvinkään vpk ry
j
10.1.6
2017-1709
Järvenpään vpp ry
ä
10.1.7
2017-1719
Rymättylän VPK ry
h
10.1.8
2017-1720
Jäkärlän VPK ry
a
10.1.9
2017-1814
Kauhajärven VPK ry
k
10.1.10
2017-1819
Nurmijärven Keskus VPK ry
e
2017-1831
Noormarkun VPK ry
10.1.11
m
2017-1869
u
10.1.12
Humppilan VPK ry
k
s

10.2
10.2.1

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
2017-1676
2017-1779
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Euro
750
7 491
570
4 703
3 504
4 183
445
1 028
1 761
7 054
1 183
878
33 550
-

Kittilän vapaaehtoinen palokunta
Karhulan VPK ry

0
0

Muutos-, jatkoaika ja oikaisuhakemukset, 6 kpl
SMDno-2014–2614; Haranne Markku; jatkoaikahakemus
Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 20.2.2007 päivätyllä päätöksellään SMDno 2006-3478/Tu-3942 myöntänyt
avustusta Markku Haranneelle Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa hankkeeseen
32 000 euroa.
Hakija on 15.11.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2018
saakka. Hakija on perustellut jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Hankkeen voidaan olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoajan hakemuksen mukaisena.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 480 171
Kirkkokatu 12
00120 Helsinki

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi

Hankkeen tulee valmistua 31.12.2018 mennessä. Jatkoaikaa ei enää tämän jälkeen myönnetä.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan
10.2.2

SMDno-2017–1841; Sääksjärven VPK ry; muutoshakemus
Miehistöauto
Erityisasiantuntija esitteli asian

27

Palosuojelurahasto on 13.5.2008 päivätyllä päätöksellään SM-2008-741/Tu-3943 myöntänyt avustusta Sääksjärven VPK:lle miehistöauton hankintaan 14 640 euroa kokonaiskustannusten 36 600
euroa perusteella. Päätöksessä miehistöauton käyttöajaksi on määritelty 10 vuotta.
Hakija on 9.11.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen käyttöaikaan 10 vuodesta viiteen vuoteen. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 21.4.2009 lähtien tehdyissä
Palosuojelurahaston päätöksissä 5 vuotta, jos avustus on myönnetty kevyen pelastusajoneuvon
hankintaan. Kyseinen päätös ei automaattisesti koske myös ennen vuotta 2009 myönnettyjä avustuksia. Rahaston hallitus voi kuitenkin erillisestä hakemuksesta tai avustuksenhaun yhteydessä
päättää yhtenäisen käytännön soveltamisesta myös niiden hankkeiden osalta, joissa viiden vuoden
omaisuuden käyttöaika on päätöksentekopäivänä täyttynyt ja jotka muuten täyttävät päätösehdot.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa hankitun miehistöauton käyttöaikaa viideksi vuodeksi.
10.2.3

SMDno-2016-976; Pohjois-Savon pelastuslaitos; muutos hankkeen hyväksyttyyn talousarvioon
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -tutkimushanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-976 myöntänyt PohjoisSavon pelastuslaitokselle avustusta Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti
kansalaisen turvaverkkona -hankkeelle yhteensä enintään 67 540 euroa ja enintään 50 % hankkeen
kokonaiskustannuksista. Päätösehtojen mukaan hanke päättyy 31.12.2017 ja hankkeen lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä.
Pohjois-Savon pelastuslaitos hakee 15.11.2017 päivätyllä hakemuksellaan muutosta hankkeen hyväksyttyyn talousarvioon. Muutosten vuoksi hankkeen palkkakustannukset kasvavat 916 euroa,
henkilösivukulut kasvavat 274 euroa ja muut yleiskustannukset pienenevät 1 190 euroa
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen hyväksyttyyn talousarvioon hakemuksen mukaisesti. Hankekumppanien työaikaan tulee pitää aineistonhankintaan tehdystä työstä tuntikirjanpitoa, joka tulee liittää tilitykseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

10.2.4

SMDno-2017-194; Österby FBK; jatkoaikahakemus
paloaseman rakennusurakan aloituspäivämäärän lykkääminen
Pääsihteeri esitteli asian
Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään SMDno-2017-194 myöntänyt Österby
FBK:lle avustusta paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen. Päätöksen mukaan rakentamisen tulee alkaa 31.12.2017 mennessä.
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Österby FBK hakee 17.11.2017 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa rakentamishankkeen aloituspäivämäärälle elokuun 2018 loppuun saakka.
Hakijan ilmoituksen mukaan jatkoaikaa haetaan, koska paloaseman tontti on vielä tällä hetkellä
rakennuskiellossa. Alueen asemakaava tuli lainvoimaiseksi joulukuussa 2016 ja tonttijako tuli lainvoimaiseksi elokuussa 2017. Tontin lohkominen tapahtui 27.10.2017 ja sen valitusaika umpeutuu
27.11.2017. Hakija on toimittanut rakennuslupahakemuksen rakennuslupaviranomaisille, mutta
hakemus etenee käsittelyyn vasta rakennuskiellon poistuttua. Hakijan mukaan tonttijako ja tontin
lohkominen ovat olleet haasteellisia, mikä on hidastanut rakennusaikataulua. Rakennushanketta ei
todennäköisesti voida hakijan mukaan aloittaa 31.12.2017 mennessä.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti
31.8.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
10.2.5

SMDno-2017–1632; Alajärven kaupunki; oikaisuvaatimus
takaisinperintäpäätös
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Keski-Suomen Pelastuslaitos
-liikelaitokselle avustusta MOVI4 (Pelastustoiminnan kehittäminen moniviranomaistyöllä 4) hankkeelle yhteensä enintään 136 400 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2017 ja
hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä.
Alajärven kaupunki on saanut 12.1.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 51/761/92). Rahaston johtokunta on
myöntänyt kaupungille 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 523 991 euroa (3 115 511 markkaa).
Palosuojelurahaston hallitus päätti 26.10.2017 pitämässään kokouksessa periä takaisin Alajärven
kaupungille paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan
käytettyjen tilojen osalta peritään takaisin 2 234 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2012–12.12.2014 kertynyt 247 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Palosuojelurahaston päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Alajärven kaupunki on hakenut muutosta 8.11.2017 päivätyllä
oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1632. Oikaisuvaatimus
saapui Palosuojelurahastoon määräajassa. Alajärven kaupunki vaatii, että Palosuojelurahasto oikaisee takaisinperinnän perusteena käytetyn ensihoitotoimintaan käytetyn ajan kolmeksi vuodeksi.
Alajärven kaupunki toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että he hyväksyvät takaisinperinnän pääratkaisun perusteineen, mutta heidän käsityksen mukaan päätöksessä on muutamia virheellisyyksiä, jotka ovat vaikuttaneet perinnän virheelliseen lopputulokseen. Ensihoidon käytössä on ollut kaksi
ambulanssipaikkaa kalustohallissa ja sairaanhoitopiirin vuokrasopimus on alkanut 1.12.2012 ja
päättynyt 30.11.2015, joten käyttämättömiä vuosia on tasan kolme johon lisätään lain edellyttämä
korko.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 26.10.2017 tekemänsä päätöksen SMDno-2017-1632
ehtoja siten, että Alajärven kaupungille paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avus-
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tusta peritään takaisin kolmen vuoden osalta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta peritään takaisin 1 675 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.12.2012–
12.12.2014 kertynyt 124 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Alajärven kaupungilta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä
1 800 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
10.2.6

SMDno-2017-1418; Siikalatvan kunta; oikaisuvaatimus
takaisinperintäpäätös
Erityisasiantuntija esitteli asian
Piippolan kunta, nykyisin Siikalatvan kunta, on saanut 7.3.1989 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 4295/761/88).
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 16 916 euron (100 580 markan) avustuksen.
Palosuojelurahaston hallitus päätti 26.10.2017 pitämässään kokouksessa periä takaisin Piippolan
kunnalle, nykyisin Siikalatvan kunta, paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen vuonna 1989
myönnettyä avustusta. Paloasema on myyty eikä ole enää pelastustoimen käytössä. Avustusta peritään takaisin 11 277 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 28.1.1999 -1.6.2015
kertynyt 10 056 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Palosuojelurahaston päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siikalatvan kunta on hakenut muutosta 23.11.2017 päivätyllä
oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1418. Oikaisuvaatimus
saapui Palosuojelurahastoon määräajassa. Siikalatvan kunta hakee oikaisua Palosuojelurahaston
päätökseen.
Siikalatvan kunta toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että Palosuojelurahaston avustusten osalta on
aloitettu neuvottelut sisäasiainministeriön ja läänin pelastusosaston kanssa ennen paloasemakiinteistön myynnin toteutumista. Palosuojelurahasto on antanut lopullisen päätöksen avustuksen palautuksesta 3.9.2002. Kunnan käsityksen mukaan asia on käsitelty loppuun vuonna 2002 ja mahdolliset avustusten palautukset on tilitetty Palosuojelurahastolle.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 26.10.2017 tekemänsä päätöksen SMDno-2017-1418
ehtoja siten, että takaisinperinnästä luovutaan ja avustus jätetään kokonaan perimättä.

10.3

Takaisinperintäpäätökset, 7 kpl
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää oliko valtionavustusta saaneet kohteet edelleen pelastustoimen käytössä.
Valvontahankkeen tuloksena on valmisteltu yhteensä 47 takaisinperintäpäätöstä. Takaisinperintäpäätöksiä on käsitelty 31.8.2016, 25.10.2016, 17.5.2017, 26.10.2017 ja 29.11.2017 hallituksen kokouksissa. Kymmenestä päätökseen on toistaiseksi haettu oikaisua ja yhdestä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Yhteensä valtionavustusta on korkoineen peritty takaisin 651 066 euroa. Keskimääräinen takaisinperittävä summa on korkoineen ollut 13 852 euroa (mediaani 8 806 euroa). Suurin takaisinperittävä summa oli 85 776 euroa ja pienin 311 euroa.
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10.3.1

SMDno-2017-1826; Hollolan kunta
Takaisinperintä
Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Hollolan kunta on saanut 8.12.1998 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksen
aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 133/726/97). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle
159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään
449 282 euroa (2 671 312 markkaa).
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Hollolan kunnan vastauksen 19.12.2014 ja täydennyksen
13.10.2017 ja 31.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. Kohteeseen suoritettiin
tarkastuskäynti 13.10.2017.
Vastauksen mukaan paloasema on ollut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen käytössä ja käyttäjinä
asemalla on ollut pelastuslaitoksen pelastustoimiosaston lisäksi ensihoito-osasto. Ensihoitotoimintaa asemalla hoidettiin vuosien 2000–2005 sekä 2013–2016 välisenä aikana. Ensihoitotoiminta
päättyi asemalla 5.9.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminnan muutettua elokuussa 2016
valmistuneeseen Hollolan uuteen paloasemaan. Ensihoitotoiminnan käytössä on vuosien varrella
ollut tiloja vaihtelevasti käytössä, maksimissaan kuitenkin n. 112 m2. Paloaseman kokonaispintaala on 1 819 m2.
Pelastuslaitoksen muuton jälkeen tiloista on vuokrattu Sirja Trans Oy:lle noin 45 % eli 729 m2 ja
Keski-Hollolan VPK:lle noin 320 m2. Loput tilat ovat pois käytöstä sisäilmaongelmien takia.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Hollolan kunnalle paloaseman peruskorjaukseen
vuonna 1998 myönnettyä avustusta. Avustusta peritään takaisin ensihoitotoiminnan käytössä olleista tiloista. Vuosien 2000–2005 osalta peritään takaisin yhteensä 1 968 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2000 -19.12.2014 kertynyt 1 596 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Vuosien 2013–2016 osalta peritään takaisin yhteensä 1 312 euroa. Lisäksi
takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013 -19.12.2014 kertynyt 94 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Sirja Trans Oy:lle vuokrattujen tilojen osalta Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta
takaisinperintää ja jättää avustuksen kokonaan perimättä.
Hollolan kunnalta peritään takaisin vuonna 1998 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 4 969
euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
10.3.2

SMDno-2017-1891; Tvärminne FBK rf
Takaisinperintä
Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Tvärminne FBK on saanut 26.5.2003 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman uudisrakentamisen aiheutuviin kustannuksiin (SM-2001-596/Tu-394). Rahaston johtokunta on myöntänyt
VPK:lle 30 273 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 75 685 euroa.
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
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Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tvärminne FBK:n vastauksen 8.11.2017 ja tarkennuksen
20.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.
Vastauksen mukaan pelastustoiminta on päättynyt paloasemalla vuonna 2013. Palokunnalla ei ole
enää toimivaa hälytysosastoa eikä autoja. Paloaseman autotalli on vuokrattu Puolustusvoimille, joka säilyttää palo- ja öljyntorjuntakalustoa rakennuksessa. Tvärminne FBK irtisanoi sopimuksensa
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa johtuen palokunnan korkeasta keski-iästä. Palokunnassa ei ollut nuoria jäseniä, jotka olisivat toimintaa voineet jatkaa.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tvärminne FKB:lle paloaseman uudisrakentamiseen vuonna 2003 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että
takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.
Tvärminne FBK:lta peritään takaisin vuonna 2003 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä
19 173 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
10.3.3

SMDno-2017-1842; Ilmajoen kunta
Takaisinperintäpäätös
Ilmajoen kunta on saanut 25.4.2006 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman uudisrakennuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston hallitus on myöntänyt kunnalle 200 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 2 157 400 euroa.
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Ilmajoen kunnan vastauksen 29.1.2015 ja täydennyksen
10.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.
Saatujen vastausten mukaan paloasemaa käyttävät Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja EteläPohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuljetusyksikkö. Kohteen kokonaisala on 1 840 m2, josta 268 m2,
eli 14,5 %, on sairaanhoitopiirin käytössä. Ensihoitotoiminta on alkanut paloasemalla 1.12.2012 ja
jatkuu edelleen.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Ilmajoen kunnalle paloaseman uudisrakennukseen vuonna 2006 myönnettyä avustusta. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuljetusyksikön
käytössä olevien tilojen osalta peritään takaisin 22 333 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan
lisätään ajalta 1.12.2012–29.1.2015 kertynyt 1 750 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Ilmajoen kunnalta peritään takaisin vuonna 2006 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä
24 092 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

10.3.4

SMDno-2017-1871; Lapuan kaupunki
Takaisinperintäpäätös
Lapuan kaupunki on saanut 24.1.1991 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen
aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 86/761/91). Rahaston johtokunta on myöntänyt kaupungille
159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään
1 973 545 euroa (11 734 166 markkaa).
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Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Lapuan kaupungin vastauksen 30.1.2015 ja täydennyksen
15.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.
Vastauksen mukaan avustusta saaneesta paloasemasta vuokrattiin Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:lle 1.1.2008 alkaen 105 m2 tila, vuokrasopimus päättyi 31.12.2012. Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuokrasi Lapuan kaupungilta paloaseman tiloista 1.1 2013 alkaen
yhteensä 208 m2:n tilat Lapuan ensihoidon yhden ympärivuorokautisen ensiyksikön asemapaikaksi. Vuokrattujen tilojen naisten ja miesten pukuhuonetilat 20 m2 ovat paloaseman johtokeskuksessa, joka ei sisältänyt Palosuojelurahaston avustusta, eli vuokrattujen avustusta saaneiden tilojen
pinta-ala on 188 m2. Vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi. Paloaseman tilat ovat yhteensä
2 073 m2.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lapuan kaupungille paloaseman rakentamiseen
vuonna 1991 myönnettyä avustusta. Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:lle vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 1 349 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta
1.1.2008–30.1.2015 kertynyt 432 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 3 864
euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–30.1.2015 kertynyt 291 euron
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Lapuan kaupungilta peritään takaisin vuonna 1991 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä
5 937 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
10.3.5

SMDno-2017-1857; Peräseinäjoen kunta
Takaisinperintäpäätös
Peräseinäjoen kunta, nykyisin Seinäjoen kaupunki, on saanut 2.11.1989 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman laajennuksen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 492/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 22 477 euron (133 645 markan) avustuksen.
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen vastauksen 25.7.2017 ja
täydennykset 9.10.2017 ja 14.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.
Vastauksen mukaan Peräseinäjoen paloasemalla on toiminut sairaankuljetus 1.1.2013–30.9.2014.
Sairaankuljetuksen käytössä oli yhteensä 79,1 m2. Paloaseman kokonaispinta-ala on 441 m2.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Peräseinäjoen kunnalle, nykyisin Seinäjoen kaupunki, paloaseman laajentamiseen vuonna 1989 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta peritään takaisin 269 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan
lisätään ajalta 1.1.2013–25.7.2017 kertynyt 42 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Peräseinäjoen kunnalta, nykyisin Seinäjoen kaupunki, peritään takaisin vuonna 1989 myönnetystä
valtionavustuksesta yhteensä 311 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
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10.3.6

SMDno-2017-1829; Ähtärin kunta
Takaisinperintäpäätös
Ähtärin kunta on saanut 26.5.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakennuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 446/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle
142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 813 170 euroa (4 834 890 markkaa).
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Ähtärin kunnan vastauksen 29.12.2014 ja täydennykset
12.10.2017 ja 20.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta.
Vastauksen mukaan Ähtärin paloaseman tiloista osa (145,5 m²) on vuokrattu Etelä-Pohjanmaa
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Ähtärin ensihoidon yhden ympärivuorokautisen ensihoitoyksikön sekä yhden osavuorokautisen yksikön yösijoituspaikaksi. Ensihoito paloaseman tiloissa on alkanut vuokrasopimuksen mukaan 1.12.2012. Toiminta jatkuu edelleen. Ähtärin paloaseman kokonaispinta-ala (kokonaiskerrosala) on 1 135 m².
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Ähtärin kunnalle paloaseman rakentamiseen
vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta
peritään takaisin 3 665 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.12.2012 29.12.2014 kertynyt 273 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.
Ähtärin kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 938
euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

10.3.7

SMDno-2017-1860; Karjaan kaupunki
Takaisinperintäpäätös
Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Karjaan kaupunki, nykyisin Raaseporin kaupunki, on saanut 21.3.2001 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisen aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston johtokunta on myöntänyt
kaupungille 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen.
Karjaan kaupunki, nykyisin Raaseporin kaupunki, on saanut 25.4.2006 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauksen ja laajennuksen aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston hallitus
on myöntänyt kunnalle 15 240 euron avustuksen.
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Raaseporin kaupungin vastauksen 4.7.2017 ja täydennyksen
13.11.2017 ja 14.11.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta paloasemahanketta.
Vastauksen mukaan pelastustoiminta on lakannut tiloissa 15.2.2013 johtuen sisäilmaongelmista.
Vastauksen liitteenä toimitetun raportin mukaan rakennuksessa on havaittu merkittäviä kosteusja homevaurioita. Pelastustoiminta on käynnistynyt uudessa paloasemassa syyskuussa 2016. Vanhaa paloasemaa käytetään kaupungin varastona.
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Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen kokonaan perimättä.
34

11.

Muut asiat

11.1

Pöydälle jääneet erityisavustushakemukset
Hallituksen kokouksessa 30.11.2016 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2017 yhteensä 3 400 000 euroa.
Vuoden 2017 ensimmäisellä hakukierroksella oli tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuspäätökset yhteensä 1 413 902 euroa. Vuoden 2017 toisella hakukierroksella oli avustuspäätökset yhteensä 1 721 329 euroa.
Kahteen pöydälle jääneelle hankkeelle esitettiin myönnettäväksi yhteensä 234 360 euroa (Suomen
Palopäällystöliiton Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hanke ja Turun yliopisto /
OPTUKE-verkoston Opeturva II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen -hanke).
Kyseisten päätösten jälkeen määrärahaa jää käyttämättä 30 409 euroa.

11.1.1

SMDno-2017-927; Suomen Palopäällystöliitto
Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa
Erityisasiantuntija esitteli asian
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 68 647 euron (73 %) erityisavustusta Muutosjohtamisen
tukeminen pelastustoimessa -hankkeeseen ajalle 1.8.2018–30.6.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 68 647
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

11.1.2

SMDno-2017-980; Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto
OPETURVA II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Turun yliopiston OPTUKE-verkosto hakee 15.11.2017 päivätyllä hakemuksella erityisavustusta
OPETURVA II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen -hankkeelle.
Haettavan avustuksen määrä on 165 713 euroa (52 % kokonaiskustannuksista), josta ennakkona
haetaan 58 000 euroa (35 % haetusta avustuksesta).
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Turun yliopiston OPTUKE-verkostolle yhteensä enintään
165 713 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2018–
31.12.2019.
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11.2

Palosuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankeavustusten hakuinfo 7.11.2017
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto järjesti korkeakouluille suunnatun infotilaisuuden Helsingissä 7.11.2017. Infotilaisuuden tavoitteena oli ennen kaikkea esitellä tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustushakua,
johon toivotaan hakemuksia myös ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta.
Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala avasi tilaisuuden. Palosuojelurahaston erityisasiantuntija Artsi Alanne esitteli ensimmäisessä esityksessään rahaston toimintaa yleisesti, ja myöhemmässä toisessa esityksessä käytiin tarkemmin läpi tietoja erityisavustuksista ja avustusten hakuprosessista. Pelastusopiston tutkimusjohtaja Esa Kokki piti esityksen pelastustoimen ajankohtaisista tutkimuslinjauksista. Tilaisuudessa myös korkeakoulujen edustajat pääsivät esittämään kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistä keskustelua käytiinkin kiitettävästi.
Infotilaisuudesta on julkaistu rahaston sivustolle tiedote:
https://www.palosuojelurahasto.fi/ajankohtaista/palosuojelurahaston-infotilaisuus-tutkimus-jakehittamishankkeista-korkeakouluille-7-11-2017.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi

11.3

Vuonna 2017 suoritetut tarkastuskäynnit rakennus- ja kalustohankkeisiin
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on aloittanut tarkastuskäyntien suorittamisen rakennus- ja kalustohankkeisiin
vuonna 2017. Rakennushankkeita tarkastettiin vuonna 2017 yhteensä viisi. Tarkastettaville rakennuksille oli myönnetty avustusta aikavälillä 1988–1998. Tarkastettavista paloasemista kolme oli
sopimuspalokunnan käytössä, yksi oli pelastuslaitoksen käytössä ja yksi oli sekä sopimuspalokunnan että pelastuslaitoksen käytössä. Vuonna 2017 on myös tarkastettu kaksi kalustohanketta. Tarkastettavina oli vuonna 2009 avustusta saanut miehistöauto sekä vuonna 2011 avustusta saanut
nostolava-auto.
Hollolan kunnan hankkeeseen suoritettu tarkastuskäynti aiheutti jatkotoimenpiteitä liittyen takaisinperintäpäätökseen. Muissa tarkastettavissa kohteissa avustusta oli käytetty päätöksen ehtojen
mukaisesti ja ei ollut aihetta jatkotoimenpiteille.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

12.

Seuraavat kokoukset
Vuoden 2018 ensimmäinen kokous pidetään 27.2.2018
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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13.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.

Puheenjohtaja

Minna Arve

Pääsihteeri

Johanna Herrala
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