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Hallituksen kokous 

Aika 2.6.2020 klo 15 – 18  

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

votteluhuone Kruunu, 1. kerros) oli rahaston hallituksen puheenjohtaja 

sekä sihteeristöstä suunnittelija, assistentti ja harjoittelija. 

Läsnä Päivi Nerg puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Petri Mero jäsen; saapui klo 15.18 

Jaakko Pukkinen jäsen; esteasiat: kohdat 9 (Länsi- ja Sisä-Suomen

 päätökset) ja 11.2.  

Mari Rantanen jäsen, esteasiat kohdat 7 ja 9 (Etelä-Suomen  

 päätökset) 

Brita Somerkoski jäsen; saapui klo 15.10 

Vesa-Pekka Tervo  jäsen 

Paula Werning jäsen; esteasiat kohdat 7, 9 (Etelä-Suomen  

 päätökset) ja 11.2. 

Johanna Herrala pääsihteeri; esteasia: kohta 6.4. 

Solja Kumpulainen assistentti 

Emmi Laiho harjoittelija 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Sanna Virtaniemi suunnittelija  

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (31.3.2020) pöytäkirja muutoksitta. 

4. Rahaston henkilöstöasiat 

4.1 Rahaston erityisasiantuntijan valinta 

Pääsihteeri esitteli asian 

Johanna Herrala nimitettiin Palosuojelurahaston pääsihteeriksi 1.5.2020 lähtien.  

Sisäministeriössä oli haettavana 23.4.2020 - 8.5.2020 välisenä aikana Palosuojelurahas-

toon sijoitettu erityisasiantuntijan (8.0) virka. Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu 

määrättyjen erityisavustushakemusten käsittely, päätösten valmistelu ja toimeenpano, 

hakemis- ja myöntämismenettelyjen kehittäminen sekä avustustilitysten tarkastami-

nen ja maksuun hyväksyminen. Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu yhdessä pääsih-

teerin kanssa rahaston yleinen kehittäminen, avustusten käytön valvontatoimenpiteet 

sekä kokousmateriaalin valmistelu. Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu myös määrätyt 

taloushallinnon tehtävät sekä muut hallituksen ja esimiehen määräämät tehtävät. 
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 Hakuilmoitus julkaistiin Valtiolle.fi ja TE-toimiston sivuilla sekä Helsingin Sanomien yh-

teisilmoituksessa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 30 kpl. Hakemusten pe-

rusteella haastatteluun 29.5.2020 kutsuttiin kolme henkilöä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi hakuprosessin tämän hetken tilanne. 

4.2 Rahaston sihteeristön toimenkuvat 1.7.–31.8.2020 

Pääsihteeri esitteli asian 

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 § to-

detaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät määrätään toimenku-

vissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus. 

Päätös: Vahvistettiin rahaston sihteeristön toimenkuvat esityksen mukaisesti.  
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5. Rahaston hallintoasiat 

5.1 Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 

1.6.−31.8.2020 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hyväksytään sähköisesti Handi-järjestelmässä. Rahaston menojen 

asiatarkastajista ja hyväksyjistä valmistetaan listaus, joka hyväksytään rahaston halli-

tuksen kokouksessa. 

Viimeisin Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus on hyväk-

sytty rahaston hallituksen kokouksessa 27.2.2020. Uusi listaus hyväksytään aina, kun 

siihen tulee muutoksia. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi menojen hyväksymismenettely sekä rahaston menojen 

asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus ajalle 1.6.-31.8.2020. 

5.2 Lomat ja menojen hyväksyjät 

Pääsihteeri esitteli asian 

Rahastolla on kesälomien ajaksi toimivat sijaisuuskäytännöt menojen hyväksymisen 

osalta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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5.3 Palosuojelurahaston vuosiaikataulu 

Pääsihteeri esitteli asian 

Rahaston sihteeristöllä on käytössä vuosiaikataulun, johon työtehtävät on jaettu kuu-

kausittain. Vuosiaikataulusta ilmenee muun muassa kokousvalmistelut, kokouksen jäl-

keiset tehtävät sekä rahaston muut toistuvat tehtävät. Vuosiaikataulun avulla helpote-

taan töiden organisointia ja se toimii myös muistilistana sihteeristölle. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

6. Vuoden 2020 Innovaatiopalkinto 

6.1 Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto: tausta ja palkitut 

2007−2019 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto on myönnetty vuodesta 2007 lähtien. Palosuo-

jelurahastolle tehtiin syksyllä 2005 esitys pelastusalan innovaatiopalkinnosta. Palkin-

non nimeksi päätettiin Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto. Palkinto voidaan 

myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle. Hallitus päätti palkinnon pe-

rustamisesta 22.2.2007 ja hyväksyi sille säännöt ja nimesi sääntöjen 6 §:n mukaisen va-

lintaraadin.  

Innovaatiopalkintoehdotuksia on tullut vuosina 2007–2019 yhteensä 194 kappaletta. 

Ehdotuksista 29 on saanut palkinnon tai kunniamaininnan. 
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Innovaatiopalkinnon voittajista on tehty videot viimeiseltä 5 vuodelta.   

https://www.youtube.com/watch?v=2VFXyVF9m50 

https://www.youtube.com/watch?v=-2IYWLVvLyM 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Xg_rSvcco  

https://www.youtube.com/watch?v=HrIishcEd6o  

https://www.youtube.com/watch?v=r2lwl61LH_Y  

Linkit löytyvät myös rahaston Julkaisut-sivulta: https://www.palosuojelurahasto.fi/jul-

kaisut 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

6.2 Innovaatiopalkintoraadin esitys ja perustelut 

Pääsihteeri esitteli asian 

Vuoden 2020 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouk-

sessa 29.10.2019. Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 

31.3.2020. Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 20 ehdotusta. Palosuojelurahas-

ton hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 

27.4.2020.  
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Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 15.5.2019−30.4.2022 on seu-

raava: 

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen 

Jaakko Pukkinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala. 

▪ Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, Palosuojelurahasto (pj)  

▪ Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto  

▪ Yliopettaja Ismo Huttu, Pelastusopisto  

▪ Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry  

▪ Suunnittelija Outi Salo, Suomen Palopäällystöliitto ry  

▪ SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry  

▪ Päätoimittaja Esa Aalto, Palo- ja pelastustieto ry  

▪ Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto  

Innovaatiopalkinnon tarkoitus on  

▪ kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä 

kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja 

työmenetelmiä, ja  

▪ parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.  

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

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

elämäntyöpalkinto. 

Innovaatio voi olla  

▪ laite, väline tai kone 

▪ työmenetelmä 

mailto:psr@intermin.fi
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▪ toimintatapa 

▪ muu vastaava uusi keksintö 

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen 

tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimin-

taan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon. 

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Ra-

hapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen vero-

tonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007). 

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

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

tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuk-

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

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

hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä. 

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Pal-

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

non saaja julkistetaan syksyllä 2020 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon jaosta. 

Innovaatiopalkinto julkistetaan 2020 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 
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6.3 Innovaatiopalkintoraadin esitys palkintorahan korottamisesta 

Pääsihteeri esitteli asian 

Innovaatiopalkinnon suurus on vuosina 2007 - 2013 ollut 10 000 euroa, poikkeuksena 

rahaston 70-vuotisjuhlavuosi 2012, jolloin palkinnon kokonaissuuruus oli 30 000 euroa. 

Vuonna 2008 palkintoa ei jaettu ollenkaan ja 2013 pääpalkinto jätettiin jakamatta. 

Vuonna 2014 palkintosumma oli 16 000 euroa ja 2015 se oli 15 000 euroa. Vuodesta 

2016 alkaen palkinnon suuruus on ollut 20 000 euroa.  

Palosuojelurahaston hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati keskusteli kokouk-

sessaan 27.4.2020 Innovaatiopalkinnon kokonaissumman mahdollisesta korottami-

sesta 30 000 euroon ja päätti tehdä asiasta rahaston hallitukselle esityksen. Esitystä 

perusteltiin sillä, että korkeampi summa mahdollistaa esimerkiksi useamman kunnia-

maininnan myöntämisen ehdotuksille, jotka muutoin eivät nousisi palkintosijoille tai 

rahallisesti suurempien palkkioiden jakamisen. Mahdollisuus myöntää useampi pal-

kinto toimisi kannustimena hakijoille sekä toisi lisänäkyvyyttä palkinnolle. Korkeampi 

palkintosumma voi myös lisätä hakijoiden määrää. Uusi käytäntö voisi madaltaa haku-

kynnystä, sillä tavoite palkinnon hakemiseen voisi pääpalkinnon sijaan olla myös kun-

niamaininta hieman ehkä keskeneräisemmälläkin innovaatiolla, jolla kuitenkin arvioi-

daan olevan huomattavaa merkitystä tulipalojen ehkäisyn tai pelastustoiminnan edis-

tämisen kannalta. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti raadin esityksen mukaisesti nostaa Inno-

vaatiopalkinnon palkintosumman 30 000 euroon. Korkeammalla palkintosummalla on 

tarkoitus palkita useampia kunniamaininnan saajia hyvistä innovaatioesityksistä. Koro-

tettu palkintosumma voidaan käyttää myös pääpalkintoihin. 
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6.4 Vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon video 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Pääsihteeri Johanna Herrala poistui kokouksesta kohdan 6.4. käsittelyn ajaksi. 

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnosta ja palkinnon voittajista on valmistettu vii-

tenä vuonna (2015–2019) esittelyvideo, joka on kaikkien saatavilla ja katsottavissa ra-

haston verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla. Vuonna 2019 on valmistunut myös esitte-

lyvideo rahaston toiminnasta. Videoiden toteuttajana on ollut Creamframe Oy.  

Vuoden 2020 innovaatiopalkintovideon tekemiseen on pyydetty 13.5.2020 tarjous 

19.5.2020 klo 9 mennessä vuosina 2016, 2017 ja 2018 tehtyjen hintatiedustelujen voit-

tajalta Creamframe Oy:lta. Tarjous videon toteuttamisesta saapui Palosuojelurahas-

toon 18.5.2020.  

Vuodelle 2021 on suunnitelmissa laajemman strategia-/esittelyvideon tekeminen Palo-

suojelurahaston toiminnasta. Vuonna 2021 voitaisiin tehdä hintatiedustelu tai tarjous-

kilpailu erikseen esittelyvideon tekemisestä ja erikseen useamman vuoden innovaa-

tiopalkintovideon tekemisestä. 

Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä Innovaatiopalkinto videon tekemisen Cream-

frame Oy:n lähettämän tarjouksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti lisäksi, että vi-

deon tuottamisesta toteutetaan hintatiedustelu jälleen vuonna 2021. Hintatiedustelu 

lähetetään vähintään kolmelle eri taholle. Hintatiedustelussa voidaan kilpailuttaa use-

amman vuoden Innovaatiopalkintovideon toteuttaminen samalla kertaa (esimerkiksi 

vuodet 2021−2023). 
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7. Erityisavustushakemukset tutkimus- ja 

kehittämishankkeisiin, vuoden 2020 1. hakukierros, 

pöydälle jääneet hakemukset   

Pääsihteeri esitteli asian 

Esteasia; Mari Rantanen ja Paula Werning poistuivat kokouksesta kohdan 7.  käsittelyn 

ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2020 yhteensä 

3 300 000 euroa. Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2020 1. hakukierroksen erityisavus-

tukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kokouksessaan 31.3.2020. Rahastoon saapui 

määräaikaan mennessä 28 avustushakemusta. Ensimmäisellä hakukierroksella määrä-

rahasta jaettiin 1 720 643 euroa yhteensä 13 hankkeeseen.  

Pöydälle lisätietojen saamista varten jäivät Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen hanke 

HIKLU-JOKE sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen hanke Pelastustoimen museoesineiden 

kartoittaminen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen.  Päätöksen jälkeen 

avustusta on käytettävissä mahdollisiin pöydälle jääneisiin hankkeisiin sekä toisen kier-

roksen hankehakemuksiin yhteensä 1 579 357 euroa.  

Määräraha on mahdollista ylittää. Rahaston hallitus päätti 28.11.2019 kokouksessaan, 

että mikäli palosuojelumaksukertymä ylittyy arvioidusta, kohdistetaan mahdollinen yli-

tys tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (vuoden 2020 2. hakukierros). Lisäksi kokouk-

sessa 31.3.2020 rahaston hallitus linjasi, että avustuspäätöksiä tehtäessä voidaan huo-

mioida rahaston oman pääoman maltillinen pienentäminen, johon rahaston tilintarkas-

taja oli kiinnittänyt tarkastusraportissa huomiota. Myös avustusten alitoteumaa voi-

daan kohdistaa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.  
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää avustuksen Pirkanmaan pelastus-

laitoksen hankkeelle. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetty avustusmäärä on 

näin ollen 1 754 843 euroa, ja avustusta on vuonna 2020 myönnetty 14 hankkeeseen. 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen HIKLU-JOKE hanke päätettiin jättää edelleen pöy-

dälle lisätietojen pyytämistä varten.  

Päätösluettelo pöytäkirjan liitteenä 1. 

8. Vuoden 2021 yleisavustusten julistaminen haettavaksi 

(hakuaika 30.9.2020 saakka) sekä vuosikello  

Pääsihteeri esitteli asian 

Vuoden 2021 yleisavustuksen hakukirjeeseen on tullut joitain tarkennuksia viime vuo-

den kirjeeseen verrattuna. Merkittävimmät muutokset ovat seuraavat: 

Koulutustoiminnan osalta avustetaan pääsääntöisesti Pelastusopiston vahvistaman, 

voimassa olevan sivutoimisen henkilöstön sekä sopimuspalokunnan ja muun sopimuk-

sen tehneen yhteisön henkilöstön opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä lisä- 

ja täydennyskoulutusta.  

Nuohouspalvelujen osalta avustuksen painopisteenä on yleinen nuohouspalvelujen 

käyttäjille suunnattu nuohoukseen liittyvä turvallisuusviestintä sekä koko toimialan 

yleinen ohjaus, kehittäminen ja imagotyö. Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja 

kehittämiseen myönnetty avustus ei saa vääristää koulutusmarkkinoita ja avustuksella 

tuotettu koulutus- ja ohjausmateriaali on oltava avoimesti kaikkien saatavilla.  

Yleisavustusten hakukirjeessä on yksilöity ei-hyväksyttyjen kulujen listausta entistä tar-

kemmin, jotta hakukirjeen tiedot vastaavat yleisavustuksesta annettavan päätöksen 
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tietoja. Hakukirjeessä korostetaan myös, että yleisavustukseen liittyvät tulot ja menot 

tulee eritellä hakijan kirjanpidossa, hakemuslomakkeessa sekä tilityslomakkeissa.  

Lisäksi hakukirjeessä informoidaan, että vuoden 2022 yleisavustushaku toteutetaan 

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toteutettavan (valtion-

avustustoiminnan tietojärjestelmän) asiointipalvelun pilottihakuna. Hakuaika on suh-

teutettu asiointipalvelun valmistumisen ajankohtaan. Tällöin pelastusalan järjestöille 

myönnetään yleisavustusta itsenäisesti, eikä osana vastaavan valtakunnallisen järjes-

tön avustusta. Mikäli asiointipalvelun valmistuminen kuitenkin viivästyy, tullaan haku 

toteuttamaan entisellä tavalla 

Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2021 toimin-

taan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoite-

tut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.  

Rahaston hallitus päätti, että hakukirjeen kirjausta tulojen ja menojen esittämisestä 

voidaan vielä täsmentää ennen haun avaamista. 

Hallitus hyväksyi linjauksen siitä, että yleisavustushaku järjestetään vuonna 2022 pilot-

tihakuna Valtionavustus-toiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen kautta. Tällöin 

pelastusalan liitot voivat hakea yleisavustusta itsenäisesti.  
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9. Vuoden 2020 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin  

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Esteasia; Mari Rantanen ja Paula Werning poistuivat kokouksesta kohdan 9. (Etelä-

Suomen päätökset) käsittelyn ajaksi ja Jaakko Pukkinen kohdan 9. (Länsi- ja Sisä-Suo-

men päätökset) käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

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

hastosta voidaan myöntää erityisavustuksia pelastustoimen alueille ja sopimuspalo-

kunnille. 

Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden il-

moittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 7.2.2020. Aluehal-

lintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimit-

taa ne Palosuojelurahastoon 28.2.2020 mennessä.  

Saapuneet hakemukset: 

Määräaikaan mennessä rahastoon toimitettiin aluehallintovirastoista 72 hakemusta. 

Näistä viisi oli tullut aluehallintovirastoihin myöhässä Palosuojelurahaston suosittele-

masta määräajasta 7.2.2020 (kaksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, kaksi Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ja yksi Lounais-Suomen aluehallintovirastoon). Ha-

kemukset ovat tulleet kuitenkin Palosuojelurahastoon asetetussa määräajassa 

28.2.2020, joten ne päätettiin käsitellä yhdessä muiden hakemusten kanssa. Myöhäs-

tymisen syynä oli erehdykset hakemusten toimittamisessa. Yhdeltä pelastuslaitokselta 

oli jäänyt vahingossa sopimuspalokuntien hankkeet toimittamatta määräajassa alue-

hallintovirastoon. Toinen pelastuslaitos perusteli myöhästymistä resurssimuutoksella 
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ja kadonneella sähköpostilähetyksellä. Yhden myöhässä tulleen hakemuksen osalta 

avustusehdot eivät täyttyneet, sillä kalusto oli hankittu jo vuoden 2019 puolella. 

Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2020: 

Hallituksen 28.11.2019 hyväksymän vuoden 2020 varojen käyttösuunnitelman mukaan 

vuonna 2020 voidaan myöntää avustusta kalustohankkeisiin 1 880 000 euroa ja raken-

nushankkeisiin 1 900 000 euroa, yhteensä 3 780 000 euroa. Vuoden 2020 rakennus-

hankkeiden avustuspäätökset tehtiin kokouksessa 31.3.2020. Avustuspäätös rakennus-

hankkeisiin oli yhteensä 2 080 044 euroa. 

Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman 

hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukai-

set kalustohankkeet.  

Päätösesitys: Päätösesitys kalustohankkeisiin on yhteensä 2 385 800 euroa, josta pe-

lastuslaitoksille esitettiin myönnettäväksi yhteensä 1 997 076 euroa ja sopimuspalo-

kunnille yhteensä 388 724 euroa. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä esitettiin tehtä-

väksi 52 hankkeeseen, mikä vastaa 72,2 % haetusta (vuonna 2019 myönteinen päätös 

tehtiin 64 hankkeeseen, mikä vastasi 76,2 % haetusta, vuonna 2018 myönteinen pää-

tös tehtiin 54 hankkeeseen mikä vastasi 56,8 % haetusta). 

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 49 hankehakemusta, joista myönteinen päätös esi-

tettiin tehtäväksi 36 hankkeeseen (73,5 %).  

Myönteiset kalustohankkeiden päätösesitykset pelastuslaitoksille: 

28 pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon 

3 pelastuslaitosten kevyisiin ajoneuvoihin  

4 pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeisiin 
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1 pelastuslaitosten erityiskalustoon  

Yhteensä 36 hanketta, 1 997 076 euroa.  

Sopimuspalokunnista saapui 23 hakemusta, joista myönteinen päätös esitettiin tehtä-

väksi 16 hankkeeseen (69,6 %).  

Myönteiset kalustohankkeiden päätösesitykset sopimuspalokunnille: 

4 sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvokalustoon  

10 sopimuspalokuntien kevyisiin ajoneuvoihin 

1 sopimuspalokuntien mönkijään 

1 erityiskalustoon  

Yhteensä 16 hanketta, 388 724 euroa 

Esityksen mukaisesti sopimuspalokunnille myönnettäisiin kalusto- ja rakennushanke-

haun kautta vuonna 2020 yhteensä 560 848 euroa, joista 172 124 euroa myönnettiin 

sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 31.3.2020 

ja 388 724 euroa myönnettiin kalustohankkeisiin kokouksessa 2.6.2020.  
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Myönteisten kalustohankkeiden jakauma vuonna 2020 aluehallintovirastoittain (vie-

ressä vastaavat vuoden 2019 tiedot): 

Alue 

Vuosi 2020  

päätös / haettu, 

kpl 

Vuosi 2019 

päätös / haettu, 

kpl 

Etelä-Suomi 22 / 31 26 / 33 

Lounais-Suomi 6 / 12 12 / 18 

Länsi- ja Sisä-Suomi 11 / 14 16 / 19 

Itä-Suomi 7 / 8 5 / 5 

Pohjois-Suomi 1 / 1 0 / 0 

Lappi 4 / 5 4 / 5 

Ahvenanmaa 1 / 1 1 / 4 

Yhteensä 52 / 72 64 / 84 

Vuoden 2020 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma: 

Kalusto- ja rakennushankepäätöksiä on perinteisesti käsitelty rahastossa yhtenä koko-

naisuutena. Vuoteen 2012 saakka rakennus- ja kalustohankepäätökset valmisteltiin 

sekä päätettiin samassa kokouksessa, jolloin niillä oli yhteinen budjetti. 
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Rahaston hallituksen hyväksymän vuoden 2020 varojen käyttösuunnitelman mukaan 

voidaan rakennus- ja kalustohankkeisiin antaa uusia päätöksiä yhteensä 3 780 000 eu-

ron arvosta. Vuoden 2020 rakennushankkeidenavustuspäätökset ovat 2 080 044 euroa 

ja kalustohankkeiden esitys avustuspäätöksiksi 2 385 800 euroa, yhteensä 4 465 844 

euroa. Vuoden 2020 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin ylittyy 

esityksen mukaan yhteensä 685 844 eurolla. 

Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 28.11.2019 (pöytäkirja 6/2019, kohta 5.1), että 

hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen voidaan ottaa huo-

mioon suunnitelmavuoden avustusten jaossa esimerkiksi kalusto- ja rakennushank-

keissa. Mikäli palosuojelumaksukertymä ylittyy arvioidusta, päätti rahaston hallitus 

kohdistaa mahdollisen ylityksen puolestaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.  

Alitoteutuneita sitoumuksia on 22.5.2020 mennessä syntynyt 317 501 euroa. Rahas-

tossa on valmistelussa viisi kappaletta tutkimus- ja kehittämishankkeiden lopputilityk-

siä, joista jää käyttämättä arviolta 180 000 euroa. Yhteensä sitoumuksien alitoteutumia 

kertyy puoleen väliin vuotta 2020 mennessä noin 500 000 euroa. Loppuvuodelle on li-

säksi odotettavissa lisää sitoumuksien alitoteumia. 

Jos vuonna 2020 syntyvät hankkeiden alitoteumat eivät kata kalusto- ja rakennushank-

keiden määrärahan ylitystä, rahaston omaa pääomaa pienennetään. Rahaston pääoma 

on noussut viime vuosina ja se on vuoden 2019 tuottojäämän kirjauksen jälkeen 10 

274 925,05 euroa. Tilintarkastaja on vuosiyhteenvedossaan 20.3.2020 pyytänyt rahas-

toa selvittämään, onko sen pääoman kasvattaminen edelleen tarkoituksenmukaista. 

Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 31.3.2020 tulevina vuosina pyrkiä maltillisesti 

vähentämään rahaston pääomaa.  

Päätös: Hyväksyttiin kalustohankeavustukset esityksen mukaisesti. Päätettiin, että ra-

haston omaa pääomaa voidaan maltillisesti pienentää tämän vuoden avustuspäätöksiä 
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tehtäessä, kuten nyt tehtävissä kalusto- ja rakennushankeavustuksissa. Päätösluettelo 

pöytäkirjan liitteenä 2. 

10. Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset 

vuodelta 2019 

Pääsihteeri esitteli asian 

Avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta on kertomusten 

mukaan ollut päätösehtojen mukaista. Avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä 

kustannuksista. 

Järjestöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä muu tilinpäätösaineisto on 

toimitettu rahastoon. Mikäli järjestöjen toiminnassa ilmenisi jälkikäteen päätösehtojen 

vastaisia piirteitä, joilla olisi merkitystä avustuksen määrään, olisi mahdollista ryhtyä 

avustuksen takaisinperintään valtionavustuslain puitteissa.  

Päätös: Hallitus hyväksyi järjestöjen tilitykset vuodelta 2019. Mikäli tilityksissä tai jär-

jestöjen toiminnassa ilmenisi jälkikäteen päätösehtojen vastaisia piirteitä, voidaan 

mahdolliseen avustuksen takaisinperintään ryhtyä jälkikäteen. Rahaston sihteeristölle 

annetaan valtuus varmistaa ja tarkentaa vielä yleisavustuslaskelmia sekä tuoda huo-

miot rahaston hallituksen seuraavaan kokoukseen. 

Lopputilitysten maksatusten yhteydessä todettiin lisäksi, että Suomen Sopimuspalo-

kuntien Liitto ry:n yleisavustusta jäi käyttämättä 13 745 euroa, SPEK-ryhmältä yleis-

avustuksesta jäi käyttämättä 68 994 euroa ja Nuohousalan Keskusliitto ry:n yleisavus-

tuksesta jäi käyttämättä 12 722 euroa. Suomen Palopäällystöliitto ry:n yleisavustusta ei 

jäänyt käyttämättä. 
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11. Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä 

sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

11.1 Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset (4 kpl) 

11.1.1 SMDno-2019-439; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen 

sisältöön; sammutusauto 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 28.5.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Länsi-Uuden-

maan pelastuslaitokselle avustusta Nummelaan sijoitettavan sammutusauton LU 501 

hankintaan yhteensä enintään 64 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 2019 ja 

hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.10.2020 mennessä. 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on 12.3.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muu-

tosta hankkeen sisältöön. Pelastuslaitoksen tehdessä leasingrahoitussopimusta Kunta-

rahoituksen kanssa, kohdistui kahden leasingrahoituksella hankittavan sammutusau-

ton rahoituksesta toinen epähuomiossa Nummelaan sijoitettavaan autoon LU 501. Tä-

hän autoon oli myönnetty Palosuojelurahaston hankeavustus (SMDno-2019-439). 

Auto, joka hankittiin omarahoituksella LU 201, sijoitettiin Niittykumpuun. Tämän takia 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo myönnetyn avustuksen (SMDno-2019-439) koh-

distamista Niittykumpuun sijoitetun sammutusauton LU 201 hankintaan. Muutoksella 

ei ole vaikutusta hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin eikä määräaikoihin. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen myönnetyn avustuk-

sen kohdistamisesta sammutusautoon LU 201. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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11.1.2 SMDno-2018-1058; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja 

aikatauluun; Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien 

kehittäminen -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 6.9.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 

avustusta Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen -

hankkeeseen yhteensä enintään 107 713 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 

31.5.2020 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.8.2020 mennessä. 

Pelastusopisto on 24.4.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen bud-

jettiin ja aikatauluun. Hakijan mukaan hankkeessa toukokuulle 2020 suunniteltu loppu-

seminaari on jouduttu perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Hankkeen näkö-

kulmasta loppuseminaari olisi erityisen tärkeää saada järjestettyä hankkeen aikana 

tehtyjen toimenpiteiden ja tuloksien kokoamiseksi ja välittämiseksi, sekä näiden poh-

jalta tehtävien kehityssuunnitelmien keskusteluttamiseksi ja niihin sitouttamiseksi.  

Jatkoajan lisäksi hankkeeseen haetaan pienimuotoista budjettimuutosta. Hankkeen ny-

kyisen projektipäällikön nykyinen virkasuhde päättyy 31.5.2020. Mikäli projektipäälli-

köllä ei ole virkasuhdetta Pelastusopistolla loppuseminaarin ajankohdan aikaan, korva-

taan hänelle työpanos ja matkakustannukset hankkeen rahoituksesta etukäteen määri-

tellyn sopimuksen perusteella. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttami-

selle 31.10.2020 saakka ja tilityksen määräajalle 31.12.2020 saakka, sekä budjettimuu-

tosta, jotta loppuseminaari voidaan toteuttaa. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 2.6.2020 hyväksyä 

muutoksen hankkeen budjettiin sekä myöntää jatkoaikaa hankkeen toteutukselle 
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31.10.2020 saakka ja vastaavasti tilityksen määräajalle 31.12.2020 saakka. Muut pää-

tösehdot pysyvät ennallaan. 

11.1.3 SMDno-2019-2380; Laurea-ammattikorkeakoulu; jatkoaikahakemus; 

Asumisturvallisuuden koulutus verkossa-hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 31.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Laurea-ammatti-

korkeakoululle avustusta Asumisturvallisuuden koulutus verkossa -hankkeeseen yh-

teensä enintään 46 805 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.8.2022 ja hank-

keen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2022 mennessä. 

Laurea-ammattikorkeakoulu on 29.4.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut hankkeelle 

jatkoaikaa. Hankkeen aikatauluksi on hakemusvaiheessa esitetty 1.5.2020−31.8.2022. 

Hakijan mukaan hankkeeseen suunniteltujen henkilöiden työnkuva syksyn 2020 osalta 

on muuttunut. Tähän ovat vaikuttaneet osittain Covid-19-pandemian vuoksi keväältä 

syksylle siirretyt projektit sekä hakemuksen lähettämisen jälkeen tapahtuneet muutok-

set työsuunnitelmissa. 

Hakijan mukaan hankkeen valmistelijat eivät näiden muutosten seurauksena pysty 

käynnistämään hanketta tehokkaasti alkuperäisen suunnitelman aikataulun mukaisesti 

1.5.2020. Hakija esittää hankkeen aikataulun siirtämistä ja aloitusta 1.1.2021. 

Asiaa on käsitelty Laurean hankkeessa toimivan yhteistyökumppani Helsingin Pelastus-

liitto ry:n toiminnanjohtajan kanssa 21.4.2020. Helsingin Pelastusliitto ry puoltaa hank-

keen aloituksen siirtoa sekä jatkoajan hakemista. Asiaa ja aikataulua käsiteltiin lisäksi 

Laurean korkeakouluyksikön johtajan sekä kehittämispäällikön kanssa 22.4.2020. 
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Ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta kokonaisbudjettiin eikä haetun avustuksen-

määrään. Muutoksen seurauksena palkka- ja muut kustannukset siirtyvät 8 kuukau-

della eteenpäin, minkä seurauksena budjetti jakautuu eri tavalla vuosien 2021−2023. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttami-

selle. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2020 hyväksyä hank-

keen uuden aloitusajankohdan ja aikataulun. Hanke tulee toteuttaa ajalla 

1.1.2021−31.3.2023. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2020 men-

nessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

11.1.4 SMDno-2020-205; Pelkosenniemen VPK; Oikaisuvaatimus 

Suunnittelija esitteli asian 

Pelkosenniemen VPK ry on hakenut avustusta varuste- ja kalustohankintoihin 

28.11.2019 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakemuk-

sen 27.2.2020 pidetyssä kokouksessa muilta osin, mutta ei myöntänyt avustusta 

dronen hankintaan. 

Pelkosenniemen VPK hakee päätökseen oikaisua 17.3.2020 päivätyllä oikaisuvaatimuk-

sellaan. Oikaisuvaatimus on toimitettu Palosuojelurahastoon hallintolain (434/2003) 

49 c §:ssä säädetyn 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätös: Palosuojelurahaston päätti 2.6.2020 pitämässään kokouksessa, että 27.2.2020 

tehtyä päätöstä ei oikaista. 
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Perustelut:  

Palosuojelurahaston hallitus on hylännyt alkuperäisen hakemuksen dronen osalta, sillä 

hankinnan ei katsottu kohdistuvan palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:n mu-

kaisiin tarkoituksiin. 

Palosuojelurahaston sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeessä (SMDno-2019-

2129) todetaan, että avustukset ovat harkinnanvaraisia. Avustusehtojen mahdollisesta 

täyttymisestä huolimatta kaikkiin avustuskelpoisiin hankintoihin ei välttämättä myön-

netä avustusta. 

Palosuojelurahastoon on viime vuosina saapunut muutama sopimuspalokunnan 

pienavustushakemus (Kittilän VPK SMDno-2017-1676; Imatran VPK SMDno-2018-1089; 

Lappfjärds FBK SMDno-2020-485), joissa on haettu avustusta dronen hankintaan ja joi-

hin avustusta ei ole myönnetty. Hallitus on kokouksessaan 29.11.2017 päätynyt siihen, 

ettei dronen hankintaan myönnetä toistaiseksi avustuksia. Ennen dronen avustamista 

tulee linjata asia sekä perusteet dronen hankinnalle. Pelkosenniemen VPK ry:n saama 

kielteinen päätös on näin ollen linjassa Palosuojelurahaston muiden vastaavien päätös-

ten kanssa. 

11.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 27 kpl 

Suunnittelija esitteli asian 

Esteasiat; Jaakko Pukkinen ja Paula Werning poistuivat kokouksesta kohdan 11.2. kä-

sittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

Rahastoon on saapunut sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia 27 kpl. Myönnet-

tävä avustus on yhteensä 60 495 euroa. Yksittäiset päätökset on esitetty taulukossa, 

joka on pöytäkirjan liitteenä 3. 
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Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavus-

tushankkeisiin avustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Pienavus-

tusta myönnetään tulipalojen ehkäisyä sekä pelastustoimintaa edistäviin hankkeisiin. 

Avustusta myönnettiin 27 hankkeeseen seuraavasti: 

Asiakohta SMDno Saaja Avustus €   

11.2.1. SMDno-2020-1152 Larsmo brandmannaklubb rf 76   

11.2.2. SMDno-2020-582 Maarian VPK 3 744   

11.2.3. SMDno-2020-1072 Kårböle FBK 1 914   

11.2.4. SMDno-2020-1073 Kotkan VPK 242   

11.2.5. SMDno-2020-921 Pornaisten VPK 6 137   

11.2.6. SMDno-2020-939 Sauvon VPK 2 144   

11.2.7. SMDno-2020-956 Naantalin VPK 332   

11.2.8. SMDno-2020-940 Sääksjärven VPK 3 667   

11.2.9. SMDno-2020-957 Rautpohjan VPK 2 169   
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11.2.10. SMDno-2020-959 Malax Brandmannaförening rf 0   

11.2.11. SMDno-2020-1001 Tammelan VPK 2 098   

11.2.12. SMDno-2020-1002 Sottungsby FBK 669   

11.2.13. SMDno-2020-1004 Leppälahden VPK 471   

11.2.14. SMDno-2020-1129 Hyvinkään Konepajan TPK 831   

11.2.15. SMDno-2020-1130 Salmentaan VPK  6 627   

11.2.16. SMDno-2020-1131 Salmentaan VPK 2 3 242   

11.2.17. SMDno-2020-1133 Savion VPK 4 963   

11.2.18. SMDno-2020-1145 Kyröskosken VPK 1 876   

11.2.19. SMDno-2020-1146 Köyliön Läntinen VPK 2 430   

11.2.20. SMDno-2020-1149 Vaaralan VPK 1 876   

11.2.21. SMDno-2020-1147 Rekolan VPK 2 323   

11.2.22. SMDno-2020-1150 Isnäs FBK 617   

11.2.23. SMDno-2020-1151 Karhulan VPK 261   
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11.2.24. SMDno-2020-1148 Kellokosken VPK 4 571   

11.2.25. SMDno-2020-1144 Lapin VPK 4 713   

11.2.26. SMDno-2020-1244 Heinäjoen VPK 1 453   

11.2.27. SMDno-2020-1246 Kuopion VPK 1 049   

 Yhteensä 60 495   

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun 

ottamatta: 

Larsmo Brandmannaklubb rf 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu poraruuvien, lisävalon, akkusahan, sammu-

tuspeitteen, jauhesammuttimen, eristevillan, harjoituskontin ja kuomullisen peräkär-

ryn (5 066,32 €) hankintaa. Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeen SMDno-

2019-2129 mukaan palomiesyhdistyksille pienavustuksia myönnetään vain nuoriso-

osaston varusteisiin. 

Kotkan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu peke-päätelaite näytön seinäkiinnityksen, 

kaapeleiden, näppäimistön ja nuoriso-osaston kypärien (636,37 €) hankintaa, sillä 

avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenha-

kuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.  
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Sääksjärven VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sadetakkien, akkujen ja avaimenperien 

(1 545,17 €) hankintaa. Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edis-

tämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla. 

Tammelan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu dronen tarvikkeiden, laskeutumisalustan ja 

otsonaattorin (861,78 €) hankintaa. Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-

minnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla. 

Hyvinkään Konepajan Tehdaspalokunta ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palopuvun takin, suojamattojen ja virve-kan-

timien (1 031,62 €) hankintaa, sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hal-

lituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuo-

den määräajan jälkeen. 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kahdeksan leukahihnan (338,60 €) kustan-

nuksia. Leukahihnan hankinta voidaan hyväksyä kypärähankintojen yhteydessä. Muilta 

osin hankinta katsotaan varaosaksi, eikä se näin ollen ole sopimuspalokuntien 

pienavustusten hakukirjeen SMDno-2019-2129 mukainen. 
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Salmentaan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vesijetin rekisteröintikustannuksia (40 €). Ky-

seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-

tannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Savion VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu metsäpaloliittimen (260,40 €) hankintaa, 

sillä avustusta siihen on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuk-

senhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmalaitteiden kasvo-osan kiinnityssar-

jan (275,16 €) hankintaa.  Kiinnityssarjan hankinta voidaan hyväksyä paineilmalaitehan-

kinnan tai kypärähankinnan yhteydessä. Muilta osin hankinta katsotaan varaosaksi, 

eikä se näin ollen ole sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeen SMDno-2019-

2129 mukainen. 

Köyliön Läntinen VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu perintämaksua (10 €) ja lämpökameran la-

taustelakan (260,40 €) hankintaa. Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-

minnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla. 

Karhulan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemapalvelusvaatteiden (pikeepaitojen, 

neuleiden, hihatunnusten, ulkotakkien ja nimikylttien (1865,34 €)) hankintaa. Sopimus-

palokuntien pienavustusten hakukirjeen SMDno-2019-2129 mukaan avustusta voidaan 
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myöntää asemavaatetukseen kuuluvien poolopaidan sekä reisitaskuhousujen hankin-

taan. 

Lapin VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu perävaunun yksittäishyväksynnän, rekiste-

röintitoimenpiteen ja rekisterikilven (212 €) kustannuksia. Kyseessä ei ole tulipalojen 

ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahasto-

lain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Kuopion VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paukkuliivien varapatruunasarjojen (47,60 €) 

hankintaa, sillä ne kuuluvat varusteiden tavanomaisiin huolto- ja ylläpitokuluihin, ei-

vätkä siten ole suoranaisesti kalusto- tai varustehankintoja. 

Kokonaan hylätyt 

Malax brandmannaförening rf 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu poolopaitojen ja harjoituskonttien (5 955,48 

€) hankintaa. Yhdistyksellä ei ole voimassa olevaa sopimusta alueen pelastustoimen 

kanssa. 
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12. Palosuojelurahaston strategian päivitys: nykyinen strategia 

ja strategian päivittäminen 

Pääsihteeri esitteli asian 

Voimassa oleva strategia:  

Palosuojelurahaston voimassa oleva strategiaprosessi käynnistyi keväällä 2012. Strate-

gian lähtökohtana oli vaikuttavuus sekä avustusten oikea kohdentaminen. Tavoitteena 

strategiatyöprosessissa oli saavuttaa laadukkaat ja modernit prosessit sekä paras mah-

dollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. Lopullinen strategia hy-

väksyttiin hallituksen kokouksessa 4.6.2013.  

Strategian pohjalta laadittiin strategian toimeenpanosuunnitelma, joka korvasi osal-

taan toiminta- ja taloussuunnitelman. Strategian toimeenpanosuunnitelma, joka sisäl-

tää myös varojen käyttösuunnitelman sekä talousarvion, on laadittu vuosittain. 

Vuonna 2019 tämä asiakirja korvattiin tulostavoiteasiakirjalla.  

Strategian päivittäminen:  

Strategiaa oli tarkoitus päivittää kolmen vuoden välein. Strategian päivitykseen päätet-

tiin kuitenkin palata vasta, kun pelastustoimen uudistuksen sekä maakuntauudistuksen 

vaikutukset rahastolainsäädäntöön ja myönnettäviin avustustyyppeihin tarkentuvat. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti toiminta- ja taloussuunnitelmassaan 29.11.2018 

aloittaa vuonna 2019 strategian päivittämisen valmistelutyöt. Suunnitelman mukaan 

rahasto tulee linjaamaan avustusten painopisteet strategian päivityksen yhteydessä. 

Strategian uudistamista käsiteltiin hallituksen kokouksissa vuonna 2019 kolme kertaa.  
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Rahaston strategiaa sekä avustusten painopisteitä on tarkoitus tarkastella hallitusoh-

jelman, pelastustoimen strategian 2025 sekä pelastustoimen tutkimuslinjausten 

(PETU10+) pohjalta. Lisäksi rahaston strategiassa huomioidaan pelastustoimen onnet-

tomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmahankkeessa esille tulleita tavoitteita. Rahasto 

tukee toiminnallaan kyseisten strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista erityisesti 

niiltä osin, kuin ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista.  

Tulostavoiteasiakirjan tulee olla tulostavoiteasiakirjan mukaan valmis vuonna 2021. 

Rahaston strategia olisi toteuttavissa esimerkiksi lyhyenä videona sekä sitä tukevana 

visuaalisena materiaalina tai pelkällä visuaalisella tekstimateriaalilla. Viestinnän suun-

nitteluun liittyviä palveluita voi tilata esimerkiksi ministeriön kilpailuttamalta Ryhmit-

tymä Kvartetilta, joka muodostuu neljästä markkinoinnin ja digitaalisen viestinnän yri-

tyksestä.  

Päätös: Päätettiin toteuttaa strategiatyöpajoja, joihin osallistuu rahaston sihteeristö 

sekä osa rahaston hallituksen edustajista. Sihteeristö tiedustelee mahdollista konsult-

tia vetämään rahaston strategiatyöpajoja (2 - 3 työpajaa loppuvuodesta 2020 - keväällä 

2021). 

Päätettiin, että rahaston strategia voidaan toteuttaa videona sekä sitä täydentävänä 

tiiviinä ja selkeänä visuaalisena materiaalina, mikäli prosessin edetessä tämä etenemis-

tapa osoittautuu toimivaksi vaihtoehdoksi. 
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13. Rahaston viestintäasiat 

Assistentti esitteli asian 

Twitter ja Facebook 

Palosuojelurahastolle on perustettu Twitter-tili huhtikuussa 2018. Twitter-tilin käyttöä 

on tarkoitus lisätä lisäämällä twiittejä ja twiittamalla esimerkiksi useamman kerran sa-

masta aiheesta. Rahaston Facebook-tili otetaan käyttöön vuonna 2021 tai siinä vai-

heessa, kun resursseja päivitykseen on riittävästi. 

Rahaston logo 

Rahaston nykyisen logo ei täytä täysin EU:n saavutettavuusdirektiiviä, sillä logon kont-

rasti taustaan on heikko. Logon värit voivat jatkossa pysyä samana.  

Verkkosivujen uudistus 

Rahaston verkkosivut ovat tällä hetkellä WordPress-alustalla. Sivustoja ollaan uudista-

massa. Vaihtoehtoina on pysyä vanhalla alustalla ja tehdä muutokset sinne tai vaihtaa 

alusta kokonaan (esimerkiksi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ylläpi-

tämä valtion yhteinen julkaisualusta, VYJ). Sivusto VYJ:ssä maksaa käyttöönotolta 

10 000 euroa, ja sen ylläpito 400 euroa kuukaudessa.  

Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä (ja sitä ennen) myös saavutettavuus ja tieto-

suoja on otettava huomioon. Osa sivuston asiakirjoista on jo muokattu saavutetta-

vaksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi asia Twitter ja Facebook-tileistä.  
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Palosuojelurahaston hallitus päätti, että logosta muokataan vahvempi, saavutetta-

vampi sekä kontrasteiltaan voimakkaampi. Logon värit pysyvät ennallaan. 

Keskusteltiin rahaston verkkosivujen päivittämisestä. Päätettiin pyytää sivuston päivit-

tämisestä hintatarjoukset muutamalta ministeriön ehdottamalta yhteistyökumppanilta 

tai toteutetaan vaihtoehtoisesti sivujen päivitys aiemman WordPress-alustan mukai-

sesti. 

14. Muut asiat 

14.1 Pelastusliittojen viesti koronatilanteen vaikutuksista vuoden 

2020 yleisavustuksiin 

Pääsihteeri esitteli asian 

Koronatilanne on vaikuttanut yleisavustusta saavien liittojen toimintaan. Isoa osaa 

suunnitellusta toiminnasta ei ole voitu toteuttaa. Peruuntuneita toimintoja on osittain 

pystytty korvaamaan mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Vaikka suoritteet eivät toteudu 

vuonna 2020 suunnitellusti, niin kiinteät kustannukset (mm. palkat) kuitenkin toteutu-

vat. Pelastusalan liitoista on tullut toivomus, että koronan aiheuttaman tilanteen vai-

kutukset suoritteiden määrään eivät vaikuttaisi avustuksen maksamiseen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi oheiset kirjeet sekä huomioidaan asia tilitysten yhteydessä. 
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14.2 Talousseuranta: 1. neljännes 2020 

Pääsihteeri esitteli asian 

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

vissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

14.3 Sidosryhmälistaus 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston sihteeristöllä on käytössään sidosryhmälistaus, jota käytetään 

muun muassa valmiiden hakukirjeiden jakeluissa ja jota päivitetään tarpeen mukaan. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja lisätään sidosryhmälistaukseen mahdolliset uudet yhteis-

työtahot. Hyödynnetään listausta viestinnässä. Listauksen ylläpidossa tulee huomioida 

tietosuojavaatimukset. 

14.4 Tarkastuskäynnit vuonna 2020 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on valmistanut tarkastussuunnitelman myönnettyjen avustusten 

osalta. Se käsiteltiin Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 27.2.2020 (Pöytäkirja 

1/2020). Tarkastussuunnitelmaan sisällytetään kohteissa tehtäviä tarkastuskäyntejä. 

Tarkastuskohteeksi valitaan tarkastussuunnitelman mukaisesti arvioidun riskin ja sa-

tunnaispoiminnan perusteella vuosittain yhteensä 5-20 hanketta, joista suurin osa on 
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toteutettu tarkastussuunnitelman pohjalta ja joitakin tarkastussuunnitelman ulkopuo-

lelta sovituin perustein (esimerkiksi muualta saatu tieto avustuskohteen päätöksenvas-

taisesta käytöstä). Tarkastuksessa varmistutaan siitä, että hankkeita ja toimintaa on 

toteutettu sääntöjen puitteissa ja avustus on päätöksenmukaisessa käytössä. Raken-

nushankkeiden osalta avustuksen käyttöaika on päätöksen mukaan 30 vuotta.  

Vuoden 2020 tarkastussuunnitelmaan sisältyi 12 rakennushanketarkastusta, neljä har-

joitusaluehanketta, 16 kalustohanketarkastusta sekä viisi pienavustushanketta. Tarkas-

tussuunnitelmassa todettiin, että sihteeristö voi täsmentää tarkastuskäyntien määrää, 

kohdetta sekä ajankohtaa tarvittaessa suunnitelmasta poiketen muun muassa aikatau-

lullisista syistä. Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessa 27.2.2020 (Pöytä-

kirja 1/2020), että sihteeristö voi tarvittaessa muuttaa esitystä tarkastuskäyntien mää-

rän sekä ajankohdan osalta esimerkiksi aikataulullisista syistä. 

Vuoden 2020 tarkennettuun tarkastussuunnitelmaan sisältyy kaksi yleisavustushanke-

tarkastusta, kolme rakennushanketarkastusta ja viisi kalustohanketarkastusta. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi uuden tarkastuskäyntisuunnitelma esi-

tyksen mukaisesti. Sihteeristö voi tarvittaessa muuttaa esitystä tarkastuskäyntien mää-

rän sekä ajankohdan osalta esimerkiksi aikataulullisista syistä. Palosuojelurahaton halli-

tus hyväksyi, että tarkastuksissa voidaan käyttää ulkopuolista toimijaa mukana. 

15. Seuraava kokous 

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 14.9.2020 klo 11 – 14 sisäministeri-

össä, etäkokouksena. 
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16. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.  

 

Puheenjohtaja   Päivi Nerg 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  

 

Liite 1:  Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 

Liite 2:  Vuoden 2020 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin 

Liite 3:  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 27 kpl 
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