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Hallituksen kokous 

Aika  24.3.2021 klo 13.15–16.15 

Paikka Sisäministeriö, etäkokous.  

Läsnä Päivi Nerg puheenjohtaja; poistui klo 17.17 

Mika Kättö varapuheenjohtaja; saapui klo 15.15;  

 kokouksen puheenjohtaja klo 17.17 alkaen 

Petri Mero jäsen 

Jaakko Pukkinen jäsen; poistui klo 16.57 

Mari Rantanen jäsen; saapui klo 13.29; poistui klo 17.17, saapui 

 klo 17:43, poistui klo 17.45 

Brita Somerkoski jäsen; esteasiat: kohdat 5.3 ja 5.17 

Vesa-Pekka Tervo jäsen 

Paula Werning jäsen; esteasiat: kohdat 6.3 ja 7.2.11  

Johanna Herrala pääsihteeri 

Solja Kumpulainen assistentti 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Jessica Puro suunnittelija 

Katri Päivärinta asiantuntija  

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 

  Asiakohta 4: kuultavana toimitusjohtaja Marko Hasari (SPEK ry) klo 13.25‒13.40 sekä 

toiminnanjohtaja Antti Ali-Raatikainen (Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry), toimin-

nanjohtaja Teresa Pentikäinen (Uudenmaan Pelastusliitto) ja toiminnanjohtaja Jari 
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Wilén (Keski-Suomen Pelastusalan Liitto) klo 13.48–14.20. Asiakohta 5: kuultavana pe-

lastusylitarkastaja Jari Lepistö klo 14.20–14.32 ja 15.20–15.32. 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.16. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista seuraavalla muutoksella: esityslistaan pää-

tettiin lisätä kohta 8.1.3, BDO:n tarkastusraportit. Kohdan 8.1.1 tilintarkastuskertomus 

on lähetetty hallitukselle tiedoksi pe 19.3.2021. 

3. Edellisen kokouksen (26.2.2021) pöytäkirja  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 

4. Yleisavustushaku VA-järjestelmässä 

Pääsihteeri esitteli erityisasiantuntijan valmisteleman asian  

Edellisessä hallituksen kokouksessa käsiteltiin yleisavustushakua vuodelle 2022 SPEK 

ry:n ja pelastusalan liittojen osalta. Palosuojelurahaston nykykäytännössä yleisavustus-

päätös tehdään SPEK ry:lle. Selvittelyssä on ollut, voisivatko liitot hakea avustusta itse-

näisesti suoraan rahastolta. Palosuojelurahaston hallitus toivoi edellisessä kokouksessa 

lisäinformaatiota asiasta.  

Siirtyminen käytäntöön, jossa päätökset annetaan jokaiselle liitolle erikseen, selkiyt-

täisi vastuukysymystä mahdollisissa ristiriitatilanteissa. Toinen vaihtoehto olisi se, että 
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avustus maksettaisiin SPEK ry:n tilille myös liittojen osalta ja SPEK ry siirtäisi avustuk-

sen eteenpäin liitoille.  

Vaikka liitot hakisivat jatkossa avustusta itsenäisesti, voisivat ne silti hyödyntää SPEK 

ry:n asiantuntijuutta. Uuden toimintatavan mahdollisista resurssitarpeista pyydettiin 

lisäkommentit sekä pelastusalan liitoilta että SPEK ry:ltä. 

Hasari liittyi kokoukseen ja hänen poistuttuaan kokoukseen liittyivät liittojen edusta-

jista Ali-Raatikainen, Pentikäinen ja Wilén. Kuulemisten jälkeen hallitus keskusteli asi-

asta. 

Päätös: Asia jätettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Seuraavaan kokoukseen 

selvitetään, miten SPEK ry:n ohjaus ja tuki pelastusliitoille tällä hetkellä toteutuu ja mi-

ten se toteutuisi uudessa toimintamallissa. Selvityksessä huomioidaan toiminnan vai-

kutukset osallisten taloussuunnitteluun ja työmäärään.   

5. Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 

vuoden 2021 1. hakukierros 

Pääsihteeri esitteli asian 

Kuultavana Lepistö: Paloturvallisuusviikko 2021 (SPEK ry) sekä Palokuntasopimukset 

Suomessa -hanke (SSPL ry).  

Kokous keskeytyi yhteysongelmien vuoksi klo 14.32 ja jatkui klo 15.20.  

Esteasiat; Brita Somerkoski poistui kohtien 5.3 ja 5.17 käsittelyn ajaksi.  
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Päivi Nerg ja Mari Rantanen poistuivat kokouksesta asiakohdan 5 käsittelyn jälkeen ja 

Jaakko Pukkinen asiakohdan 5.9 käsittelyn jälkeen. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Va-

rapuheenjohtaja Mika Kättö toimi kokouksen puheenjohtajana klo 17.17 alkaen ko-

kouksen loppuun saakka. 

Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2020 mennessä yhteensä 18 hakemusta. Yksi ha-

kemus saapui 16.12.2020. Hallituksen kokouksessa 26.11.2020 hyväksytyn rahaston 

käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu 

käytettäväksi vuonna 2021 yhteensä 3 460 000 euroa. Avustusesitys oli 1 597 803 eu-

roa. Päätösesitykseen tehtiin muutamia täsmennyksiä. 

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erilli-

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

tusta. Tämä on mainittu kaikissa avustuspäätöksissä. 

Myönteisten hankkeiden yleisinä ehtoina on mm. seuraavaa: 

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

enintään avustuspäätöksen mukaisen enimmäisavustusosuuden suuruinen. Hankkee-

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

konaiskustannuksista. 

Hankkeeseen sisältyvissä matkoissa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matka-

kuluista toimitetaan tilityksen yhteydessä erillinen yhteenveto. Matkakustannusten 

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

todennettavissa ja tarkastettavissa. Erittelyn tulee sisältää myös pääkirjan matkakului-

hin kohdistuvat tositenumerot. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkis-

ten kulkuneuvojen mukaisesti.  
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Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an-

nettua lakia (1397/2016).  
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Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, hank-

keen internet-sivuilla, esitteissä ja julkaisuissa sekä kolmansien osapuolien julkaisuissa 

tulee mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Materiaa-

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

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

tusalan toimijoiden ja muun käyttäjäkunnan saatavilla. 

5.1 VN/6301/2021 Hämeen ammattikorkeakoulu; Risk-Informed Fire 

Safety of sustainable sprinklered buildings using computational 

modeling (RIFS) 

Hämeen ammattikorkeakoulu on hakenut 78 168 euron (50 %) erityisavustusta Risk-

Informed Fire Safety of sustainable sprinklered buildings using computational modeling 

(RIFS) -hankkeeseen ajalle 1.9.2021 - 31.12.2023.   

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Hämeen ammattikorkeakoululle 

yhteensä enintään 78 168 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 

hankkeeseen ajalle 1.9.2021 - 31.12.2023. 

Hankkeen tuloksista pelastusalalle tulee valmistaa riittävän laaja suomenkielinen ra-

portti (vähintään 20 sivua). 

Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua sisäministeriön pelastusosaston edustaja sekä 

edustaja TUKESin hyväksymästä paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja tarkastavasta 

tarkastuslaitoksesta. Ohjausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa avustuksella. 

Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 1.9.2022 ja 1.9.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksa-

tusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2024. 

mailto:psr@intermin.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/
http://www.psr.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 2/2021 7 (28) 

 VN/6209/2021 

 Liite 1 

 

 

 

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

5.2 VN/6234/2021 Jokilaaksojen pelastuslaitos; 

Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen 

harva-alueilla 

Jokilaaksojen pelastuslaitos on hakenut 185 766 euron (80 %) erityisavustusta Sopi-

muspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla 

 -hankkeeseen ajalle 1.4.2021 - 31.1.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 

yhteensä enintään 185 766 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 

hankkeeseen ajalle 1.4.2021 - 31.1.2023.  

Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää mukaan Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 

edustaja. Mikäli liitolla ei ole mahdollisuutta osallistua ohjausryhmätyöhön, tulee heille 

antaa mahdollisuus hankkeen kommentointiin sen eri vaiheissa. Hankkeen ohjausryh-

mään tulee pyytää myös pelastuslaitosten kumppanuusverkoston edustaja sekä sopi-

muspalokuntalaisten edustus. Hankkeessa tulee tehdä yhteistyöstä suorituskykyhank-

keen kanssa ja siinä tulee hyödyntää aiempaa tutkimustietoutta. 

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 1.3.2022. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tu-

lee tehdä viimeistään 30.4.2023. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hank-

keen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä muut vaaditut liitteet. 
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5.3 VN/6261/2021 Pelastusopisto; NouHätä? Nuorten 

turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus 

Pelastusopisto on hakenut 202 719 euron (75 %) erityisavustusta NouHätä? Nuorten 

turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus -hankkeeseen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle enintään 

200 656 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1.2021 - 30.6.2023. 

Hankkeen vaikuttavuustutkimus tulee tehdä NouHätä-hankkeesta, ei nuorten yleisestä 

paloturvallisuuskäyttäytymisestä. Pelastusopiston tulee pyytää tarjous tutkimusraport-

tien kielenhuolto- ja saavutettavuuskustannuksista.  

Muiden henkilöiden työpanoksesta (asiantuntija 4 800 euroa) tulee pitää tuntikirjanpi-

toa. Tuensaajan tulee varmistaa muiden osallistujien työpanoksen käyttö omarahoitus-

osuuden kattamisessa. Erityisavustuksella tuettavaan asiantuntijapanokseen ei voi sa-

manaikaisesti saada yleisavustusta. 

Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 1.1.2022 ja 1.1.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksa-

tusta varten tulee tehdä viimeistään 30.9.2023. 
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5.4 VN/6275/2021 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; 

Palokuntasopimukset Suomessa - sopimusten 

selvittämishankkeen seurantahanke 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 117 500 euron (100 %) erityisavus-

tusta Palokuntasopimukset Suomessa - sopimusten selvittämishankkeen seuranta-

hankkeeseen, ajalle 1.5.2021 - 1.5.2022.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

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

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.5 VN/6270/2021 Pelastusopisto; SAVE -Varusteiden ja kaluston 

puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen 

Pelastusopisto on hakenut 7 772 euron (100 %) erityisavustusta SAVE -Varusteiden ja 

kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen -hankkee-

seen, ajalle 1.1.2021 - 31.8.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 7 772 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1.2021 - 31.8.2022. 

Otsonoinnin vaikutuksista sammutusasujen puhdistumiseen tulee valmistaa erillinen 

loppuraportti, joka toimitetaan tämän avustuksen lopputilityksen yhteydessä rahas-

toon.   
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Tutkimusraporttien kielenhuolto- ja saavutettavuuskustannuksista tulee pyytää tar-

jous. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.11.2022. 

5.6 VN/6266/2021 Pelastusopisto; Pelastustoiminnan johtamisen 

käsikirja (PTJ) 

Pelastusopisto on hakenut 194 906 euron (75 %) erityisavustusta Pelastustoiminnan 

johtamisen käsikirja (PTJ) -hankkeeseen, ajalle 1.5.2021 - 31.3.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 193 974 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.5.2021 - 31.3.2023. 

Muiden henkilöiden työpanoksesta tulee pitää tuntikirjanpitoa. Tuensaajan tulee var-

mistaa muiden osallistujien tuntikirjanpidon luotettavuus ja työpanoksen käyttö oma-

rahoitusosuuden kattamisessa. Tässä hankkeessa muiden henkilöiden työpanokseksi 

hyväksytään laskennallinen 32 euroa tunti. Jatkossa mahdollinen muiden henkilöiden 

työpanoksen tuntilaskutus tulee perustua todellisiin palkkakustannuksiin.  

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 1.4.2022. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tu-

lee tehdä viimeistään 30.6.2023. 
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5.7 VN/6228/2021 Jari Vuori; Yli 50-vuotiaiden pelastusalan 

ammattilaisten tunnistamaton osaaminen  

Jari Vuori on hakenut 160 000 euron (100 %) erityisavustusta Yli 50-vuotiaiden pelas-

tusalan ammattilaisten tunnistamaton osaaminen -hankkeeseen, ajalle 1.3.2021 - 

31.10.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

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

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.8 VN/6281/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Paloturvallisuusviikko 2021 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 515 000 euron (100 %) erityisavus-

tusta Paloturvallisuusviikko 2021 -hankkeeseen, ajalle 1.1.- 31.12.2021. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjär-

jestö ry:lle yhteensä enintään 464 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-

nittuun hankkeeseen ajalle 1.1.- 31.12.2021.  

Avustuksesta maksetaan ennakkona 162 225 euroa (enintään 35 % hyväksyttävistä ko-

konaiskustannuksista) ja loppuosa avustuksesta tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 

etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään kolmessa 

erässä. 

Esimerkiksi ostopalveluiden tai palkkakustannusten osuutta hankkeen kokonaiskustan-

nuksista tulee vähentää. Ostopalvelut tulee kilpailuttaa. Hankkeen uusi taloussuunni-

telma pyydetään lähettämään rahastoon 30.4.2021 mennessä.  

mailto:psr@intermin.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 2/2021 12 (28) 

 VN/6209/2021 

 Liite 1 

 

 

 

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

Ohjausryhmä tulee ottaa aktiivisesti mukaan hankkeen suunnittelutyöhön. Ohjausryh-

mällä tulee olla tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus hankkeen suunnittelussa sekä sen 

seurannassa ja hankkeen etenemisen osalta ajan tasalla pitämisessä. 

Vuoden 2022 paloturvallisuusviikon osalta edellytetään muutoksia hankkeeseen. Hank-

keesta pyydetään valmistelu rahaston kehittämispäivään lokakuussa 2021. Hankesuun-

nitelmaan pyydetään sisäministeriön pelastusosaston kannanotto osaston edustajan 

kautta erikseen sovittavalla tavalla (esimerkiksi osaston johtoryhmä). Myös pelastuslai-

toksia pyydetään kuulemaan hankesuunnitelmasta erikseen sovittavalla tavalla. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.3.2022. 

5.9 VN/6288/2021 Varsinais-Suomen pelastuslaitos; Pelastustoimen 

ICT muuttuvassa toimintaympäristössä 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on hakenut 983 789 euron (80 %) erityisavustusta Pe-

lastustoimen ICT muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeeseen, ajalle 

1.1.2021 - 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää pöydälle Varsinais-Suomen pelastus-

laitoksen hankkeen. Sihteeristö pyytää hankkeesta pelastusosastolta lausunnon seu-

raavaan hakemuksen seuraavaan käsittelyyn. 

5.10 VN/6280/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Palotutkimuksen päivät 2021 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 42 600 euron (75 %) erityisavus-

tusta Palotutkimuksen päivät 2021 -hankkeeseen, ajalle 1.1. - 31.12.2021. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjär-

jestö ry:lle yhteensä enintään 40 725 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-

nittuun hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2021. 

Avustuksesta maksetaan ennakkona 14 250 euroa (enintään 35 % hyväksyttävistä ko-

konaiskustannuksista) ja loppuosa avustuksesta tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 

etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään kahdessa 

erässä. 

Ei hyväksytyt kustannukset: 2 500 euroa (luentopalkkiot ja majoituskustannukset). 

Avustus voi olla enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Täsmennetty 

budjetti pyydetään lähettämään 30.4.2021 mennessä.  

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.3.2022. 

5.11 VN/6257/2021 Pelastusopisto; Varautumisen peruskurssi 

verkkoon 

Pelastusopisto on hakenut 181 216 euron (76 %) erityisavustusta Varautumisen perus-

kurssi verkkoon -hankkeeseen ajalle 1.5.2021 - 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

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

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.12 VN/6273/2021 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; 

Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys  

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 43 300 euron (100 %) erityisavus-

tusta Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivityshankkeeseen, ajalle 

1.4.2021 - 31.10.2021. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Sopimuspalokuntien 

Liitto ry:lle yhteensä enintään 40 860 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-

nittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2021 - 31.10.2021. 

Avustuksesta maksetaan ennakkona 14 030 euroa (35 % hyväksyttävistä kustannuk-

sista) ja loppuosa avustuksesta tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen 

mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään kahdessa erässä. 

Ei hyväksytyt kustannukset: Matkakustannukset 1 000 euroa, ostopalvelut 1 000 euroa 

sekä muut kulut 440 euroa (puhelin ja internet). Hankkeen tarkennettu taloussuunni-

telma tulee lähettää rahastoon 30.4.2021 mennessä. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

31.1.2022. 

5.13 VN/6249/2021 Pelastusopisto; Pelastustoimen tutkimuspäivät 

2021 

Pelastusopisto on hakenut 9 950 euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen tutki-

muspäivät 2021 -hankkeeseen, ajalle 1.2. - 31.8.2021. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enin-

tään 9 950 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.2. - 31.8.2021. 

Seminaarin tarjoiluista (100 henkeä) tulee pyytää tarjous ja tarjous tulee sisällyttää tili-

tykseen (illallinen ja kahvitarjoilu). Avustus voidaan maksaa korkeintaan toteutuneita 

kustannuksia vastaan.   

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

30.11.2021. 

5.14 VN/6293/2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; 

Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakenut 60 432 euron (60 %) erityisavus-

tusta Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi -hankkeeseen, ajalle 

1.5.2021 - 30.6.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Kaakkois-Suomen ammattikorkea-

koululle yhteensä enintään 60 432 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainit-

tuun hankkeeseen ajalle 1.5.2021 - 30.6.2022. 

Hankkeen tuloksista tulee aktiivisesti informoida pelastustoimen alaa, pelastuslaitoksia 

sekä Pelastuslaitosten Kumppanuusverkostoa.  

Pelastusopistolle tulee tarjota mahdollisuus nimetä halutessaan edustaja ohjausryh-

mään.  
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Ohjausryhmällä tulee olla tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus hankkeen suunnitteluun 

sekä toteutukseen sen eri vaiheissa. Ohjausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa 

avustuksesta. Suomen Palopäällystöliitto tulee pyytää mukaan hankkeen ohjausryh-

mään. 

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

30.9.2022. 

5.15 VN/6236/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyön työkalupakki pelastusalalle 

Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 203 030 euron (100 %) erityisavustusta Tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustyön työkalupakki pelastusalalle -hankkeeseen, ajalle 

1.5.2021 - 28.2.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

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

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.16 VN/6278/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; Pelastustoimen 

innovaatioekosysteemi 

Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 254 240 euron (93 %) erityisavustusta Pelas-

tustoimen innovaatioekosysteemi -hankkeeseen, ajalle 1.9.2021 - 31.12.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

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

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.17 VN/6253/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Lapsiystävällinen onnettomuuksien ehkäisy ja lasten 

turvallisuustaidot 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 96 650 euron (100 %) erityisavus-

tusta Lapsiystävällinen onnettomuuksien ehkäisy ja lasten turvallisuustaidot -hank-

keelle, ajalle 1.8.2021 - 31.8.2022.  

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 pelastus-

toimintaa. 

5.18 VN/6243/2021 Suomen Sydänliitto ry; Suomi sydänturvalliseksi 

Suomen Sydänliitto ry on hakenut 80 000 euron (50 %) erityisavustusta Suomi sydän-

turvalliseksi -hankkeelle, ajalle 1.4.2021 - 31.5.2022.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

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

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.19 VN/6238/2021 Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus FGI; 

Varautumiskyvyn kehittäminen avaruudesta tuleviin uhkiin 

(putoavat kappaleet) 

Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus FGI on hakenut 99 512,52 euron (80 %) erityis-

avustusta Varautumiskyvyn kehittäminen avaruudesta tuleviin uhkiin (putoavat kappa-

leet) -hankkeelle, ajalle 1.4.2021 - 31.3.2023. 

Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodos-

saan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

6. Erityisavustukset kuntien, pelastuslaitosten ja 

sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin 

Asiantuntija esitteli asian 

Esteasiat; Paula Werning poistui kokouksesta kohdan 6.3 käsittelyn ajaksi. Mari Ranta-

nen palasi kokoukseen kohdan 6.3 käsittelyn ajaksi, jotta kokous säilyi päätösvaltai-

sena. 

Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan ra-

hastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopi-

muspalokunnille. 
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Seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden hankkeisiin sekä 

pienavustuksen hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan erityis-

avustukset vuosittain määräaikana (Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahas-

tolta, SMDno-2015-1956).  

Hallitus julisti 28.10.2020 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdis-

tuvat erityisavustukset. Palosuojelurahaston hallitus tiedotti asiasta aluehallintoviras-

toja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 28.10.2020 päivätyllä 

kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja aikatau-

lusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehotettiin ohjeistamaan 

asiasta alueensa sopimuspalokuntia. 

Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoitta-

mana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 27.1.2021. Aluehallinto-

viraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne 

Palosuojelurahastolle viimeistään 19.2.2021. 

Edellä mainitun ohjeen sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2021 (28.10.2020, 

SMDno-2020-2171) mukaisesti kunnille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alueille 

voidaan myöntää avustusta uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan 

(kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan) 

sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Avus-

tusta ei voida myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhti-

öille. 
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Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan myöntää: 

 merkittävän ja todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan puutteen poista-

miseksi (esimerkiksi merkittävä terveyshaitta, henkilöstön altistuminen, raken-

teiden vaarallinen kunto) 

 rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi paloasemakäyttöön  

 ajoneuvopaikkojen lisäämiseksi tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen 

Rakennushankkeiden hakukirjeen 2021 mukaan avustusta myönnetään paloasemien 

rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Avustusta voidaan myöntää vain pe-

lastustoimen käytössä oleviin tiloihin.  

Avustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, ensihoito- ja ensivastetoimintaan tai öljyntor-

juntatiloihin. Avustusta ei myönnetä myöskään maanhankintaan, pintakorjauksiin, 

ovien ja ikkunoiden uusimiseen, muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, 

irtaimiston hankintaan, juokseviin kuluihin, muihin kuin rakentamiskustannuksiin eikä 

muihin kuin hankkeeseen suoraan tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin kus-

tannuksiin. Lisäksi sopimuspalokuntien hankkeissa avustusta ei myönnetä paloaseman 

juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin. 

Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myöntää pe-

lastustoimen alueille ja kunnille. 

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 24 rakennushankehakemusta. Hake-

muksia oli 8 enemmän kuin edellisenä vuonna.  
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Saapuneet hakemukset jakautuivat seuraavasti: 

Aluehallintovirasto Saapuneet  

hakemukset 2021 

Saapuneet  

hakemukset 2020 

Etelä-Suomi 8 5 

Lounais-Suomi 5 5 

Länsi- ja Sisä-Suomi 5 3 

Itä-Suomi 2 1 

Pohjois-Suomi 3 1 

Lappi 0 0 

Ahvenanmaan maakunnan 

hallitus  

1 1 

Yhteensä 24 16 

Vuodesta 2014 lähtien hakemusten määrä on ollut nykyisellä tasolla, sitä ennen hake-

muksia oli tyypillisesti yli 30 kappaletta vuosittain.  

Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman 

hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hankkeiden 

hakuohjeenmukaisuuden.  
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Lapin aluehallintovirastolta ei tullut rakennushankehakemuksia lainkaan. Tämä on 

mahdollista huomioida kalustohankepäätösten yhteydessä.  Kalusto- ja rakennushan-

kepäätöksiä on perinteisesti käsitelty rahastossa yhtenä kokonaisuutena. Vuoteen 

2012 saakka rakennus- ja kalustohankepäätökset valmisteltiin sekä päätettiin samassa 

kokouksessa ja niillä oli yhteinen budjetti. Kalustohankkeisiin on vuoden 2021 talousar-

viossa budjetoitu 1 800 000 euroa ja rakennushankkeisiin 1 600 000 euroa, yhteensä 3 

400 000 euroa.   

Myönteinen rakennushankepäätös hyväksyttiin 14 hankkeeseen eli 58 %:in hakemuk-

sista. Vuonna 2020 kaikki hakemukset saivat myönteisen päätöksen.  

Avustus vuonna 2021 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 070 625 

euroa. Varojen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2021 on rakennushankkeisiin varattu 

1 600 000 euroa. Rakennushankkeiden käyttösuunnitelma ylittyy 470 625 eurolla. 

Rahaston hallituksen kokouksessa 6/2020 (26.11.) hyväksytyn Palosuojelurahaston 

vuoden 2021 tulostavoiteasiakirjan mukaan hankkeiden alitoteutumisesta johtuva si-

toumusten vapautuminen voidaan ottaa huomioon suunnitelmavuoden avustusten ja-

ossa esimerkiksi kalusto- ja rakennushankkeissa. Sitoumusten alitoteuma on vuosina 

2015–2019 ollut keskimäärin 535 073 € vuodessa. Hallituksen kokouksessa 2/2020 

(31.03.) rahaston hallitus on päättänyt jatkossa pyrkiä maltillisesti vähentämään rahas-

ton omaa pääomaa.  

Päätös: Hyväksyttiin rakennushankeavustukset päätösesityksen mukaisesti 14 hank-

keeseen 2 070 625 euroa. Hylättyjä päätöksiä oli 10 kappaletta. 

Päätösluettelo pöytäkirjan liitteenä 1. 
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7. Avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset sekä 

sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

7.1 Muutoshakemukset (3 kpl) 

Pääsihteeri esitteli asian 

7.1.1 SMDno-2020-1329, Työterveyslaitos; muutoshakemus hankkeen budjettiin; 

Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä -hanke 

Palosuojelurahasto on 15.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Työterveyslaitok-

selle avustusta Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä -hank-

keelle yhteensä enintään 22 134 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2021 

ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2022 mennessä. 

Hankkeen budjetin jakaumaan haetaan muutosta siten, että kahden senioritutkijan 

tuntikehystä pienennetään, toisen osalta 54 tuntiin ja toisen osalta 68 tuntiin. Se-

nioreilta poistuvilla tunneilla olisi tarkoitus palkata opintojensa loppuvaiheissa oleva 

liikuntatieteen opiskelija. Perustelu tälle ehdotukselle on viime vuoden aikana Co-

vid19-pandemian aiheuttamasta töiden siirtymisestä kuluvalle vuodelle, jotka aiheut-

tavat töiden kuormittumista nimenomaan senioritutkijoille. Muutos ei aiheuta hakijan 

mukaan kyseessä olevalle hankkeelle sisällöllisiä, taloudellisia, tuotannollisia, aikatau-

lullisia tai muitakaan vastaavia muutoksia/hankaluuksia. 

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Koska senioritutkijoiden 

tuntimäärät laskevat huomattavasti, tulee harjoittelijan tuntimäärän nousta vastaa-

maan palkkakustannuksia. Työajasta tulee pitää tuntikirjanpitoa. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan.  
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7.1.2 SMDno-2019-2377; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja 

budjettiin; Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hanke 

Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta Sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hankkeelle yhteensä 

enintään 130 423 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 28.2.2022 ja hankkeen lop-

putilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2022 mennessä. 

Hankkeelle haetaan muutosta sisällön ja budjetin osalta. Rahoitusta siirretään enem-

män palkkakustannuksiin, sisäisiin kustannuksiin sekä ostopalveluihin ja hankkeessa 

tuotettavan julkaisun osalta sisältöä rajataan. Ostopalveluihin siirretään rahoitusta vi-

deokuvauksia sekä julkaisun taitto- ja käännöstyötä varten. Hankkeen julkaisun sisällön 

muutos ja budjettimuutos eivät tule vaikuttamaan hankkeen kokonaisbudjettiin. 

Päätös: Esitetyt muutokset hyväksyttiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.1.3 SMDno-2020-1340; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin; 

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa -

hanke 

Palosuojelurahasto on 16.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn (PVAT) kehittäminen Suomessa-

hankkeelle yhteensä enintään 194 584 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 

31.3.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2022 mennessä. 

Hankkeelle haetaan budjettimuutosta. Hankkeen alkuperäisessä budjetissa palkkakus-

tannuksiin on varattu rahoitusta asiantuntijatyöhön. Asiantuntijatyö tullaan toteutta-

maan ostopalveluna, jolloin palkkakustannuksiin varattua rahoitusta siirretään ostopal-

veluihin. Hankkeessa siirretään lisäksi rahoitusta julkaisun taitto- ja käännöstyötä var-

ten.  

mailto:psr@intermin.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 2/2021 25 (28) 

 VN/6209/2021 

 Liite 1 

 

 

 

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

Hankkeen ohjausryhmä on hyväksynyt esitetyt muutokset. Hankkeen budjettimuutos ei 

tule vaikuttamaan hankkeen kokonaisbudjettiin eivätkä Palosuojelurahaston maksu-

osuuteen. 

Päätös: Esitetyt muutokset hyväksyttiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

7.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 25 kpl  

Pääsihteeri esitteli asian 

Esteasiat; Paula Werning poistui kokouksesta kohdan 7.2.11 käsittelyn ajaksi. Mari 

Rantanen osallistui asian käsittelyyn, kokous säilyi päätösvaltaisena. 

Esittelyssä on 25 pienavustushakemusta. Avustusesitys pienavustuksiin on yhteensä 

79 934 euroa. 

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaan, avustus-

summa yhteensä 79 934 euroa. Kaikki pienavustushakemukset saivat myönteisen avus-

tuspäätöksen. Päätösluettelo on pöytäkirjan liitteenä 2. 

8. Muut asiat 

8.1 Palosuojelurahaston tilinpäätös 2020 

8.1.1 Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja vuosiyhteenveto 

Palosuojelurahasto on saanut 18.3.2021 päivätyt tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 

sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuksen on suorittanut Valtionta-

louden tarkastusviraston (VTV) johtava tilintarkastaja Timo Kerttula. 
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Sisäministeriö huolehtii Valtiontalouden tarkastusviraston kertomusten jakamisesta 

jakelussa mainituille ministeriön edustajille.  

Tilintarkastajan vuosiyhteenvedon mukaan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laati-

mista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tie-

dot rahaston toiminnan tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä sen taloudellisesta ase-

masta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa. 

Toimintakertomuksessa tuloksellisuutta koskevia tietoja ei ole käsitelty ohjeen mukai-

sesti omana kappaleenaan johdon katsauksen ja vaikuttavuustietojen välissä vaan nii-

den toteutumista kuvataan toimintakertomuksen teksteissä. Tilintarkastajan kanssa 

käydyissä keskusteluissa Palosuojelurahasto ilmoitti muuttavansa toiminnan tulokselli-

suuden käsittelyn toimintakertomuksessa omaan kappaleeseen Valtioneuvoston kans-

lian ohjeen mukaisesti. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Huomioidaan kertomusten kehittämisehdotukset. Hallitus 

kannattaa pääoman maltillista pienentämistä tulevina vuosina.   

8.1.2 Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistaminen 

Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi rahaston tilinpäätöksen vuodelta 2020 kokouk-

sessaan 26.2.2021. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut rahaston tilinpää-

töksen ja antanut siitä 18.3.2021 päivätyn vuosiyhteenvedon.  

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

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistamisesta, rahaston ylijäämän käyttämisestä 

ja alijäämän kattamisesta rahaston varoista sekä muista toimenpiteistä, joihin rahaston 

tilinpäätös antaa aihetta. 
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Tilinpäätös käsitellään raha-asianvaliokunnassa, minkä jälkeen sisäministeriö vahvistaa 

tilinpäätöksen.  

Ministeriön on laadittava perusteltu tilinpäätöskannanotto ministeriön hallinnonalan 

kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä kesäkuun 15. päivään mennessä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sisäministeriön päätös Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 

vahvistamisesta tuodaan tiedoksi rahaston hallituksen seuraavaan kokoukseen. 

8.1.3 BDO:n tarkastusraportit 

BDO Audiator Oy on saanut valmiiksi tilintarkastukset kahden SPEK ry:n hallinnoiman 

avustuskohteen osalta. CTIF kansallisen komitean osalta tarkastettiin toiminnan järjes-

tämistä. Kirjanpidon osalta erityistä huomautettavaa ei ollut, mutta BDO suositteli käy-

mään läpi toiminnan järjestämisen perusteet kokonaisuudessaan. NouHätä! 2019 -

hankkeen osalta projektitarkastuksessa havaittiin tukikelvottomia kustannuksia, joiden 

osalta tullaan suorittamaan takaisinperintä. 

Päätös: Merkitään tiedoksi. Lähetetään tarkastusraportit SPEK ry:hyn kommentille. 

Kommentit pyydetään seuraavaan rahaston hallituksen kokoukseen mennessä.  

8.2 Rahaston viestintäsuunnitelma 

Assistentti esitteli asian 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Annetaan sihteeristölle valtuudet mainostaa tutkimus- ja 

kehittämishankehakuja Facebookissa enintään 200 euron ja alan lehdissä sekä Helsin-

gin Sanomissa enintään 6 000 euron vuosibudjetilla vuosina 2021–2022. 
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9. Seuraava kokous 

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 21.5.2021 klo 13−16.30 sisäministeri-

össä ja etäkokouksena. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.  

 

Puheenjohtaja   Päivi Nerg 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  

 

 

Liite 1: Erityisavustukset kuntien, pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien rakennushankkei-

siin 

Liite 2: Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 25 kpl 
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