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Hallituksen kokous
Aika

26.2.2021 klo 13.15–16.15

Paikka

Sisäministeriö, etäkokous. Paikalla sisäministeriössä (Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Kruunu, 1. krs) olivat rahaston pääsihteeri, asiantuntija ja
assistentti.
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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.17. Rahaston suunnittelija Jessica Purolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa sekä esittelyoikeus hänen valmistelemiensa asioiden osalta.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.11.2020) pöytäkirja ilman muutoksia.

4.

Rahaston tilinpäätös vuodelta 2020, hyväksyminen
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 427
päätöstä, joista avustuspäätöksiä oli 292 kappaletta. Yhteensä rahastosta haettiin
avustusta 27,97 miljoonaa euroa ja myönnettiin 11,93 miljoonaa euroa. Myönnetty
avustus oli näin ollen noin 42,65 % haetusta. Euromääräisesti eniten avustusta myönnettiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (31 %) ja vähiten pienavustuksiin (4 %).
Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 1 246,27 euroa. Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2020 tuottojäämä kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 10 276 171,32 euroa.
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Päätös: Hyväksytään rahaston tilinpäätös 2020. Annetaan sihteeristölle valtuudet
tehdä tekstiin tarvittavat tekniset korjaukset. Allekirjoitussivulle liitetään rahaston hallituksen jäsenten sähköiset allekirjoitukset. Sihteeristölle annetaan valtuudet lähettää
materiaali Valtiontalouden tarkastusvirastolle tarkastettavaksi. Materiaali lähetetään
myös sisäministeriöön vahvistettavaksi sekä tilinpäätöskannanoton valmistamista varten.

5.

Rahaston sihteeristön toimenkuvat 15.2.–31.12.2021
Pääsihteeri esitteli asian
Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (2 §) todetaan PSR:n
pääsihteerin tehtävät:
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.
Kyseisen asetuksen 3 § todetaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät
määrätään toimenkuvissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus. Rahastossa on
aloittanut määräaikaisessa virassa ajalla 7.1.2021–6.1.2022 suunnittelija Jessica Puro.
Hyväksytään sihteeristön toimenkuvat.
Päätös: Vahvistettiin rahaston sihteeristön toimenkuvat.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2021

4 (17)

VN/6209/2021
Liite 1

6.

Rahaston hallintoasiat
Pääsihteeri esitteli asian

6.1

Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2021
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (625/2003) 6 §:n mukaan
rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio.
Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen VN/27852/2020 virastojen johtokuntien
palkkioista ajalle 1.1.2021–31.12.2022. Suosituksen mukaan kuukausipalkkioiden
enimmäismäärät ovat seuraavat: puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi, varapuheenjohtaja 220 euroa/kuukausi sekä jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi.
Valtiovarainministeriö on antanut suosituksen VM/193/00.00.01/2017 komitean, neuvottelukunnan, lautakunnan ja niitä vastaavan toimielimen sekä niiden jaostojen kokouspalkkioiksi 1.2.2017 lukien. Suositus on voimassa toistaiseksi. Suosituksen mukainen kokouspalkkio puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle, asiantuntijalle ja
sihteerille on seuraava:
Virastotyöaikana (8.00–16.15) pidetty tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin
kestänyt kokous: puheenjohtaja 28 euroa/kokous ja muu edellä mainittu 17 euroa/kokous. Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous: puheenjohtaja 75 euroa/kokous ja muu edellä mainittu 45 euroa/kokous. Virastotyöajan ulkopuolella yli
kolme tuntia kestänyt kokous: puheenjohtaja 110 euroa/kokous ja muu edellä mainittu
70 euroa/kokous.
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Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain ja kokouspalkkiot kaksi kertaa vuodessa.
Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistunut kokoukseen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että noudatetaan VN/27852/2020 suositusta kuukausipalkkioista ja VM/193/00.00.01/2017 suositusta kokouspalkkioista. Hallituksen jäsenet toimittavat verokortin rahastoon, mikäli katsovat tämän aiheelliseksi.

6.2

Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla
1.2.−30.9.2021
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaukseen on tullut pieniä täsmennyksiä rahaston toimenkuvan muutosten johdosta.
Päätös: Hyväksyttiin menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 1.2.–30.9.2021.

7.

Vuoden 2021 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen
haettavaksi (hakuaika 15.5. saakka)
Pääsihteeri esitteli asian
Vuoden 2021 erityisavustusten 2. hakukierroksen hakuilmoituksessa Palosuojelurahasto avaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Mahdollista on
edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.
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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Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään. Aihealueet ovat:
Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa
Erityisavustus voidaan myöntää myös teemahaun ulkopuolisiin hankkeisiin. Yleishaussa
avustuksia voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Yleisavustushaun osalta tarkastellaan etenkin sitä, miten avustushakemukset


tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista



levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä



ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita



liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin



kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan
henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja
opintomatkaan, sekä stipendejä.
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2021 erityisavustusten 2. hakukierroksen hakuilmoitus
kahdella täsmennyksellä. Haku julistettiin avatuksi. Hakuaika päättyy 15.5.2021.
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8.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä
sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

8.1

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl
Pääsihteeri esitteli asian

8.1.1

SMDno-2019-989; CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry; Muutoshakemus
avustuksen käyttötarkoitukseen; CTIF Suomen kansallinen komitea -hanke
Palosuojelurahasto on 29.8.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt CTIF Suomen
kansalliselle komitealle / SPEK ry:lle avustusta CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeelle yhteensä enintään 125 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2020
ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Koronaepidemiasta aiheutuneiden syiden vuoksi Suomen kansallinen komitea / SPEK
pyytää rahastolta vuodelle 2020 myönnetyn, käyttämättä jääneen avustuksen käyttömuutosta seuraavasti:
1. Kilpailukaluston päivittäminen, max. 8 000 €
2. Pelastusajoneuvojen käyttövoimatarroitus, max. 8 000 €
3. Tärkeiden suomalaisten pelastustoiminnan julkaisujen käännättäminen, max.
8 000 €
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä CTIF:n kilpailukaluston päivittäminen esityksen mukaisesti enintään 8 000 eurolla, kalustolistasta toimitetaan rahastoon koonti tilityksen yhteydessä. Hallitus hyväksyi myös esityksen tärkeiden suomalaisten pelastustoimen julkaisujen kääntämisestä kansainväliseen käyttöön CTIF:n työryhmien kautta enintään
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8 000 eurolla. Käännettävästä materiaaliin annetaan kommentointimahdollisuus. Rahaston hallitus ei hyväksynyt pelastuslaitosten pelastusajoneuvojen käyttövoimatarroitusta osaksi CTIF:lle myönnettyä avustusta, sillä tarrat eivät suoranaisesti liity CTIF:n
toimintaan. Tämän euromäärän käyttämisestä on mahdollista antaa tarkentava muutosesitys rahaston hallitukselle uudelleen arvioitavaksi. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.2

SMDno-2019-2409; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; jatkoaikahakemus;
Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä -hanke
Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle avustusta Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä -hankkeelle yhteensä enintään 83 500 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy
28.2.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2021 mennessä.
Hankkeen aloitus viivästyi muun muassa koronapandemian vuoksi. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka sekä
jatkoaikaa tilityksen määräajalle 31.3.2022 saakka.
Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2021 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 31.3.2022 saakka. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

8.1.3

SMDno-2018-1012; Hämeen ammattikorkeakoulu; muutoshakemus hankkeen
budjettiin ja aikatauluun; FE-SFS (Numerical analysis techniques for structural
fire safety design of steel structures) -hanke
Palosuojelurahasto on 7.9.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Hämeen ammattikorkeakoululle avustusta otsikossa mainittuun hankkeeseen yhteensä enintään 64 150
euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2021 mennessä.
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Koronapandemian vuoksi alun perin suunniteltuja 1.1.2021–30.6.2021 aikavälillä toteutettavia koulutustapahtumia ei ole mahdollista järjestää vuoden 2021 alussa. Sen
sijaan ohjausryhmän kokouksessa 21.1.2021 sovittiin, että hankkeessa toteutetaan
opetusvideoita, jotka julkaistaan internetissä videopalveluihin (esimerkiksi YouTube).
Avustuksensaaja hakee hankkeen toteuttamiselle jatkoaikaa 30.10.2021 ja hankkeen
tilitykselle jatkoaikaa 30.11.2021 saakka.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan.
Lisäksi se myönsi hankkeelle jatkoaikaa 30.10.2021 saakka. Opetusvideoiden testiversiot pyydetään lähettämään tiedoksi mahdollista kommentointia varten. Hankkeen
lopputilitys on toimitettava rahastoon 30.11.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.4

SMDno-2017-927; Suomen Palopäällystöliitto ry; muutoshakemus hankkeen
sisältöön ja budjettiin; Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hanke
Palosuojelurahasto on 30.11.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle avustusta Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hankkeelle
yhteensä enintään 68 647 euroa. Palosuojelurahasto on 30.11.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 30.12.2020 saakka ja hankkeen lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Koska pelastustoimen uudistus ei toteudu aiemman suunnitelman mukaisesti, esittää
ohjausryhmä, että hankkeen sisältöä muutetaan ja sen tavoitteeksi nostetaan pelastuslaitosten ja laitosten työntekijöiden muutosresilienssi ja muutoskykyisyys yleisellä tasolla. Koska hanke toteutetaan erilaisella konseptilla kuin alun perin ajateltiin, vaikuttaa se hankkeen budjettiin. Käytännössä matkakulut pienenevät ja ostopalveluihin eli
valmennus- ja koulutuspalveluihin kuluu enemmän rahaa.
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Hankkeen päätösajaksi esitetään 31.12.2022. Tilitys toimitetaan viimeistään 31.3.2023.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Lisäksi se
myönsi hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Avustuksen saajaa pyydetään lähettämään hankkeen tarkennettu kustannusarvio sekä toteutettavien valmennusjaksojen
ohjelma sekä osallistujamäärä 31.3.2021 mennessä. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 31.3.2023 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.5

SMDno-2018-2326; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja
jatkoaika; Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa hanke
Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle
avustusta otsikossa mainitulle hankkeelle yhteensä enintään 133 313 euroa. Lisäksi Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle budjettimuutoksen ja jatkoajan 11.9.2019
päivätyllä päätöksellään. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2021 mennessä.
Hankkeessa kaikkia suunniteltuja laite- ja suorituskykytestauksia ei ole ehditty toteuttaa vuoden 2020 aikana ja nämä olisi tarkoitus tehdä kevään ja kesän 2021 aikana. Koronarajoitukset ovat estäneet työn etenemisen keväällä 2020. Hankkeelle haetaan
myös budjettimuutosta, jotta hankkeen kaikki tavoitteet saadaan täysimääräisesti toteutettua. Toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2021 saakka ja tilityksen määräajalle 31.3.2022 asti.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen
budjettiin. Lisäksi se myönsi hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2021 saakka. Hankkeen laiteja konehankinnoista tulee lähettää erillinen euromääräinen yhteenveto tilityksen yhteydessä. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 31.3.2022 mennessä. Muut
päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.6

SMDno-2019-2384; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus ja muutoshakemus
hankkeen budjettiin; Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa -hanke
Palosuojelurahasto on 17.2.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle
avustusta Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa -hankkeelle yhteensä enintään 174 907 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.9.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 15.12.2021 mennessä.
Hankkeessa osa vuodelle 2020 suunnitelluista toimenpiteistä on jouduttu siirtämään
alkuvuoteen 2021 vallitsevan koronapandemian vuoksi. Hankkeen toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2021 saakka ja hankkeen tilitykselle 31.3.2022 asti. Lisäksi hankkeen budjettiin haetaan muutosta.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Lisäksi se
myönsi hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2021 saakka. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 31.3.2022 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 57 kpl
Erityisasiantuntija esitteli asian
Esteasiat; Jaakko Pukkinen poistui kokouksesta kohdan 8.2.1. käsittelyn ajaksi ja Paula
Werning poistui kokouksesta kohtien 8.2.41–42 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Vuoden 2021 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa on esittelyssä 57 sopimuspalokuntien pienavustushakemusta.
Vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen avustusesitys pienavustuksiin on yhteensä
151 824 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin avustuspäätökset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti
myöntää pienavustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Yhdelle hakijalle myönnetään pienavustusta 35 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, koska
sopimuspalokuntien hakukirjeen mukaan lasten ja nuorten yhteiskäytössä olevaan leiritelttaan myönnettävä avustus voi olla enintään 2 000 euroa. Yhden hakijatahon
osalta avustuspäätös oli kielteinen, sillä hakemus ei kohdistunut palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:n mukaisiin tarkoituksiin.
Päätösesitykset on esitetty taulukossa (liite 1).
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9.

Muut asiat

9.1

Palkeet palvelusopimus 2021
Pääsihteeri esitteli asian
Palkeiden palveluhinnoittelulaskelman arvio vuodelle 2021 on 14 290 euroa. Palkeiden
palvelumaksu vuonna 2020 oli 17 857 euroa.
Päätös: Merkitään tiedoksi Palkeiden palvelusopimus ja sen hinnoittelulaskelman arvio
vuodelle 2021.

9.2

Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke (VA-hanke)
Pääsihteeri esitteli asian
VA-tietojärjestelmän pilottikäyttöönoton ensimmäinen haku on tarkoitus järjestää syksyllä 2021. Palosuojelurahaston pilottihakuna ovat yleisavustukset pelastusalan järjestöille. Keväällä 2021 on tarkoitus siirtyä järjestelmän kehittämisestä pilotin käyttöönoton valmennukseen.
Palosuojelurahaston sihteeristön osalta erityisesti erityisasiantuntijan sekä pääsihteerin työpanosta vaaditaan VA-hankkeessa arviolta keskimäärin 15–30 % viikkotyöajasta
keväällä 2021. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii erityisasiantuntija. Tällä hetkellä on
sovittuna 11 työpajaa ajanjaksolle helmi–toukokuu.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Varmistetaan sihteeristön työajan riittävyys hanketehtävien hoitamiseen. Todetaan, että vuodelle 2021 jo aiemmin (Kokous 5/2020 28.10.) hyväksytty 7 kuukauden ylimääräinen työpanos on jäänyt toistaiseksi käyttämättä. Pääsihteeri valmistelee uuden esityksen tämän osalta.
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9.3

Yleisavustushaku VA-järjestelmässä syksyllä 2021
Pääsihteeri esitteli asian
Pelastusalan liitot ovat hakeneet yleisavustusta osana valtakunnallista järjestöä. Liitot
toimittavat maksatushakemuksen sekä maksatuksen liitetiedoston rahastoon SPEK ry:n
keskusjärjestön kautta. Avustusprosessia selkeyttäisi, että kukin liitto vastaa omasta
hakuprosessistansa itsenäisesti. Tällöin avustus myönnettäisiin suoraan taholle, joka
avustusta tulee käyttämään. Myös maksatushakemukset lähetettäisiin itsenäisesti rahastoon.
Uusi toimintatapa voitaisiin ottaa käyttöön jo valtionavustustoiminnan kehittäminen ja
digitalisointi –hankkeen pilottihaussa. Uuteen toimintatapaan pyydettiin kommentit
sekä pelastusliitoilta että SPEK ry:ltä. Kysymys yhdeksälle liitolle lähetettiin 17.12.2020
ja kaikista saatiin vastaus kysyttyyn. Liitoista seitsemän kannatti uuteen toimintamalliin
siirtymistä ja kaksi liittoa ei osannut antaa vastausta asiaan. Lähtökohtaisesti myös
SPEK ry näkee uuden toimintamallin hyvänä, mutta toimintamallissa on myös seikkoja,
joiden vaikutuksia on vaikea vielä arvioida. Muutos keventäisi keskusjärjestön taloushallinnon työtä niin raportoinnin kuin ohjauksenkin osalta. SPEK-ryhmän yhteinen vaikuttavuus ja ainakin sen arviointi sen sijaan vaikeutuisi ja todennäköisesti vähenisi.
Päätös: Hallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Kokoukseen
pyydetään mukaan SPEK ry:n sekä liittojen edustajat.
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9.4

Rahaston hallituksen kokousaikataulu 2021
Pääsihteeri esitteli asian
Kokousten esityslistat noudattavat pääosin aiempien vuosien sisältöjä. Kuluvan vuoden
kokouksen järjestetään seuraavasti:
2. kokous, 24.3.2021 klo 13.15–16.15
3. kokous, 21.5.2021 klo 13–16.30
4. kokous, 16.9.2021 klo 14–17
5. kokous ja kehittämispäivä, 25.10.2021.
6. kokous, 1.12.2021 klo 13–16
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.5

Etäkoulutukset ja verkkoluennot yleisavustusta saavien
järjestöjen koulutuspäivissä
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on viimeksi syksyllä 2020 saanut yleisavustuksen saajalta kyselyn
siitä, miten etäkoulutukset huomioidaan rahastoon raportoitavien koulutettavapäivien
laskennassa.
Etäkoulutukset, verkkoluennot ja webinaarit ovat viime vuosina lisääntyneet ja nousseet perinteisten lähikoulutuspäivien rinnalle osaksi pelastusjärjestöjen tarjoamaa pelastusalan koulutusta.
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Koronasta johtuvista syistä koulutukset on järjestetty pääsääntöisesti etätoteutuksena
maaliskuusta 2020 lähtien. Pelastusalan järjestöille ja pelastusliitoille on ilmoitettu
17.9.2020, että etäkoulutuspäivät voi jatkossa ilmoittaa rahastoon koulutuspäivistä raportoitaessa.
Verkkokurssit soveltuvat esimerkiksi rajattujen kohderyhmien syventäville opintojaksoille tai isompiin koulutustilaisuuksiin, joissa tilaisuuden sisältö on yleisluontoisempaa. Isoa joukkoa koskettavissa koulutustapahtumissa verkkoluennot ovat useimmiten
lähikoulutuksia kustannustehokkaampi ratkaisu. Verkkoluentojen järjestämisestä ei
pääsääntöisesti aiheudu matka-, kokous- tai majoituskuluja. Kustannuksia voi syntyä
sen sijaan esimerkiksi verkkokoulutusten sisällön suunnittelusta, kuvaamisesta sekä
puhujapalkkioista.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä verkko- ja etäkoulutukset osaksi yleisavustusta saavien
tahojen koulutettavapäivälaskentaa. Laskentaperusteena yksi koulutuspäivä vastaa
kuutta 45 minuutin luentoa tai esimerkiksi kolmea 90 minuutin luentoa. Etäkoulutukset tulee järjestää kustannustehokkaasti ja ne erotellaan koulutuspäivistä raportoitaessa. Osallistujien nimet sekä ohjelma lähetetään pyydettäessä tiedoksi. Isompien tapahtumien osalta kurssilaisten nimien sijaan voidaan ilmoittajaa osallistujien lukumäärä, jolloin koulutettavapäivälaskenta suoritetaan tapauskohtaisesti.
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10.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 24.3.2021.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36.

Liite 1:

Puheenjohtaja

Päivi Nerg

Pääsihteeri

Johanna Herrala

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, 57 kpl
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