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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.16.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaan lisättiin
kohta 3. Pelastusylijohtajan puheenvuoro ja keskustelu rahaston hallituksen kanssa.
Pelastusylijohtaja poistui kokouksesta tämän jälkeen. Rahaston hallituksen kuvaus päätettiin toteuttaa klo 10.30.

3.

Pelastusylijohtajan puheenvuoro ja keskustelu rahaston
hallituksen kanssa
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka piti kokouksessa alustuksen ja keskusteli rahaston
hallituksen kanssa ajankohtaisista asioista. Kohvakka poistui kohdan 3 jälkeen.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (29.11.2018) pöytäkirja muutoksitta.
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5.

Rahaston henkilöstöasiat
Pääsihteeri esitteli asian

5.1

Harjoittelijan valinta Palosuojelurahastoon ajalle 1.3.−31.10.2019
Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 29.11.2018 harjoittelijan palkkaamisesta rahaston sihteeristöön.
Harjoittelijan tehtävä ajalle 1.3.−31.10.2019 julistettiin haettavaksi 21.1.2019 ja hakuaika päättyi 4.2.2019. Hakuilmoitus julkaistiin Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian
rekrytointikanavissa. Tehtävään haastateltiin 5.2.2019 kahta tradenomiopiskelijaa.
Tehtävään valittiin haastattelun jälkeen tradenomiopiskelija Mikko Karhunen. Haastattelut suorittivat Mika Kättö sekä Johanna Herrala.
Mikko Karhunen on suorittanut kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB Certificate) Saksassa vuonna 2015. Karhunen on aloittanut opinnot Metropolian Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjalla 1.8.2016. Karhunen valmistuu joulukuussa 2019. Karhunen on
toiminut Vanhankylän seudun VPK:n nuoriso-osaston kouluttajana ja hälytysosaston
jäsenenä tammikuusta 2013 lähtien.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Harjoittelija aloittaa turvallisuusselvityksen valmistuttua ja
työskentelee rahastossa 11.3.2019 - 10.10.2019.
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5.2

Rahaston sihteeristön työnkuvat 1.2.–30.6.2019
Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (2 §) todetaan, että
Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävänä on
1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston
henkilöstön esimiehenä;
2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä;
3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta;
4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista;
5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka
on enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen.
Palosuojelurahaston hallitus määrää pääsihteerin sijaisen.
Kyseisen asetuksen 3 § todetaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät
määrätään toimenkuvissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus.
Päätös: Vahvistettiin rahaston sihteeristön toimenkuvat esityksen mukaisesti.

6.

Rahaston tilinpäätös vuodelta 2018, hyväksyminen
Pääsihteeri esitteli hallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2018
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen tekemien päätösten määrä nousi edelleen verrattuna aiempiin vuosiin. Vuonna 2018 hallitus teki yhteensä 439 päätöstä (vuonna 2017: 432), joista avustuspäätöksiä oli 334 kappaletta
(vuonna 2017: 292). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 25,6 miljoonaa euroa
(vuonna 2017: 20,86 miljoonaa euroa) ja myönnettiin 10,83 miljoonaa euroa (vuonna
2017: 11,49 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin ollen noin 42,3 % haetusta
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(vuonna 2017: 55,1 %). Eniten avustuksia myönnettiin yleisavustuksiin (29 %) ja vähiten pienavustuksiin (4 %).
Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia kunnille yhteensä noin 4,29 miljoonaa euroa,
pelastusalan järjestöille noin 4,60 miljoonaa euroa, sopimuspalokunnille noin 1,05 miljoonaa euroa ja muille tahoille noin 0,88 miljoonaa euroa.
Palosuojelumaksukertymä oli 11 012 491,69 euroa, noin 2,1 % pienempi kuin vuonna
2017 (11 248 334,43 euroa). Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 310 603 euroa
ja olivat alle budjetoidun. Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin.
Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 85 726 euroa enemmän
ja kalustohankkeisiin 9 338 euroa vähemmän kuin suunniteltiin. Vuoden 2018 varojen
käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin ylittyi yhteensä 76 388 eurolla. Sopimuspalokuntien pienkalustohankintoihin myönnettiin avustusta lähes suunnitellusti,
vain 4 240 euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa oli varattu rahoitusta.
Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia päätetyistä alitoteutuneista hankkeista oli
yhteensä 491 509 euroa. Rahaston likvidit varat (21 472 770,65 euroa) kasvoivat edellisvuoteen (20 767 224,32 euroa) verrattuna, ja yhteensä kasvua edellisvuodesta oli
705 546,33 euroa (3,4 %).
Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 506 783,20 euroa. Palosuojelurahaston
hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 tuottojäämä 506 783,20 euroa kirjataan rahaston
omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 10 029 037,59 euroa.
Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia.
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Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja hyväksyi tilinpäätöksen esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen allekirjoitussivu. Hallitus valtuutti sihteeristön
tekemään tilinpäätökseen tarvittavat tekniset korjaukset sekä lähettämään materiaalin
Valtiontalouden tarkastusvirastolle tarkastettavaksi. Materiaali lähetetään myös sisäministeriöön (hallinto- ja kehittämisyksikkö) vahvistettavaksi sekä tilinpäätöskannanoton valmistamista varten.

7.

Vuoden 2019 1. hakukierroksen erityisavustuspäätökset
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimusja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2018 mennessä yhteensä 27 hakemusta, jotka olivat 21 eri hakijataholta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2019 yhteensä 3 350 000 euroa. Tällä hakukierroksella määrärahasta jaettiin 1 483 467 euroa yhteensä 17 hankkeeseen.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston www-sivuilta. Tilityksissä tulee noudattaa tätä ohjeistusta (www.psr.fi/erityisavustukset). Tämä on mainittu kaikissa avustuspäätöksissä.

7.1

SMDno-2018-2245 Jussi Simola; Väitöstutkimus “Effects and
factors of hybrid emergency response model in PPDR services”
Jussi Simola on hakenut 25 200 euron (42,29 %) erityisavustusta väitöstutkimukseen
“Effects and factors of hybrid emergency response model in PPDR services” ajalle
1.1.2019 - 31.12.2021.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

7.2

SMDno-2018-2324 Tero Ihatsu; Väitöstutkimus ”Vaarallisten
tilanteiden moniammatillinen johtaminen”
Tero Ihatsu on hakenut 14 520 euron (92 %) erityisavustusta väitöstutkimukseen ”Vaarallisten tilanteiden moniammatillinen johtaminen” ajalle 1.10.2019–1.3.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Tero Ihatsulle yhteensä enintään
14 520 euron (avustus 13 200 euroa ja MYEL-vakuutus 1 320 euroa) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen yhteensä 6 kuukaudelle ajalle 1.10.2019 31.3.2020.
Palosuojelurahaston avustus tulee kohdistaa tutkimuksessa palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:n mukaisesti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään osioon ja hankesuunnitelmassa esitetyistä artikkeleista jälkimmäiseen (moniammatillisen vaarallisen
tilanteen johtamisen haasteet).
Avustuksesta maksetaan ennakkona 2 200 euroa virkavapaustodistusta tai vastaavaa
opiskelun päätoimisuutta selvittävän dokumentin saapumisen jälkeen. Loput avustuksesta maksetaan enintään kolmessa erässä tutkimuskauden etenemisen mukaisesti.
Avustuksen saajan tulee lähettää rahastoon tilityshakemus maksuerien suorittamista
varten.
Apurahan saajan tulee ottaa itselleen MYEL-eläkevakuutus. MYEL-eläkevakuutusmaksusta voidaan maksaa 1 320 euroa, kun maksusuorituksesta saadaan tositteellinen tilitys rahastoon.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelu-rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2020 mennessä. Viimeisen erän yhteydessä
tulee toimittaa myös työn senhetkinen luonnos sekä tiivistelmä pelastustoimea koskevasta osiosta (1-2 sivua).
Hankkeessa syntyvän väitöskirjan tulee olla saatavissa verkkojulkaisuna maksutta.
Hankkeessa syntyvä väitöskirja tulee toimittaa Palosuojelurahastoon sähköisesti kuukauden kuluessa sen valmistumisen jälkeen. Mukaan tulee liittää tutkimuksen tiivistelmä (1-2 sivua), jossa on johtopäätökset hankkeen pelastustoimea koskevasta osiosta.

7.3

SMDno-2018-2361 Turun ammattikorkeakoulu Oy; Lassi
Niinikorven stipendi opinnäytetyöstä ”Savun simulointi
virtuaalitodellisuusympäristössä”
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 350 euron (100 %) erityisavustusta stipendiin Lassi Niinikorven opinnäytetyöstä ”Savun simulointi virtuaalitodellisuusympäristössä”
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Turun ammattikorkeakoululle
enintään 350 euron avustuksen myönnettäväksi edelleen Lassi Niinikorvelle stipendinä
opinnäytetyöhön ”Savun simulointi virtuaalitodellisuusympäristössä”.
Stipendi saa olla yhteensä enintään 350 euroa. Avustus maksetaan yhdessä erässä.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Opinnäytetyön tiivistelmä tulee lähettää rahaston stipendin maksatuksen jälkeen.

7.4

SMDno-2018-2304 Pelastusopisto; Palontutkintaselosteen
uudistuksen suunnittelu
Pelastusopisto on hakenut 41 828 euron (94 %) erityisavustusta Palontutkintaselosteen
uudistuksen suunnittelu -hankkeeseen, ajalle 1.5.2019 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 41 828 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.5.2019–31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 41 828 euroa ja enintään 94 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kahdessa erässä.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2019

10 (60)

SMDno-2019-25
Liite 1

Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.5

SMDno-2018-2362 Oulun kaupunki; Hälytysajoneuvojen
liikennevaloetuus Suomessa
Oulun kaupunki on hakenut 22 000 euron (50 %) erityisavustusta Hälytysajoneuvojen
liikennevaloetuus Suomessa -hankkeeseen, ajalle 1.2.2019 - 30.9.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Oulun kaupungille yhteensä enintään 22 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.2.2019–30.9.2019.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 22 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 15.1.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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7.6

SMDno-2018-2303 Pelastusopisto; Pelastustoimen
Tutkimuspäivät 2019
Pelastusopisto on hakenut 8 630 euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen Tutkimuspäivät 2019 -hankkeeseen, ajalle 1.1.−30.8.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 8 630 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.1.2019–30.8.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 8 630 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten verran. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kahdessa erässä.
Tarjoilujen osalta tulee noudattaa rahaston suosituksia.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.7

SMDno-2018-2331 Pelastusopisto; JEHU 2019 - Palokuntien
suomenmestaruuskilpailut
Pelastusopisto on hakenut 115 599 euron (50 %) erityisavustusta JEHU 2019 - Palokuntien suomenmestaruuskilpailut -hankkeeseen, ajalle 1.1.−30.9.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 85 599 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.1.2019–30.9.2019. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat enintään 171
198 euroa. Päivitetty hakemuslomake sekä hankkeen täsmennetty kulurakenne toimitetaan rahastoon 31.3.2019 mennessä.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 85 599 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.
Rahaston hallitus kiinnitti huomiota hankkeen kohonneisiin kustannuksiin aiempiin
vuosiin nähden. Rahaston hallitus edellyttää, että hankkeen tuomaa julkisuusarvoa pelastustoimelle korostetaan ja viestintään panostetaan suunniteltua enemmän. Viestinnän tehostaminen tulee tapahtua avustusmäärärahan puitteissa.
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Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Hankkeeseen liittyvän investoinnin sekä mahdollisten kone- tai laitehankintojen tuen
määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksella hankittua omaisuutta tai käyttöoikeutta ei saa luovuttaa ilman tuen myöntäjän
suostumusta ennen kuin on kulunut viisi (5) vuotta avustuksen loppuerän maksamisesta.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 15.1.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.8

SMDno-2018-1973 FISE Oy; Tulisijoja ja savupiippuja koskevat
virhekortit
FISE Oy on hakenut 22 000 euron (71 %) erityisavustusta Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit -hankkeeseen, ajalle 1.3.−30.11.2019.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää FISE Oy:lle yhteensä enintään
22 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.3.2019–30.11.2019.
Valtionavustusta voidaan myöntää osakeyhtiölle vain erityisen harkinnan perusteella.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 22 000 euroa ja enintään 71 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Hankkeessa tuotetut virhekortit tulee olla kustannuksitta saatavissa FISE Oy:n verkkosivuilta. Palosuojelurahaston avustuksille toteutettu hanke ei saa tuottaa voittoa avustuksen saajalle.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
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Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus.

7.9

SMDno-2018-2325 Palotutkimusraati; Palotutkimuksen päivät
Palotutkimusraati on hakenut 39 420 euron (68,7 %) erityisavustusta Palotutkimuksen
päivät -hankkeeseen, ajalle 1.1.−31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Palotutkimusraadille yhteensä
enintään 39 420 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.1.2019–31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 39 420 euroa ja enintään 68,7 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 13 800 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
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Osallistumismaksut tulee huomioida hankkeen tuloina, osallistumismaksu tulee olla
kohtuullinen. Mikäli osallistumismaksu poikkeaa arviosta, tulee siitä tehdä selvitys rahastoon. Hanke ei voi tuottaa voittoa.
Tarjoilujen osalta tulee noudattaa rahaston suosituksia. Yleisjärjestelyt tulee toteuttaa
kustannustehokkaasti. Artikkelijulkaisun (erillisjulkaisu) sekä pelastustietolehden mahdollisen mainoksen hyödyllisyyttä tulee arvioida. Mahdolliseksi erillisjulkaisuksi arvioidaan riittävän sähköinen muoto ja julkaisun toteutustapaa tulee harkita jo tämän haun
yhteydessä.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.10

SMDno-2018-2335 Rakennustuoteteollisuus RTT Oy; Uusilla
ohjeilla paloturvallisia savupiippuja
Rakennustuoteteollisuus RTT Oy on hakenut 43 000 euron erityisavustusta Uusilla ohjeilla paloturvallisia savupiippuja -hankkeeseen, ajalle 1.1.−30.11.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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7.11

SMDno-2018-2341 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Sinä
pelastat - Paloturvallisuusviikko 2019
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 510 000 euron (100 %) erityisavustusta 510 000 euroa -hankkeeseen ajalle 1.1.−31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 510 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2019–31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 510 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 178 500 euroa (35
%) ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Paloturvallisuusviikkojen suunnitteluun ja ohjausryhmään tulee pyytää pelastuslaitosten Tuvi-ryhmän edustaja.
Rahaston hallitus edellyttää, että hanketta toteutetaan jatkossa enemmän yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Hankkeen ohjausryhmälle tulee antaa vaikutusmahdollisuus hankkeen suunnitteluun,
sisältöön sekä ostopalveluihin koko hankekauden ajan. Seuraavaan hankehakemuk-
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seen pyydetään ostopalveluista sekä mediakampanjan sisällöstä ohjausryhmän hyväksymä hankesuunnitelma kuluerittelyineen jo hakuvaiheessa. Liitteeksi pyydetään sisällyttämään ohjausryhmän pöytäkirja, jossa asiaa on käsitelty.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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7.12

SMDno-2018-2180 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu;
Hälytysajo pelastustoimessa - riskit, asenteet ja
kehittämistarpeet
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakenut 44 800 euron (70 %) erityisavustusta Hälytysajo pelastustoimessa - riskit, asenteet ja kehittämistarpeet -hankkeeseen,
ajalle 1.5.2019 - 31.10.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

7.13

SMDno-2018-2306 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
Ikääntyneiden asumisen paloturvallisuus - seurantatutkimus
(STEP III)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 112 800 euron (100 %) erityisavustusta
Ikääntyneiden asumisen paloturvallisuus - seurantatutkimus (STEP III) -hankkeeseen,
ajalle 1.9.2019 - 31.12.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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7.14

SMDno-2018-2315 Pelastusopisto; Erityisresurssit
suorituskykyinä - ERSU
Pelastusopisto on hakenut 77 176 euron (75 %) erityisavustusta Erityisresurssit suorituskykyinä - ERSU-hankkeeseen, ajalle 1.4.2019 - 31.3.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 77 176 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.4.2019 - 31.3.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 77 176 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.
Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää edustaja pelastusosaston kansainvälisten asioiden yksiköstä. Tavoitteiden määrittely ja toteutus tulee tarkentaa ohjausryhmän
kanssa ja hankkeessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa (kumppanuusverkosto).
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
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Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.15

SMDno-2018-2326 Pelastusopisto; Pelastajan työvälineet ja
henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa
Pelastusopisto on hakenut 133 313 euron (30 %) erityisavustusta Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hankkeeseen, ajalle 1.6.2019 31.12.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 133 313 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.6.2019 - 31.12.2020.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2019

23 (60)

SMDno-2019-25
Liite 1

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 133 313 euroa ja enintään 30 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.
Hankkeen osalta esitetään keskityttävän esitettyä enemmän tehokkaiden taktiikoiden
ja tekniikoiden selvittämiseen sekä harkitsevan hankkeen laajentamista koskemaan
esimerkiksi lentosammutusmenetelmien arviointia ja kehittämistä. Mahdollinen päivitetty tutkimussuunnitelma pyydetään lähettämään rahastoon kuukauden kuluttua
päätöksen saamisesta.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.16

SMDno-2018-2327 Varsinais-Suomen pelastuslaitos;
Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun
vastaanottamiseksi
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on hakenut 90 300 euron (75 %) erityisavustusta Pelastustoimen toimintamallit kansainvälisen avun vastaanottamiseksi -hankkeeseen,
ajalle 1.3.2019 - 31.12.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 90 300 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.3.2019 - 31.12.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 90 300 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hanke tulee liittää tiiviisti kumppanuusverkoston hankkeisiin. Hankeen seurantaa tulee
toteuttaa kv. pelastustoiminnan koordinaatioryhmän taholta ja ohjausryhmään tulee
pyytää ryhmän jäsen sekä sisäministeriön pelastusosaston edustaja.
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Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 28.2.2020 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.17

SMDno-2018-2336 Suomen Palopäällystöliitto ry;
Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset ja tulevaisuus
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 101 500 euron (89 %) erityisavustusta Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset ja tulevaisuus -hankkeelle, ajalle 1.8.2019 30.6.2020.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen esitetyssä muodossa.
Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

7.18

SMDno-2018-2340 Suomen Palopäällystöliitto ry; Pelastusalan
tunnettavuuden lisääminen viestinnän keinoin
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 91 654 euron (100 %) erityisavustusta Pelastusalan tunnettavuuden lisääminen viestinnän keinoin -hankkeelle, ajalle 1.4.2019 30.6.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

7.19

SMDno-2018-2339 Hartolan kunta
Hartolan kunta on hakenut 20 000 euron (33 %) erityisavustusta hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

7.20

SMDno-2018-2355 Annika Hörkkö; Liikuntarajoitteisten
henkilöiden evakuointi
Annika Hörkkö on hakenut 50 000 euron (100 %) erityisavustusta Liikuntarajoitteisten
henkilöiden evakuointi -hankkeelle, ajalle 2.1.2019 - 20.12.2019.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

7.21

SMDno-2018-2354 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy; Lisätty
todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 90 369 euron (75 %) erityisavustusta
Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä -hankkeelle, ajalle
1.10.2019 - 31.12.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Tampereen ammattikorkeakoulu
Oy:lle yhteensä enintään 90 369 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2019–31.12.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 90 369 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeen ohjausryhmään tulee kysyä edustajaa opetushallituksesta. Hanke tulee
tehdä tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Hanke ei saa tuottaa
voittoa hakijataholle.
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Projektissa syntyvä tuotos tulee olla ilmaisesti ladattavissa kaikille halukkaille. Hankkeen tuotos tulee olla luovutettavissa maksutta pelastustoimen käyttöön.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.22

SMDno-2018-2356 Xpyro Oy; Metsäpalontorjuntaan tarkoitetun
palonestoaineen testit ja sen käyttöohjeiden kehittäminen
Xpyro Oy on hakenut 34 000 euron (100 %) erityisavustusta Paloturvallisuuskirjan
kääntäminen -hankkeelle, ajalle 1.3.2019 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa
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7.23

SMDno-2018-2352 Kuntaliitto Palvelut Oy; Pelastustoimen
arvioiva valvontamenetelmä
Kuntaliitto Palvelut Oy on hakenut 155 500 euron (77 %) erityisavustusta Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä -hankkeelle, ajalle 1.6.2019 - 31.8.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Kuntaliitto Palvelut Oy:lle yhteensä enintään 155 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.6.2019–31.8.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 155 500 euroa ja enintään 77 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua jäseneksi SM:n edustaja, jotta koordinoitu yhteistyö sisäministeriön ja hankkeen välillä voidaan varmistaa.
Hankeen tuotoksia tulee voida hyödyntää täysimääräisesti toimialan yhteisessä ICTvalmistelussa, kuten jo myös käynnissä olevissa ICT-hankkeissa.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
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Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.24

SMDno-2018-2363 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy;
Pelastustoimien nopeuttaminen ja tehostaminen suurissa
rakennuksissa visuaalisella 3D-sovelluksella
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 75 000 euron (50 %) erityisavustusta Pelastustoimien nopeuttaminen ja tehostaminen suurissa rakennuksissa visuaalisella 3Dsovelluksella -hankkeelle, ajalle 1.2.2019 - 31.4.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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7.25

SMDno-2018-2353 Aalto Yliopisto; Vaeltavien palojen
turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION)
Aalto Yliopisto on hakenut 135 264 euron (80 %) erityisavustusta Vaeltavien palojen
turvallinen sammuttaminen (TRAVEL INTERVENTION) -hankkeelle, ajalle 1.5.2019 30.10.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Aalto Yliopistolle yhteensä enintään 135 264 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.5.2019–31.10.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 135 264 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää edustaja ympäristöministeriöstä sekä sisäministeriön pelastusosastolta.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
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Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 28.2.2020 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.26

SMDno-2018-2357 Tampereen teknillinen yliopisto; Uusien
teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet
paloturvallisuudessa
Tampereen teknillinen Yliopisto on hakenut 57 198 euron (100 %) Uusien teknologioiden sovellus- ja käyttömahdollisuudet paloturvallisuudessa -hankkeelle, ajalle 1.4.2019
- 30.3.2020.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Tampereen teknilliselle yliopistolle yhteensä enintään 57 198 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.4.2019–30.3.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 57 198 euroa ja enintään hyväksyttyjen kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa erässä.
Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää kumppanuusverkostosta, sisäministeriön pelastusosastolta sekä SPEKistä.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
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Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.27

SMDno-2018-2302 Pelastusopisto; Hälytysajoneuvon
kuljettamisen riskienhallinta
Pelastusopisto on hakenut 88 959 euron (75 %) erityisavustusta Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta -hankkeeseen, ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 88 959 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.1.2019–31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 88 959 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
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Hankkeeseen tulee pyytää edustaja Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Matkakulujen osalta noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Mahdollisesta muun kulkuneuvon käytöstä voidaan korvata halvimman julkisen liikennevälineen matkalipun hinta, tai kulut tulee olla erityisesti perustellut. Matkakustannusten kirjanpidon erittely sekä kopio matkalaskuista
tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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8.

Vuoden 2019 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen
haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.
Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että
1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä;
2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta;
3) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama
muu julkinen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan
laatu ja laajuus huomioon ottaen; sekä
4) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua
ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa.
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai
hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän niitä riittävästi.
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Avustuksen hakijan tulee antaa hakemuksessa Palosuojelurahastolle oikeat ja riittävät
tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita Palosuojelurahasto tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.
Erityisavustushakemusten vaikuttavuutta arvioidessaan Palosuojelurahaston hallitus
huomioi erityisesti pelastustoimen tutkimuslinjauksiin liittyvät hankkeet, jotka kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen.
Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.
Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin hakijan oma edunvalvonta.
Lomakkeeseen hyväksyttiin muun muassa seuraavia tarkennuksia:
Apurahan hakija voi hakea MYEL-eläkevakuutukseen avustusta 10 % henkilökohtaisen
kuukausikorvauksen kokonaissummasta. Apurahan hakijalle ei myönnetä avustusta koneisiin tai laitteisiin.
Matkakustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen.
Hankkeen yleiskustannukset tulee eritellä ja ne voivat olla korkeintaan 17 % hankkeen
henkilöstökustannuksista (palkkakustannukset ja lakisääteiset henkilösivukulut). Hankkeen henkilöstön palkkoihin liittyvät maksetut lakisääteiset sivukulut ovat tukikelpoisia.
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Vähämerkityksisiin kone- ja laitehankintoihin tuki voi olla enintään 70 %, kuitenkin
enintään avustuspäätöksen mukaisen enimmäisavustusosuuden suuruinen. Hankkeeseen liittyvän investoinnin tuen määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-sivuilla,
esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Tilaisuuksista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys
niiden liittymisestä hankkeen toteutukseen.
Päätös: Hakukirje hyväksyttiin ja vuoden 2019 erityisavustusten 2. hakukierros julistettiin haettavaksi. Hakuaika päättyy 15.5.2019.

9.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä
sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

9.1

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl

9.1.1

SMDno-2017-2055; Kuntaliitto Palvelut Oy; muutoshakemus hankkeen
rahoitukseen ja aikatauluun; Paloriski-ilmoitukset ja viranomaistyön
kehittäminen -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Vesa-Pekka Tervo poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kuntaliitto Palvelut Oy:lle avustusta Paloriski-ilmoitukset ja viranomaistyön kehittäminen -hankkeelle
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yhteensä enintään 106 250 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2018 ja
hankkeen lopputilitys tulee toimit-taa rahastoon 31.3.2019 mennessä.
Kuntaliitto Palvelut Oy on lähettänyt hankkeen muutoshakemuksen Palosuojelurahaston hallitukselle 22.12.2018. Kuntaliitto Palvelut Oy on hakenut jatkoaikaa hankkeelle
30.4.2019 saakka ja muutosta hankkeen budjettiin.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.4.2019
saakka. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.7.2019 mennessä. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä päivitetyn budjetin mukaiset muutokset hankkeen määrärahaan. Avustuksen kokonaissumma ei muutu. Muut päätösehdot pysyvät
ennallaan.
9.1.2

SMDno-2017-2052; Brita Somerkoski; jatkoaikahakemus; Paloturvallisuuskirjan
kääntäminen -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Brita Somerkoskelle avustusta Paloturvallisuuskirjan kääntäminen -hankkeelle yhteensä enintään
21 510 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 10.1.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 10.4.2019 mennessä.
Brita Somerkoski on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen Palosuojelurahastoon
27.12.2018. Hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.8.2019 saakka.
Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.8.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.11.2019 mennessä. Muut päätösehdot
pysyvät ennallaan.
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9.1.3

SMDno-2014-2614; Markku Haranne; jatkoaikahakemus; Turvallisuuskulttuurit
yhteiskunnan muutoksessa -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 20.2.2007 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Markku Haranteelle avustusta Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa -hankkeelle yhteensä
enintään 32 000 euroa. 29.11.2017 tehdyn jatkoaikapäätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä.
Hakija on 21.12.2018 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeelle. Hakija hakee
jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2019 saakka ja tilityksen toimittamiselle
30.9.2019 saakka.
Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.9.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.4

SMDno-2018-1072; Pirkanmaan pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Palomuseon
kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 6.9.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pirkanmaan pelastuslaitokselle avustusta Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hankkeelle yhteensä enintään 40 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy
31.3.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2019 mennessä.
Hakija on 2.1.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle. Hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.5.2019 saakka.
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Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.8.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.5

SMDno-2018-1068; Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy; muutoshakemus
hankkeen tuensaajiin ja budjettiin; Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 6.9.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle avustusta Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet -hankkeelle yhteensä enintään 208 290 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2019
ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä.
Hakija on 17.1.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen tuensaajiin
sekä budjettiin. Hakija hakee muutosta tuensaajiin siten, että avustuksen hakijana sekä
tuensaajana ovat VTT, Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän kunta. Hakija hakee muutosta myös hankkeen budjettiin siten, että Palosuojelurahaston avustussumman pienenee 208 290 eurosta 168 564 euroon.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä, että yksinomaan VTT:n sijaan
avustuksen saajia ovat VTT, Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän
kunta. Avustuksen tilitys toteutetaan siten, että Aalto-yliopisto, Suomen Palopäällystöliitto ja Sysmän kunta toimittavat omat selvitykset avustuksen käytöstä VTT:lle joka toimittaa kaikkien osalta tilitykset ja selvitykset avustuksen käytöstä rahastoon.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä myös muutoksen hankkeen budjettiin esitetyn mukaisesti. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 230
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910 euroa (aiempi päätös 285 290 euroa). Palosuojelurahaston avustus voi olla enintään 168 564 euroa (aiempi päätös 208 290 euroa), josta VTT:n avustusosuus on enintään 97 964 euroa, Aalto-yliopiston avustusosuus enintään 36 300 euroa, Suomen Palopäällystöliiton osuus enintään 8 000 euroa ja Sysmän kunnan osuus enintään 26 300
euroa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 168 564 euroa ja yhteensä enintään 73 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusprosentti ei muutu aiemmasta. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.6

SMDno-2015-532; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; muutos- ja
jatkoaikahakemus; Sammutusauto (Nummela)
Pääsihteeri esitteli asian
Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Palosuojelurahasto on 28.5.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle avustusta sammutusautolle (Nummela) yhteensä enintään
64 000 euroa.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on 9.11.2018 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 31.1.2019 saakka. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut myös
muutosta hakemukseen siten, että avustus kohdistetaan Hangon paloasemalle sijoitettuun sammutusautoon (LU 901).
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2019 mennessä.
Jatkoaikaa oli haettu 9.11.2018 päivätyllä hakemuksella 31.1.2019 saakka, mutta asia
jäi kokouksessa 29.11.2018 pöydälle lisäselvitystä varten.
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Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla hyväksyä esityksen siitä, että avustus kohdistetaan Hangon paloasemalle sijoitettuun sammutusautoon (LU 901). Tilitykseen tulee liittää hankintatiedot Hangon paloasemalle sijoitetusta sammutusautosta (LU 901).
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. Päätös ei aiheuta muutoksia määrärahaan.

9.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 30 kpl
Suunnittelija esitteli asian
Esteasiat; kohdat 8.2.1 - 8.2.5 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti:

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euro

9.2.1

SMDno-2018-2142

Virkkalan VPK

2 658

9.2.2

SMDno-2018-2147

Ingå FBK

5 337

9.2.3

SMDno-2018-2199

Virkkalan VPK 2

406

9.2.4

SMDno-2018-2358

Espoon VPK

2 284

9.2.5

SMDno-2018-2424

Österby FBK

273

9.2.6

SMDno-2018-2214

Villähteen VPK

1 751
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9.2.7

SMDno-2018-2256

Keski-Hollolan VPK

3 612

9.2.8

SMDno-2018-2150

Vaasan VPK

5 454

9.2.9

SMDno-2018-2170

Rovaniemen VPK

1 702

9.2.10

SMDno-2018-2186

Tammisalon VPK

1 329

9.2.11

SMDno-2018-2213

Rantsilan palomiesyhdistys

996

9.2.12

SMDno-2018-2226

Mäntsälän VPK

3 194

9.2.13

SMDno-2018-2307

Ylöjärven VPK

3 299

9.2.14

SMDno-2018-2310

Turun VPK

1 722

9.2.15

SMDno-2018-2311

Oripään VPK

1 996

9.2.16

SMDno-2018-2351

Rautpohjan VPK

806

9.2.17

SMDno-2018-2374

Oulun VPK

1 021

9.2.18

SMDno-2018-2380

Siltakylän VPK

809

9.2.19

SMDno-2018-2381

Hyvinkään VPK

2 035

9.2.20

SMDno-2018-2423

Kotkan VPK

5 144
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9.2.21

SMDno-2018-2425

Uudenkoiviston VPK

4 973

9.2.22

SMDno-2018-2425

Helsingin VPK

1 397

9.2.23

SMDno-2019-76

Friherrsin VPK

1 101

9.2.24

SMDno-2019-118

Savion VPK

4 923

9.2.25

SMDno-2019-125

Porin VPK

6 448

9.2.26

SMDno-2019-169

Ruokolahden VPK

336

9.2.27

SMDno-2019-182

Huittisten VPK

5 954

9.2.28

SMDno-2019-184

Lavian VPK

4 501

9.2.29

SMDno-2019-234

Nakkilan VPK

6 279

Yhteensä

81 740

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euro

9.2.30

SMDno-2018-2189

Perniön VPK

0
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun
ottamatta:
Virkkalan VPK SMDno-2018-2142
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen kustannuksia (277,76 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Espoon VPK SMDno-2018-2358
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu retkilyhtyjen, retkivuoteiden, valopetrolin,
reisitaskuhousujen ja poolopaitojen kustannuksia (2 922,64 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Österby FBK SMDno-2018-2424
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savukoneen ja savunesteen kustannuksia
(137 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Keski-Hollolan VPK SMDno-2018-2256
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu rankalaudan kustannuksia (786,46 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Ylöjärven VPK 2018-2307
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu retkisänkyjen kustannuksia (1 679,32 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Oripään VPK SMDno-2018-2311
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kompressorin ja tietokoneen kustannuksia
(1665,95 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Helsingin VPK 2018-2426
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu retkisänkyjen, puukkosahojen pelastusterien, vesiastioiden eikä väliasujen hihamerkkien kustannuksia (3 408,73 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu putoamisenvaimentimen kustannuksia (92
euroa); pelastuslaitos ei puolla hankintaa. Putoamisvaarallisen työn varusteet tulevat
kokonaisuudessaan pelastuslaitokselta.
Friherrsin VPK SMDno-2019-76
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu koulutustilan näyttöön, pyöröviilan, teränhoitosarjan, liimatiivistemassan, pulttien/mutterien, nailontulpan ja paperipyyhkeiden
kustannuksia (1 494,96 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Porin VPK SMDno-2019-125
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden kustannuksia (440 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Huittisten VPK SMDno-2019-182
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-kantimien kustannuksia (347,50 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset:
Perniön VPK SMDno-2018-2189
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ilmalämpöpumppujen kustannuksia (2 580
euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hakemus ei
ole Palosuojelurahaston hakukirjeen SMDno-2017–1816 mukainen.

9.3

Oikaisuvaatimukset (2 kpl)

9.3.1

Oikaisuvaatimus; SMDno-2018-1909; Köyliön Läntinen VPK, pienavustus
Suunnittelija esitteli asian
Köyliön Läntinen VPK ry on hakenut avustusta kalusto- ja varustehankintoihin
10.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahaston hallitus myönsi päätöksellään
29.11.2018 VPK:lle 1 557 euron suuruisen avustuksen. Avustusta ei myönnetty painepesurin, paineilmakompressorin, LCD-näytön ja sammutusvarustehyllykön (yht.
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5 510,83 €) hankintaan. Sammutusvarustehyllykön hankintakustannukset olivat
3086,84 euroa.
Oikaisuvaatimus:
Köyliön Läntinen VPK on lähettänyt 3.12.2018 Palosuojelurahaston hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jolla se hakee oikaisua annettuun päätökseen sammutusvarustehyllykön avustuksen osalta. Oikaisupyyntö on toimitettu Palosuojelurahastoon hallintolain
(434/2003) 49 c §:ssä säädetyn 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa 29.11.2018 tehtyä päätöstä. Hallitus päättää myöntää
Köyliön Läntinen VPK ry:lle yhteensä 1 234 euron avustuksen kalustohankintoihin
3086,84 euron kokonaiskustannusten perusteella. Avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Avustukseen nähden noudatetaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Perustelut: Alkuperäisestä hakemuksesta tai pelastustoimen lausunnosta ei ole käynyt
ilmi, että kyseinen säilytysjärjestelmä on hankittu nimenomaisesti hälytysosaston varusteille. Palosuojelurahaston hallitus katsoi, että kyseessä ei ollut tulipalojen ehkäisyn
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja hylkäsi hakemuksen mm. tältä osin.
Oikaisuvaatimuksessaan hakija on täsmentänyt säilytysjärjestelmän käyttötarkoitusta
ja perustellut hakemuksensa. Perustelun tuomien lisätietojen perusteella voidaan todeta, että kyseessä on Palo-suojelurahaston hakukirjeen SMDno-2017–1816 mukainen
avustettava hankinta. Avustusta voidaan myöntää hälytys- ja nuoriso-osaston varusteiden säilytyskaappeihin.
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9.3.2

Oikaisuvaatimus; SMDno-2018-1765; Ruskon VPK; pienavustus
Suunnittelija esitteli asian
Ruskon VPK ry on hakenut avustusta otsonointilaitteen hankintaan 18.9.2018 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahaston hallitus hylkäsi hakemuksen 24.10.2018 pidetyssä kokouksessa.
Oikaisuvaatimus:
Ruskon VPK hakee päätökseen oikaisua 7.11.2018 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettu Palosuojelurahastoon hallintolain (434/2003) 49 c §:ssä
säädetyn 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätös: Hallitus päätti olla oikaisematta 24.10.2018 tehtyä päätöstä.
Perustelut: Palosuojelurahaston hallitus on hylännyt alkuperäisen hakemuksen, sillä
sen ei katsottu kohdistuvan palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:n mukaisiin
tarkoituksiin. Ruskon VPK perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että hankinta kohdistuu
palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:n mukaisiin tarkoituksiin ja että hankinta
on pienavustusten hakukirjeen 2018 (SMDno-2017–816) avustettavien hankintojen
mukainen (todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistaminen; merkittävä
terveyshaitta, altistumisen ehkäiseminen, rakenteiden vaarallinen kunto).
Perusteluissaan Ruskon VPK toteaa, että yksin märkäpesu ei riitä takaamaan riittävää
varusteiden puhdistustasoa, vaan puhdistukseen tarvitaan jatkokäsittelyä. Märkäpesun
jäljiltä varusteisiin voi jäädä esim. syöpää aiheuttavia PAH- yhdisteitä, mikrobeja tai hiilivetyjäämiä. Nämä voivat siirtyä varusteita seuraavan kerran puettaessa ihohuokosten
sekä ympäröivän ilmatilan kautta kehoon ja altistaa erilaisille sairauksille.
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Lisäksi perusteluissa mainitaan, että hankinnalla saavutetaan mahdollisimman hyvä
puhdistustulos suojavarusteille ja näin vähennetään altistumismahdollisuutta ja mahdollista terveyshaittaa henkilöstölle.
Palosuojelurahaston hallitus on kokouksissaan 24.10.2018 ja 29.11.2018 käsitellyt otsonointikaapin mahdollista lisäämistä sopimuspalokuntien avustettaviin hankintoihin.
Kokouksessa 29.11.2018 päätettiin, ettei otsonointikaappia hyväksytä sopimuspalokuntien avustettaviin hankkeisiin vuonna 2019. Asiaan palataan myöhemmin, kun otsonointikaapin hyödyistä on saatu riittävästi tietoa.

10.

Muut asiat

10.1

Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät
1.2.2019 lähtien
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston hallituksen kokouksessa 4.9.2018 hyväksyttiin menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät loppuvuodelle 2018.
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listauksessa on huomioitu se, että se, että Solja
Kumpulainen toimii rahaston hallinnollisena avustajana 21.1.2019 – 29.11.2019.
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus tulee muuttumaan 30.6.2019 jälkeen,
jolloin sihteeristön toimenkuviin tulee muutoksia.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät
ajalla 1.2.2010–30.6.2019.
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10.2

Lahjoitusprofessuurin perustaminen
opettajankoulutuslaitokseen; esitys
Pääsihteeri esitteli asian
Palotutkimusraati ry:n hakemuksesta myönnettiin 11.5.2011 Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun pysyvän professuurin perustamiseen Palosuojelurahastosta
500 000 euroa. Avustus sai olla enintään 50 % Aalto-korkeakoulusäätiölle paloprofessuurin perustamista varten annetusta kokonaislahjoituksesta ja enintään 25 % professuurin kokonaiskustannuksista. Avustus oli kertaluontoinen ja se maksettiin Palotutkimusraadille kokonaisuudessaan ennakkona. Palosuojelurahaston myöntämä avustus
oli valtioneuvoston yliopistoille esittämien vastinrahaehtojen mukaista.
Esitys:
Turvallisuuspedagogiikan tutkijat, käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors ja erikoistutkija Brita Somerkoski ovat lähettäneet Palosuojelurahastolle esityksen, että Palosuojelurahasto perustaisi lahjoitusprofessuurin tukemaan turvallisuuspedagogista tutkimusta paloturvallisuuden alalla opettajakoulutuslaitokseen.
Esityksen mukaan professuurin perustaminen edellyttää viran sijoituspaikan ja tehtävänalan määrittelyä ja potentiaalisen sijoitusyliopiston kontaktointia. Esityksen mukaan Turun yliopisto olisi perusteltu professuurin sijoituspaikka, sillä yliopiston alueella
sijaitsevat sekä Turun että Rauman kampukset, joilla koulutetaan erityisopettajia, lastentarhanopettajia, luokanopettajia ja käsityön aineenopettajia sekä lukuisten muiden
aineiden opettajia. Jos asia etenee suotuisasti, sijoitusyliopisto ottaa asiassa virallisen
roolin ja perustaa työryhmän professuurin rahoituksen varmistamiseksi ja täyttämistoimenpiteiden toteuttamiseksi.
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Lahjoitusprofessuurin kulut ovat esityksen lähettäneiden arvion mukaan viideltä vuodelta noin 500 000 euroa. Lahjoitusvaroja voidaan käyttää yliopistolla myös osa-aikaiseen professuuriin. Esityksessä ei ollut mainintaa muusta rahoituksesta koskien professuurin perustamista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.3

Palkeiden palvelusopimus 2019
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on tehnyt Valtion talous- ja hallintokeskuksen (Palkeet) kanssa palvelusopimuksen vuodelle 2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Palkeiden palvelusopimus ja sen hinnoittelulaskelma vuodelle 2019.

10.4

Rahaston hallituksen kokous- ja kehittämispäivä: alustava
ohjelmarunko
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston hallituksen kokous ja kehittämispäivä pidetään 28.–29.5.2019 Kemiönsaaressa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämispäivän alustava ohjelma. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa sihteeristön jatkotyöskentelyn pohjalta.
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10.5

Tarkastuskäynnit vuonna 2019
Pääsihteeri esitteli asian
Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastuskertomuksen mukaan rahasto noudattaa toiminnassaan lakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. Rahaston ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla. Tarkastuskertomuksessa suositeltiin, että Palosuojelurahaston tulee valmistella tarkastussuunnitelma, johon sisältyy myös kohteisiin tehtäviä pistotarkastuksia.
Rahasto antoi 27.10.2015 toimenpidesuunnitelman tarkastussuunnitelmasta myönnettyjen avustusten osalta, johon sisällytetään myös kohteissa tehtäviä tarkastuskäyntejä.
Tarkastuskohteet valitaan arvioidun riskin ja satunnaisotannan perusteella tai muulla
perustellulla tavoin. Tarkastuksen jälkeen laaditaan lyhyt raportti tarkastuskäynnistä.
Vuoden 2019 tarkastussuunnitelmaan sisältyy seitsemän rakennushanketarkastusta ja
viisi kalustohanketarkastusta. Tarkastukset koskevat sekä pelastuslaitosten että sopimuspalokuntien hankkeita. Tarkastuskäyntien määrää, kohdetta sekä ajankohtaa voidaan tarvittaessa täsmentää suunnitelmasta poiketen muun muassa aikataulullisista
syistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että sihteeristö voi tarvittaessa tarkentaa tehtävien tarkastuskäyntien lukumäärää.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2019

55 (60)

SMDno-2019-25
Liite 1

10.6

Lausunto hallintovaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle
laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Pääsihteeri esitteli asian
Eduskunnan hallintovaliokunta pyysi Palosuojelurahastolta asiantuntijaa kuultavaksi
hallintovaliokuntaan 8.2.2019 sekä kirjallista asiantuntijalausuntoa. Asiana oli HE
240/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja
eräiksi muiksi laeiksi. Kyseessä oli Palosuojelurahaston osalta Palosuojelurahastolain 14
§:n kommentointi (avustuksen saajat). Asiantuntijana eduskunnassa oli pääsihteeri Johanna Herrala.
Rahaston antamaa asiantuntijalausuntoa käsiteltiin sähköpostitse rahaston hallituksen
kanssa. Mika Kättö oli asiassa esteellinen, eikä hän osallistunut asian käsittelyyn.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.7

Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2019
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio. Sisäasiainministeriö vahvistaa palkkiot.
Palosuojelurahastossa on noudatettu Valtiovarainministeriön antamia suosituksia kuukausi- ja kokouspalkkioiksi. Valtiovarainministeriön 12.4.2018 antaman suosituksen
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(VM/762/00.00.01/2018, voimassa 31.12.2018 saakka) mukaan kuukausipalkkiot ovat
seuraavat:
Kuukausipalkkio:
−

puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi

−

varapuheenjohtaja 220 euroa/kuukausi

−

jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi

Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen.
Uutta suositusta valtion virastojen johtokuntien palkkioista ei ole vielä tehty. Rahasto
toimii viimeisen hyväksytyn suosituksen mukaisesti. Palkkioita täsmennetään tarvittaessa mahdollisten uusien suositusten myötä.
Valtiovarainministeriön 31.1.2017 antaman suosituksen (VM/193/00.00.01/2017, voimassa toistaiseksi) mukaan kokouspalkkiot ovat seuraavat:
Kokouspalkkio puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille:
Virastotyöaikana (klo 8.00–16.21) tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin kestänyt kokous
−

puheenjohtaja: 28 euroa/kokous

−

muu edellä mainittu: 17 euroa/kokous
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Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous
−

puheenjohtaja: 75 euroa/kokous

−

muu edellä mainittu: 45 euroa/kokous

Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain. Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan
sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että kuukausipalkkioiden ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan VM:n 31.1.2017 ja 12.4.2018 antamia suosituksia.

10.8

Alajärven kaupungin esitys koskien kuntien antamia selvityksiä
rakennus hankehakemuksissa
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on saanut 16.1.2019 puheenjohtajalle välitetyllä viestillä Alajärven
kaupungin esityksen koskien kuntien antamia selvityksiä rakennushankehakemuksissa.
Esitys:
Alajärven kaupunki esittää, että rakennushankkeissa luovutaan hakijan sitoumuksesta
rakennustyön aloittamiseen myöntämisvuoden aikana ja erillisestä selvityksen kunnan
taloudellisesta tilasta. Alajärven kaupungin esityksen perustelujen mukaan hakijan hyväksytty talousarvio ja siinä varattu rahoitus koskien investointia on riittävä vakuus
siitä, että rakentaminen aloitetaan myöntämisvuoden aikana.
Alajärven kaupungin mukaan varallisuuden selvittäminen on monitahoinen asia. Esityksen perusteluissa sanotaan, että kunnilla on verotusoikeus ja tämän johdosta kunta
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pystyy aina selviytymään vastuistaan. Kuntien ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto,
joka voi tällaisen sitoumuksen antaa. Asian valtuustokäsittelyyn ja päätöksen lainvoimaisuuden saaminen vie paljon aikaa kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä. Sitoumus on myös valitusmenettelyn alainen eli mahdollisen valituksen selvittäminen eri
oikeusasteissa voi viedä paljon aikaa ennen kuin päätös on lainvoimainen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että hakulomakkeen sanamuotoihin tehdään pienet täsmennykset Liitteen 2 ja Liitteen 5 sanamuotoihin. Sihteeristö tarkentaa
sanamuotoa tarvittaessa vielä hakemuslomakkeen kokonaispäivittämisen yhteydessä

10.9

Palosuojelurahaston sähköisen asiointialustan kehitystyö
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston sähköiseen asiointialustaan liittyvä määrittelytyö käynnistettiin tammikuussa
2015. Hanke keskeytettiin, sillä valtakunnallisella pelastustoimen uudistushankkeella
katsottiin voivan olevan vaikutuksia rahaston avustuskohteisiin ja avustuksen saajiin ja
sitä myötä sähköiseen asiointialustaan ja sen määrittelytyöhön. Sähköisen asiointialustan kehitystyötä päätettiin jatkaa, kun pelastustoimen uudistuksen vaikutukset rahastolainsäädäntöön ja myönnettäviin avustustyyppeihin tarkentuu ja kun sisäministeriön
asianhallintajärjestelmän (ACTA) uudistamisprosessin mahdolliset vaikutukset asiointialustan käytettävyyteen ja käyttöikään ovat selvillä.
Nykytila:
Sisäasioiden EU rahastot (EUSA-rahastot) lähestyi alkuvuonna 2019 Palosuojelurahastoa yhteisen sähköisen asiointialustan kehitystyön osalta. EUSA-rahastoilla on ollut
käytössä sähköinen asiointialusta, jota ollaan nyt uusimassa. EUSA-rahastot ei ole teh-
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nyt asiasta vielä tarkempia päätöksiä. Tavoitteena heillä on kehittää nykyistä järjestelmää prosessiohjaavampi järjestelmä siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuonna
2021.
Yhteistyöllä EUSA-rahastojen ja Palosuojelurahaston kanssa sähköisen asiointialustan
järjestelmän kustannuksia voitaisiin jakaa, jolloin kustannukset kummallekin rahastolle
olisivat pienemmät kuin kehittämällä omat järjestelmät.
Sähköisen asiointialustan kehitystyö Palosuojelurahaston näkökulmasta:
Käytännössä sähköisen asiointialustan kehitystyö Palosuojelurahaston osalta voisi toteutua yhteishankkeena EUSA-rahastojen kanssa (oma järjestelmä) tai odottamalla valtioneuvoston yhteisen Digitaalisen valtionavustustoiminnan kehittämishankeen (DIVAhankkeen) valmistumista. DIVA-hankkeessa on tarkoitus luoda kansallinen valtionavustustietovaranto ja siihen tukeutuvat yhteiset palvelut sekä hankkia valtionavustusten
käsittelyratkaisu viranomaisten yhteiseen käyttöön. DIVA-hankkeen aikataulu ei ole
vielä selvillä.
Kun rahasto aloittaa sähköisen alustan kehittelytyön, tulee hankkeeseen osoittaa tarvittavat resurssit. Tällä tavoin hankkeen eteenpäinvieminen, määrittelytöiden tekeminen sekä materiaalin testaukset on mahdollista toteuttaa.
Päätös: Keskusteltiin asiasta.
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11.

Seuraavat kokoukset
Vuoden 2019 toinen kokous pidetään 17.4.2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Puheenjohtaja

Anne Holmlund

Pääsihteeri

Johanna Herrala
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