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Hallituksen kokous
Aika

21.5.2021 klo 13.15–16.30

Paikka

Sisäministeriö, etäkokous. Paikalla sisäministeriössä (Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Kruunu, 1. kerros) oli rahaston hallituksen puheenjohtaja
sekä sihteeristöstä pääsihteeri, asiantuntija ja assistentti.

Läsnä

Päivi Nerg

puheenjohtaja

Mika Kättö

varapuheenjohtaja

Petri Mero

jäsen

Jaakko Pukkinen

jäsen; esteasiat (Länsi- ja Sisä-Suomen päätökset):
kohta 6 klo 14.43–14.45; kohta 9.2

Mari Rantanen

jäsen; poissa klo 13.49–16.15 (kohdat 3.3–10.10)

Brita Somerkoski

jäsen; esteasiat: kohta 9.1.7 klo 15.25–15.26

Vesa-Pekka Tervo

jäsen

Raimo Piirainen

varajäsen; poistui klo 14.57 (kohdan 7 käsittelyn
jälkeen)

Tiedoksi

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Johanna Herrala

pääsihteeri

Solja Kumpulainen

assistentti

Ira Nikoskinen

erityisasiantuntija; paikalla kohdat 6 ja 7

Jessica Puro

suunnittelija; paikalla kohdassa 9.2

Katri Päivärinta

asiantuntija

Kimmo Kohvakka
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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista lisäyksin: kokouskutsun liitteenä olleeseen esityslistaan lisättiin kohta 11.10 Tutkimus- ja kehittämisavustusten asiantuntijaraadin kokoonpano.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.3.2021) pöytäkirja muutoksella, että varapuheenjohtaja toimi kokouksen puheenjohtajana klo 17.17–18.08.

3.

Vuoden 2021 Innovaatiopalkinto
Pääsihteeri esitteli asian

3.1

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto: tausta ja palkitut
2007−2020
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto on myönnetty vuodesta 2007 lähtien. Palosuojelurahastolle tehtiin syksyllä 2005 esitys pelastusalan innovaatiopalkinnosta. Hallitus
päätti palkinnon perustamisesta 22.2.2007 ja hyväksyi sille säännöt ja nimesi sääntöjen
6 §:n mukaisen valintaraadin.
Innovaatiopalkintoehdotuksia on tullut vuosina 2007–2020 yhteensä 214 kappaletta.
Ehdotuksista 33 on saanut palkinnon tai kunniamaininnan. Innovaatiopalkinnon voittajista on tehty videot viimeiseltä kuudelta vuodelta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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3.2

Innovaatiopalkintoraadin esitys ja perustelut
Vuoden 2021 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa 28.10.2020. Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään
31.3.2021. Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 32 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan
10.5.2021.
Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 15.5.2019−30.4.2022 on seuraava:
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

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi oli esteellinen osallistumaan kokoukseen, joten pelastuslaitosten kumppanuusverkosto valitsi 20.4.2021 kokouksessaan hänen varajäsenekseen vuoden 2021 Innovaatiopalkintoraatiin pelastuskomentaja Jani Pitkäsen.
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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 innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole
elämäntyöpalkinto.
Innovaatio voi olla


laite, väline tai kone



työmenetelmä



toimintatapa



muu vastaava uusi keksintö,

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen
tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 30 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007).

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 3/2021

5 (33)

VN/6209/2021
Liite 1

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen
tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen
hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.
Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyllä 2021 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon jaosta.
Innovaatiopalkinto julkistetaan 2021 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.

3.3

Innovaatiopalkintoraadin esitys sääntömuutoksesta
Innovaatiopalkintoraati on esittänyt päivitettäväksi raadin sääntöjä. Muutoksia on esitetty pykäliin 3, 4 ja 6 seuraavasti:
3 § Poistetaan virke: Palkinto annetaan mahdollisuuksien mukaan joka toinen vuosi pelastustoimintaa edistävälle ja joka toinen vuosi onnettomuuksien ehkäisyä edistävälle innovaatiolle.

Perustelu: Saapuneita ehdotuksia ei tule vuosittain niin paljon, että palkinto voitaisiin
jakaa esitetyllä tavalla.
4 § Poistetaan tarkka euromääräinen Innovaatiopalkinnon enimmäissumma 30 000 euroa ja täsmennetään virke seuraavasti: Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään
rahaston hallituksen päättämän euromäärän suuruinen.
Perustelu: Rahapalkinnon vuosittaiseen enimmäismäärään voi tulla muutoksia.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 3/2021

6 (33)

VN/6209/2021
Liite 1

6 § lisätään virke: Mikäli raadin jäsen on estynyt tai esteellinen osallistumaan työskentelyyn, pyydetään taustaorganisaatiota nimeämään hänen tilalleen varajäsen. Perustelu: Muutos mahdollistaa kaikkien taustaorganisaatioiden mukana olon valmistelussa.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ohessa raadin päivitetyt säännöt.

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto

1 § Palkinnon tarkoitus
Palosuojelurahasto jakaa vuosittain Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuvasta ansiokkaasta innovaatiosta.
Palkinnon tarkoituksena on:


kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja
ja työmenetelmiä, ja



parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.

2 § Myöntämiskriteerit
Innovaatiopalkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt 1 §:ssä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.
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Innovaatio voi olla:


laite, väline tai kone,



työmenetelmä,



toimintatapa tai



muu vastaava uusi keksintö,

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen
tai palokunnan toimintaa.
Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan
kohdistuvaan innovaatioon.
3 § Myöntämisajankohta
Palkinnon saaja päätetään vuosittain keväällä. Palkintoon oikeuttava innovaatio on
voitu tehdä jo ennen edellisen palkinnon jakoa.
4 § Palkinnon suuruus
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään rahaston hallituksen päättämän euromäärän suuruinen.
5 § Hakeminen
Palosuojelurahaston hallitus päättää palkinnon julistamisesta haettavaksi kerran vuodessa julkisella ilmoituksella. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä kirjallisesti myöntämisvuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki yksityiset
henkilöt ja yhteisöt.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 3/2021

8 (33)

VN/6209/2021
Liite 1

Palkintoehdotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään:


innovaation nimi ja sen tekijä



lyhyt kuvaus innovaatiosta



perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta



esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta.
Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä.
6 § Valintaprosessi
Palkittavan valitsee valintaraati, jonka jäsenet nimeää Palosuojelurahaston hallitus kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä (7) jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäasiainministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia. Mikäli raadin jäsen on estynyt tai esteellinen osallistumaan työskentelyyn, pyydetään taustaorganisaatiota nimeämään hänen tilalleen varajäsen. Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston sihteeristön edustaja.
Raati tekee esityksen palkinnon saajaksi Palosuojelurahaston hallitukselle, joka tekee
päätöksen palkinnon saajasta elokuun loppuun mennessä. Palkinto voidaan antaa
myös muulle kuin raadin esittämälle saajalle, jos hallitus niin päättää. Hallitus voi jättää
palkinnon jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy.
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Hallituksen päätöksenteosta on voimassa, mitä palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (625/2003) 5 §:ssä on säädetty.
7 § Palkinnon jakaminen
Palkinto jaetaan kerran vuodessa juhlallisessa tilaisuudessa. Tilaisuuden tarkemman
ajan ja paikan sekä palkinnon luovuttajan päättää Palosuojelurahaston hallitus.

3.4

Vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon video
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnosta ja palkinnon voittajista on valmistettu kuutena vuonna (2015–2020) esittelyvideo, joka on kaikkien saatavilla ja katsottavissa rahaston verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla.
Hintatiedustelu Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto- ja yleisvideon tekemisestä on
tehty kolme kertaa, vuosina 2016–2018. Hintatiedustelu on lähetetty useammalle toimijalle.
Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2020, että Innovaatiopalkintovideon 2021
tuottamisesta toteutetaan hintatiedustelu tai tarjouspyyntö vuonna 2021 ja että kysely
lähetetään vähintään kolmelle eri taholle. Videon tulee olla valmis lokakuussa 2021.
Päätös: Päätettiin pyytää tarjous vuoden 2021 Innovaatiopalkintovideon tuottamisesta
sekä optiona kahden seuraavan vuoden videoista. Hintatiedustelu päätettiin lähettää
neljälle taholle. Videon maksimihinta ilman matkakuluja saa olla enintään 4 000 euroa
(alv. 0 %).
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4.

Erityisavustushakemukset tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin, vuoden 2021 1. hakukierros,
pöydälle jäänyt hakemus
Pääsihteeri esitteli asian
Hallituksen kokouksessa 26.11.2020 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2021
yhteensä 3 460 000 euroa. Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2021 ensimmäisen hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kokouksessaan
24.3.2021. Ensimmäisellä hakukierroksella määrärahasta jaettiin tässä kokouksessa yhteensä 1 282 303 euroa 10 hankkeeseen.
Pöydälle lisätietojen saamista varten jäi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen hanke Pelastustoimen ICT muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeeseen oli haettu avustusta 983 789 euroa (80 % kokonaiskustannuksista). Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto oli puoltanut lausunnossaan avustuksen myöntämistä. Käsittelyä varten pyydetty
osaston lausunto saapui rahastoon vasta kokousmateriaalin lähettämisen jälkeen,
määräajasta muutaman päivän myöhässä. Asian käsittelyä esitettiin siirrettäväksi syyskuun hallituksen kokoukseen, jotta kaikki valmistelumateriaalit ovat käytössä päätösvalmistelussa.
Päätös: Rahaston hallitus päätti käsitellä pöydälle jääneen avustushakemuksen, jotta
ICT-hankkeessa tehtävään kehittämistyöhön ei tule katkosta. Hankkeelle päätettiin
myöntää avustusta 330 000 euroa. Avustus tulee kohdistaa palkkakuluihin. Uusi hankesuunnitelma tuodaan tiedoksi rahaston hallituksen kokoukseen sen valmistuttua.
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Vuoden 2021 ensimmäisellä hakukierroksella myönnettiin tämä avustus mukaan laskettuna yhteensä 1 612 303 euroa 11 hankkeeseen. Vuoden 2021 toiselle hakukierrokselle jää käyttösuunnitelman mukaisesta määrärahasta jaettavaksi 1 847 697 euroa.
Pöytäkirjan liitteenä 1 on täydennetty taulukko vuoden 2021 ensimmäisen hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuspäätöksistä.

5.

Simon kunnan rakennushankehakemus 2021
Asiantuntija esitteli asian
Lapin aluehallintovirastosta lähetettiin vuoden 2021 rakennushankehaussa Palosuojelurahaston virkapostiin 26.1.2021 päivätty Simon kunnan avustushakemus. Hakemus
saapui määräajassa. Se siirrettiin kalustohankehakemusten kansioon, koska hakemuslähetys oli otsikoitu harhaanjohtavasti (”Lapin aluehallintovirastolle osoitetut Palosuojelurahaston erityisavustus-hakemukset kalustohankkeisiin vuodelle 2021”). Kirjaamopalvelut olivat uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton vuoksi poissa käytöstä, joten sekaannus ei tullut ilmi myöskään kirjaamokäsittelyssä. Simon kunnan rakennushankehakemus jäi näin ollen käsittelemättä.
Esitetään, että Simon kunnan rakennushankkeelle myönnetään hakemuksen mukaisesti avustus 74 400 € paloaseman vesikaton peruskorjaukseen. Kyseessä oli Lapin alueen ainoa rakennushankehakemus, jolle olisi varsinaisen hakuprosessin yhteydessä esitetty avustusta huomioiden Lapin aluehallintoviraston ja pelastuslaitoksen lausunto
sekä Lapin alueen laskennallinen määräraha.
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Päätös: Myönnetään Simon kunnalle avustus rakennushankkeeseen hakemuksen mukaisesti. Simon kunnan hakemus mukaan lukien myönteisen avustuspäätöksen rakennushankkeeseen sai vuonna 2021 yhteensä 15 hanketta eli 60 % hakemuksista. Vuonna
2020 kaikki hakemukset saivat myönteisen päätöksen.
Avustusesitys vuonna 2021 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä
2 145 025 euroa (vuonna 2020 yhteensä 2 080 044 euroa). Varojen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2021 on rakennushankkeisiin varattu 1 600 000 euroa. Rakennushankkeiden käyttösuunnitelma ylittyy 545 025 eurolla.
Pöytäkirjan liitteenä 2 täydennetty päätöstaulukko vuoden 2021 rakennushankepäätöksistä.

6.

Vuoden 2021 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin
Erityisasiantuntija esitteli asian
Esteasia; Jaakko Pukkinen poistui kohdan 6 (Länsi- ja Sisä-Suomen päätökset) käsittelyn
ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.
Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 8.2.2021. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastoon 1.3.2021 mennessä.
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Saapuneet hakemukset
Määräaikaan mennessä rahastoon toimitettiin aluehallintovirastoista 79 hakemusta.
Näistä kaksi oli tullut aluehallintovirastoihin myöhässä Palosuojelurahaston suosittelemasta määräajasta 8.2.2021 (yksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja yksi Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastoon). Hakemukset ovat tulleet kuitenkin Palosuojelurahastoon asetetussa määräajassa 1.3.2021, joten ne päätettiin käsitellä yhdessä muiden
hakemusten kanssa.
Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2021
Hallituksen 26.11.2020 hyväksymän vuoden 2021 varojen käyttösuunnitelman mukaan
avustusta voidaan vuonna 2021 kalustohankkeisiin myöntää 1 800 000 euroa ja rakennushankkeisiin 1 600 000 euroa, yhteensä 3 400 000 euroa. Vuoden 2021 rakennushankkeiden avustuspäätökset tehtiin kokouksessa 24.3.2021 ja yksi päätös kokouksessa 21.5.2021. Avustuspäätös rakennushankkeisiin oli yhteensä 2 145 025 euroa.
Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman
hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukaiset kalustohankkeet.
Päätös: Kalustohankkeisiin myönnetään yhteensä 2 226 599 euroa, josta pelastuslaitoksille esitettiin myönnettäväksi yhteensä 1 836 901 euroa ja sopimuspalokunnille yhteensä 389 698 euroa. Myönteisiä avustuspäätöksiä esitetään tehtäväksi 51 kalustohankkeeseen eli 64,6 %:in hakemuksista (vuonna 2020 myönteinen päätös 52 hankkeeseen eli 72,2 %:in hakemuksista, vuonna 2019 myönteinen päätös 64 hankkeeseen eli
76,2 %:in hakemuksista).
Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 63 hankehakemusta, joista myönteinen päätös esitetään tehtäväksi 35 hankkeeseen (55,6 %).
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Myönteiset kalustohankkeiden päätösesitykset pelastuslaitoksille:
25 pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon
3 pelastuslaitosten kevyeen ajoneuvoon
6 pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeeseen
1 pelastuslaitosten erityiskalustoon
Yhteensä 35 hanketta, 1 836 901 euroa.
Sopimuspalokunnista saapui 16 hakemusta, joista myönteinen päätös esitetään tehtäväksi kaikkiin 16 hankkeeseen (100 %).
Myönteiset kalustohankkeiden päätösesitykset sopimuspalokunnille:
2 sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvokalustoon
9 sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvoon
3 sopimuspalokuntien veneeseen
1 sopimuspalokuntien mönkijään
1 erityiskalustoon
Yhteensä 16 hanketta, 389 698 euroa
Esityksen mukaisesti sopimuspalokunnille myönnettäisiin kalusto- ja rakennushankehaun kautta vuonna 2021 yhteensä 953 524 euroa, joista 563 826 euroa myönnettiin
sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 24.3.2021
ja 389 698 euroa myönnettiin kalustohankkeisiin kokouksessa 21.5.2021.
Myönteisten kalustohankkeiden jakauma vuonna 2021 aluehallintovirastoittain (vieressä vastaavat vuoden 2020 tiedot):
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Vuosi 2021

Vuosi 2020

päätös / haettu,

päätös / haettu,

Alue

kpl

kpl

Etelä-Suomi

19 / 31

22 / 31

Lounais-Suomi

8 / 12

6 / 12

Länsi- ja Sisä-Suomi

9 / 14

11 / 14

Itä-Suomi

8/9

7/8

Pohjois-Suomi

5/5

1/1

Lappi

2/3

4/5

Ahvenanmaa

0/5

1/1

Yhteensä

51 / 79

52 / 72

Vuoden 2021 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma:
Kalusto- ja rakennushankepäätöksiä on perinteisesti käsitelty rahastossa yhtenä kokonaisuutena. Vuoteen 2012 saakka rakennus- ja kalustohankepäätökset valmisteltiin
sekä päätettiin samassa kokouksessa, jolloin niillä oli yhteinen budjetti.
Rahaston hallituksen hyväksymän vuoden 2021 varojen käyttösuunnitelman mukaan
voidaan rakennus- ja kalustohankkeisiin antaa uusia päätöksiä yhteensä 3 400 000 euron arvosta.
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Vuoden 2021 rakennushankkeiden avustuspäätökset ovat 2 145 025 euroa ja kalustohankkeiden avustuspäätökset 2 226 599 euroa, yhteensä 4 371 624 euroa. Vuoden
2021 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin ylittyy esityksellä yhteensä 971 624 eurolla.
Rahaston pääomaa on mahdollista pienentää aiemmin sovitun mukaisesti. Rahaston
pääoma on noussut viime vuosina ja se on vuoden 2020 tuottojäämän kirjauksen jälkeen 10 276 171,32 euroa. Tilintarkastaja pyysi vuosiyhteenvedossaan 20.3.2020 rahastoa selvittämään, onko sen pääoman kasvattaminen edelleen tarkoituksenmukaista. Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 31.3.2020, että se pyrkii tulevina vuosina maltillisesti vähentämään rahaston pääomaa. Edelleen 26.11.2020 hyväksytyn Palosuojelurahaston vuoden 2021 tulostavoiteasiakirjan mukaan hankkeiden alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen voidaan ottaa huomioon suunnitelmavuoden avustusten jaossa esimerkiksi kalusto- ja rakennushankkeissa.
Päätös: Hyväksyttiin kalustohankeavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston omaa
pääomaa voidaan maltillisesti pienentää.
Päätösluettelo pöytäkirjan liitteenä 3.
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7.

Yleisavustushaku
Erityisasiantuntija esitteli asian

7.1

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen
tilannekatsaus
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankeen ohjausryhmässä päätettiin 21.4.2021, että tällä hetkellä Palosuojelurahasto toimii ainoana pilottina tietojärjestelmän osalta. Pilottihakuna toimii Palosuojelurahaston yleisavustushaku.
Syksyllä 2021 toteutetaan hakuilmoituksen julkaisu -pilotointi. Tällöin laaditaan uusi
VA-toimintamallin mukainen hakuilmoitus hallinnoiavustuksia.fi-palvelussa sekä julkaistaan hakuilmoitus haeavustuksia.fi-palvelussa. Hakeminen ja hakemuksen käsittely
tapahtuvat kuitenkin vielä nykyisin käytössä olevalla järjestelmällä (sähköposti ja
Vahva).
Hakeminen ja hakemusten käsittely pilotoidaan keväällä 2022. Pilottina toimii tällöin
Palosuojelurahaston yleisavustushaku vuodelle 2023. Syksyllä 2022 pilotointi laajenee.
Tällöin tietojärjestelmään pyritään saamaan erityisavustushaku mukaan.
Keväällä 2021 Palosuojelurahastosta on osallistuttu hankkeen järjestämiin vaikuttavuustyöpajoihin. Myös yleisavustusten hakijat ovat olleet työpajoissa mukana. Työpajojen tavoitteena on ollut tukea uuteen toimintamalliin siirtymistä erityisesti verkostomaisen toiminnan sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tunnistamiseen liittyvässä
kehittämistyössä.
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Keväällä 2021 on järjestetty tietojärjestelmän demotilaisuuksia sekä hakujärjestelmän
kehittämiseen liittyviä työpajoja hakuilmoitukseen ja hakemukseen / hakemiseen liittyen. Kesäkuussa järjestetään VA-hankkeen ja Palosuojelurahaston kesken ns. kypsyysmallin testaus.
Yleisavustushaku on yleensä avattu Palosuojelurahastossa kevään viimeisessä kokouksessa ja haku on päättynyt syyskuun viimeinen päivä. Koska hakuilmoitusta pilotoidaan
syksyllä, vuoden 2022 yleisavustushaku avataan vasta syksyllä 2021 ja haku on auki arviolta 2–4 viikkoa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin hankkeen aikatauluesitys. Varmistetaan sihteeristön työajan riittävyys VA-hankkeessa koko hankekauden ajan.

7.2

Vuoden 2022 yleisavustushaun järjestelyt
Nykytilanne
Kahdessa edellisessä hallituksen kokouksessa on käsitelty yleisavustushakua vuodelle
2022 SPEK ry:n ja pelastusalan liittojen osalta. Liitot ovat hakeneet yleisavustusta
osana valtakunnallista järjestöä. Palosuojelurahaston nykykäytännössä yleisavustuspäätös tehdään SPEK ry:n keskusjärjestölle ja päätöksessä on todettu liittokohtaiset
avustusmäärät. Liitot toimittavat maksatushakemuksen sekä maksatuksen liitetiedoston rahastoon SPEK ry:n keskusjärjestön kautta, mutta avustus maksetaan suoraan liittojen tileille.
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Koska valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista
käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen,
SPEK ry on päätöksessä velvoitettu tekemään valtionavustuslain 7.3 §:ssä tarkoitettu
sopimus avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. Hallituksen esityksen (HE 63/2001) mukaan valtionavustuksen käyttäminen saajan ohella muun kuin saajan toiminnassa tai hankkeessa ei muuta
valtionavustuspäätöksen mukaisen saajan ja valtionapuviranomaisen välistä oikeussuhdetta.
Nykyinen käytäntö vastaa kuitenkin enemmän yhteishanketta, jossa avustuspäätös
tehdään ja avustus myönnetään jokaiselle hakijalle erikseen ja jokainen hakija vastaa
saamansa avustuksen käytöstä itse. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa nykykäytännön
mukainen tulkinta vastuukysymyksistä voi olla ongelmallinen.
Muutosvaihtoehdot
Selvittelyssä on ollut se, voisivatko liitot hakea avustusta itsenäisesti suoraan rahastolta. Käytäntö selkiyttäisi vastuukysymystä mahdollisissa ristiriitatilanteissa.
Uudesta toimintatavasta on pyydetty lisäkommentteja sekä pelastusalan liitoilta että
SPEK ry:ltä. Sihteeristö on myös neuvotellut lisäksi valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen hanketyöryhmän kanssa. Palaverit ovat tukeneet rahaston näkemystä prosessin muutoksista avustuskäytäntöihin.
Yhteenvetona SPEK ry:n ja liittojen vastauksista voidaan todeta, että sisällöllinen tuki ja
ohjaus tulisi säilymään sekä SPEK ry:n että liittojen mukaan lähes samanlaisena kuin
nyt, vaikka liitot hakisivat avustusta itsenäisesti. Liitoilta tuli kuitenkin useita kehittämisehdotuksia nykykäytäntöihin, mm. yhteisesti sovittavista vaikuttavuuden mittareista sekä SPEK ry:n ja liittojen yhteistyöryhmästä.
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Toinen muutosvaihtoehto voisi olla se, että avustus myönnetään ja maksetaan suoraan
SPEK ry:lle, joka delegoi tuen edelleen liitoille. Näissä tilanteissa vastuullinen valtionavustuksen käytöstä on valtionavustuksen ensisijainen saaja eli SPEK ry.
Päätös: Hyväksyttiin uuden toimintamallin käyttöönotto. Alueellisille pelastusalan järjestöille voidaan myöntää avustusta jatkossa itsenäisesti. Uusi toimintamalli otetaan
käyttöön vuoden 2022 yleisavustushaussa, joka avataan syksyllä 2021. SPEK ry sekä liitot sopivat yhteistyön muodoista, jotta toiminnan yhtenäisyys sekä vaikuttavuus turvataan. Rahaston sihteeristö seuraa muutoksen vaikutuksia liittojen toimintaan. SPEK ry
ja liitot tulevat keskustelemana yhteistyön muodoista ja tämä palaute käsitellään rahaston hallituksen kokouksessa 16.9.2021.

8.

Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset
vuodelta 2020
Palosuojelurahasto myöntää yleisavustusta pelastusalan liitoille ja järjestöille. Avustuksen saajia on 14. Järjestöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä muu tilinpäätösaineisto on toimitettu rahastoon. Avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta on kertomusten mukaan ollut päätösehtojen mukaista.
Rahaston hallitus hyväksyi sähköpostikokouksessaan 21.–22.1.2021 SPEK-ryhmän esityksen, jonka mukaan vuodelle 2020 myönnetty yleisavustuksen määrä voi koronapandemiasta johtuvista syistä olla enintään 85 % avustettavan toiminnan hyväksyttävistä
kustannuksista 75 %:n sijaan. Hallituksen päätöksen mukaan 85 %:n avustusosuus koskee kaikkia yleisavustusta saavia järjestöjä. Muutoksella ei ole vaikutusta myönnetyn
avustuksen määrään tai muihin päätösehtoihin.
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Yleisavustusta saavien järjestöjen ja liittojen avustusosuus ei ole saatujen selvitysten
mukaan ylittänyt 85 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tarvittaessa tilitysten pohjalta
on mahdollista ryhtyä avustusten takaisinperintään.
Liitteessä 3 on laajempi selvitys yleisavustusten lopputilityksistä.
Päätös: Hyväksyttiin järjestöjen toimintaa koskevat raportit vuodelta 2020. Rahaston
sihteeristö valtuutettiin tekemään tarvittavat tarkennukset yleisavustusten lopputilitykseen sekä tuomaan mahdolliset huomiot rahaston hallituksen seuraavaan kokoukseen.

9.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä
sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

9.1

Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset (7 kpl)
Pääsihteeri esitteli asian

9.1.1

VN/6293/2021; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; jatkoaikahakemus;
Pelastusalan Post-traumatyöpajan vaikuttavuuden arviointi -hanke
Palosuojelurahasto on 24.3.2021 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 60 432 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2022 mennessä.
Hankkeelle haetaan puolen vuoden jatkoaikaa 31.12.2022 saakka, kun SPPL:n järjestämä pelastusalan post-trauma työpaja täytyi siirtää joulukuulta 2020 huhtikuulle 2021
koronatilanteen vuoksi.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 3/2021

22 (33)

VN/6209/2021
Liite 1

Päätös: Päätettiin myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2023 mennessä. Muut päätösehdot
pysyvät ennallaan.
9.1.2

SMDno-2019-983; Työterveyslaitos; jatkoaikahakemus; FireFit -menetelmän
sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen -hanke
Palosuojelurahasto on 30.8.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 95 959 euroa. Hanke on saanut jatkoaikaa 31.12.2021 saakka.
Hankkeelle haetaan vielä lisäaikaa 31.12.2022 saakka sekä jatkoaikaa tilitykselle
31.3.2023 saakka. Lisäaikaa haetaan viestinnällisistä syistä ja jotta toisesta, samaan aiheeseen liittyvästä tutkimushankkeesta saadaan paras synergiaetu.
Päätös: Päätettiin myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka sekä vastaavasti
tilityksen määräajalle 31.3.2023 saakka. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

9.1.3

SMDno-2019-2406; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus
hankkeen sisältöön ja budjettiin; Paloturvallisuusviikko 2020 -hanke
Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 510 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyi 31.12.2020 ja hankkeen lopputilitys toimitettiin rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Hankehakemuksessa haettiin henkilöstökuluihin sivukuluineen 180 000 euroa ja ostopalveluihin ja muihin kuluihin 295 000 euroa. Budjetin muutoksessa henkilöstökuluja
suunnattiin muihin toimintoihin 50 000 euroa. Tämä aiheutti muutoksen myös muihin
yleiskustannuksiin.
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Muutospäätös lähetettiin rahaston pyynnöstä hankkeen lopputilityksen yhteydessä,
joten se ehdittiin ottaa käsittelyssä huomioon ja myönteisestä kannanotosta ilmoitettiin avustuksen saajalle. Mikäli käsittely rahaston hallituksen kokouksessa muuttuisi,
valmisteltaisiin tilitys uudelleen. Budjettimuutos ei vaikuttanut hankkeen aikatauluun
tai tilittämiseen.
Päätös: Päätettiin hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin, jotka lopputilityksessä on
jo huomioitu. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.
9.1.4

SMDno-2019-2385; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja
jatkoaikahakemus; Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen hanke
Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 145 561 euroa. Muutospäätöksen mukaan hanke päättyy 31.1.2022 ja
hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.4.2022 mennessä.
Hankkeen koko toimintasuunnitelma ja budjetti on jouduttu muodostamaan uudelleen
vallitsevan koronapandemian johdosta. Alun perin hankkeessa suunnitellut työpajat,
seminaarit, alustukset, vierailut ja kohtaamiset on muunnettu nopeasti virtuaalisiksi,
minkä lisäksi on testattu ja käyttöönotettu uusia tekniikoita ja menetelmiä.
Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 30.4.2022 saakka ja tilityksen määräajalle 31.7.2022
saakka sekä budjettimuutosta.
Päätös: Päätettiin myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.4.2022 saakka sekä
hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.7.2022 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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9.1.5

SMDno-2019-2377; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; Sammutustekniikka
rakennus- ja liikennevälinepaloissa -hanke
Palosuojelurahasto on 17.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 130 423 euroa. Lisäksi Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle
budjettimuutoksen ja julkaisun sisällön muutoksen 24.3.2021. Päätöksen mukaan
hanke päättyy 28.2.2022 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2022.
Hankkeessa osa keväälle 2021 suunnitelluista toimenpiteistä on jouduttu siirtämään
syksylle 2021 sekä keväälle 2022 vallitsevan koronapandemian vuoksi. Haetaan jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2022 saakka ja tilityksen määräajalle 31.3.2023
saakka.
Päätös: Päätettiin myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2023 mennessä. Muut päätösehdot
pysyvät ennallaan.

9.1.6

SMDno-2020-1341; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin; MAST
- Maastopalojen leviämismallit ja jalostettu metsävaratieto osana
pelastustoimen tilannekuvan muodostamista -hanke
Palosuojelurahasto on 15.9.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 166 183 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2021 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Hankkeen osatoteuttajalla Metsäkeskuksella on tarpeen käydä useammin maastossa
mittauksien ja koepolttojen osalta. Tästä johtuen Metsäkeskuksella on tarve siirtää
hankkeeseen varatusta henkilöstöbudjetista matkabudjettiin 2 500 euroa.
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Päätös: Päätettiin hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.7

SMDno-2019-1007; Turun ammattikorkeakoulu Oy; jatkoaikahakemus sekä
muutoshakemus hankkeen budjettiin; Virtuaalista Paloturvallisuutta -jatkohanke
Virpa 2
Esteasiat; Brita Somerkoski poistui kokouksesta kohdan 9.1.7 käsittelyn ajaksi.
Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle yhteensä enintään 98 189 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.8.2021 ja lopputilityksen määräaika on 30.11.2021.
Hankkeelle haetaan kolme kuukautta jatkoaikaa, 30.11.2021 saakka, ja lopputilitykselle
31.12.2021 saakka. Jatkoaika mahdollistaa sen, että rahoituksella pystytään tuottamaan peli, joka voidaan julkaista kohderyhmälle tarkoituksenmukaisesti. Lisäaika mahdollistaa pelin levittämisen perusopetukseen syyslukukauden. Budjettimuutoksena esitetään, että matkakustannuksiin kohdennetusta avustuksesta 5 000 euroa ja ostopalveluihin kohdennettua avustuksesta 5 000 euroa siirretään palkkakustannuksiin. Lisäksi
muut kulut -kohdasta siirretään 500 euroa laite- ja konehankintoihin.
Päätös: Päätettiin myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.8.2021 sekä hankkeen tilitykselle
jatkoaikaa 30.9.2021 saakka. Rahaston hallitus päätti hyväksyä myös esitetyt budjettimuutokset. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

9.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset (20 kpl)
Pääsihteeri esitteli pääkaupunkiseudun hakemukset (3 kpl) ja suunnittelija muut
Esteasia; Jaakko Pukkinen poistui kohdan 9.2 käsittelyn ajaksi.
Avustuspäätökset tehdään pöytäkirjan liitteen 4 materiaalin pohjalta.
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Mahdolliset jäävit henkilöt poistuvat kokouskäsittelyn ajaksi. Esteellisyyden ratkaisee
yleensä virkamies itse. Pelastusjohtaja on kuitenkin jäävi alueensa hankkeiden osalta.
Virkamiehen esteellisyysperusteista on säädetty hallintolain (434/2003) 28 pykälässä, 1
momentissa.
Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset (20 kpl, 58 104 €) esityksen
mukaisesti. Sopimuspalokunnille myönnetyt avustukset ovat 40 % hankkeiden hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

10.

Muut asiat

10.1

Palosuojelurahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
Pääsihteeri esitteli asian
Sisäministeriö on vahvistanut Palosuojelurahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätös ei aiheuttanut muita toimenpiteitä.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

10.2

Talousseuranta: 1. neljännes 2021
Pääsihteeri esitteli asian
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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10.3

Lausuntopyyntö Sisäministeriön asetuksesta
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäministeriön
asetuksen muuttamisesta
Pääsihteeri esitteli asian
Sisäministeriö on pyytänyt Palosuojelurahaston hallitukselta lausuntoa, joka koskee
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäministeriön asetuksen (947/2010)
muuttamista.
Palosuojelurahasto on ollut valmistelemassa asetusmuutoksia rahaston työjärjestykseen. Muutokset ovat rahaston toiminnan kannalta myönteisiä.
Työjärjestyksessä on tehty tarkennuksia muun muassa avustusmaksatusten sekä laskujen asiatarkastuskäytäntöihin. Maksatuksen asiatarkastuksesta vastaavan ei tarvitsisi
olla jatkossa enää asian esittelijä. Myöskään laskun asiatarkastuksesta vastaavan ei
olisi välttämätöntä olla tuotteen, palvelun tai muun hyödykkeen tilaaja tai tämän sijainen. Työjärjestykseen esitetyt muutokset joustavoittavat käytäntöjä sekä tehostavat
toimintaa. Asiatarkastuksen erottaminen omaksi pykäläkseen työjärjestyksessä selkeyttää myös asetuksen rakennetta.
Palosuojelurahasto pitää työjärjestykseen esitettyjä muutoksia rahaston toimintaa tukevina ja näin ollen kannattaa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäministeriön asetuksen muuttamista esitetyllä tavalla.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 21.5.2021 että sihteeristö
voi valmistaa pyydetyn lausunnon. Sihteeristö valmistaa lausunnon määräaikaan
28.5.2021 mennessä. Päivitetty työjärjestys ja lausunto tuodaan myöhemmin tiedoksi
rahaston hallitukselle.
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10.4

Tarkastuskäynnit vuonna 2021
Asiantuntija esitteli asian
Tarkastuskohteeksi valitaan tarkastussuunnitelman perusteella vuosittain yhteensä
noin 20 hanketta arvioidun riskin ja satunnaispoiminnan perusteella. Suurin osa tarkastuksista toteutetaan suunnitelman pohjalta, mutta lisäksi esimerkiksi muualta saatu
tieto avustuskohteen päätöksenvastaisesta käytöstä voi olla peruste tarkastukselle.
Tarkastuksessa varmistutaan siitä, että hankkeita ja toimintaa on toteutettu sääntöjen
puitteissa ja avustus on päätöksenmukaisessa käytössä.
Vuonna 2021 tarkastetaan yhteensä 26 avustuskohdetta etämenettelyä käyttäen.
Tarkastussuunnitelma pöytäkirjan liitteenä 5.
Päätös: Hyväksyttiin tarkastuskäyntisuunnitelma esityksen mukaisesti. Tarvittaessa sihteeristö voi täsmentää tarkastuskäyntien määrää, kohdetta sekä ajankohtaa ja poiketa
suunnitelmasta muun muassa aikataulullisista syistä. Sihteeristö tuo mahdolliset muutokset hallitukselle tiedoksi.

10.5

Palosuojelurahaston 80-vuotisjuhla
Pääsihteeri esitteli asian
Rahasto on juhlistanut ainakin 60-vuotistaivaltaan sekä 70-vuotistaivaltaan. Rahaston
60-vuotisjuhla pidettiin 10.4.2002 Ravintola Pörssissä.
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Sihteeristö esittää, että Palosuojelurahaston 80-vuotismerkkivuotta 2022 juhlistettaisiin järjestämällä juhlavastaanotto Säätytalossa, tilaamalla juhlavuoden logo käytettäväksi juhlavuoden viestinnässä sekä järjestämällä verkkoluentosarja, jonka 3–4 asiantuntijaluentoa olisivat kaikille avoimesti ja ilmaiseksi katsottavissa rahaston virtuaalikanavissa.
Päätös: Päätettiin toteuttaa rahaston 80-vuotisjuhla esityksen mukaisesti vuonna
2022. Hyväksyttiin alustava juhlavuoden suunnitelma. Sihteeristö tuo tarkemman esityksen 80-vuotisjuhlasta, logosta sekä seminaareista syksyn ensimmäiseen kokoukseen.

10.6

BDO:n tarkastusraportit ja SPEK ry:n vastine
Pääsihteeri esitteli asian
Rahasto on aloittanut avustusten ulkopuolisen tarkastustoiminnan ja kilpailutuksen
pohjalta tarkastustoimintaan valikoitui BDO Audiator Oy. BDO on tarkastanut ensimmäisenä kaksi SPEK ry:n hallinnoimaa hanketta ja lähettänyt niistä tarkastuskertomukset keväällä 2021. Kyseessä on CTIF-avustus sekä NouHätä-avustus vuosille 2019. Rahasto on saanut uutena valmisteluna BDO:n palautteen CTIF Suomen Kansallisen Komitean toiminnan järjestämiseen. Palosuojelurahasto on saanut myös SPEK ry:n kommentit BDO:n tarkastusraportteihin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi tarkastusraporttien ohelle BDO:n palaute CTIF Suomen kansallisen komitean toimintaprosesseista sekä SPEKin palaute tarkastusraportteihin. Jatketaan asian käsittelyä mahdollisen takaisinperinnän tai toimintatapaohjeiden päivitysehdotusten osalta myöhemmin tänä vuonna, kun materiaalit on käyty läpi.
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10.7

Kysymys pro-gradu-tutkielman avustusmahdollisuudesta
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on saanut tiedustelun pro gradu -töiden mahdollisesta avustamisesta. Tällä hetkellä rahoitusta pro gradu -töiden valmistamiseen ei ole mahdollista
myöntää. Tiedustelija esittää, että rahoitusehtoja muutettaisiin joustavimmiksi siten,
että esimerkiksi toisen ylemmän korkeakoulututkinnon tekijää verrattaisiin jatkotutkimuksen tekijöihin, jolloin avustusta pro gradu -töihin voitaisiin myöntää.
Päätös: Rahaston hallitus keskusteli esityksestä muuttaa käytäntöä ja hyväksyä enintään 3 000 euron suuruisen stipendi toiseen tutkintoon kuuluvan pro gradutyön tai
diplomityön valmistamiseen normaalin hakumenettelyn yhteydessä mutta päätti pitää
aiemman ohjeistuksen edelleen voimassa. Ohjeistuksen mukaan palosuojelurahasto ei
myönnä myöskään jatkossa apurahoja ja stipendejä pro gradutöiden, diplomitöiden,
ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tai muiden perustutkintoon sisältyvien opinnäytetöiden tekemiseen.

10.8

Lomat ja menojen hyväksyjät
Pääsihteeri esitteli sihteeristön sekä rahaston menojen hyväksyjien kesälomat ja sijaisuusjärjestelyt kesän ajalta. Rahaston menojen hyväksyntä toteutuu etukäteen sovituin sijaisuusjärjestelyin. Rahastossa ei ole menojen hyväksyjää ajalla 26.–30.7. Rahastossa ei ole muistiotositteiden hyväksyjää ajalla 26.7.2021 – 1.8.2021. Rahasto on
kiinni kesällä vain kaksi päivää.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi sihteeristön lomat sekä menojen hyväksyjät kesäajalta
2021.

10.9

Sisäisen turvallisuuden ilmiökortti
Sisäisen turvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä edistää ihmisten arjen turvallisuutta ja vahvistaa väestön turvallisuuden tunnetta. Yhteistyöryhmä on kartoittanut
uusia painopisteitä työskentelylle. Ilmiökortteja pyydettiin toimittamaan 9.4.2021
mennessä. Palosuojelurahasto osallistui tehtäväksi antoon lähettämällä sihteeristön
valmistaman ilmiökortin asumisen paloturvallisuudesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.10

Tutkimus- ja kehittämisavustusten asiantuntijaraadin
kokoonpano
Pääsihteeri esitteli asian
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraadin kokoonpano on esillä rahaston
hallituksessa kaksi kertaa vuodessa. Raadissa on tällä hetkellä 7 jäsentä sekä kaksi erityisasiantuntijaa. Lausuntoja hankkeisiin pyydetään lisäksi Pelastuslaitosten Kumppanuusverkostosta sekä yliopistolta (apurahat). Raadin jäsenet saavat tiedoksi koko hakemusmateriaalin. Lisäksi heille valmistetaan kattavat tiivistelmät saapuneista avustushakemuksista.
Asiantuntijaraadin ja hallituksen välistä yhteyttä voisi olla tarkoituksenmukaista syventää Innovaatiopalkintoraadin mallin mukaisesti. Innovaatiopalkintoraadin puheenjohtajana toimii rahaston hallituksen jäsen. Myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraadissa voisi olla mukana yksi rahaston hallituksen jäsen.
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Tutkimus- ja kehittämishankehaku voitaisiin vuodesta 2023 mahdollisesti julistaa auki
vain kerran vuodessa, jolloin käyttösuunnitelman mukainen määräraha olisi mahdollista jakaa yhdellä kertaa saapuneiden hakemusten pohjalta.
Päätös: Päätettiin tiedustella Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattori
Terhi Virtasen mahdollisuutta osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraatiin. Tämä tiivistäisi yhteistyötä asiantuntijaraadin ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sekä pelastuslaitosten välillä. Sihteeristö selvittää mahdollisuuksia toteuttaa avustushaku vain kerran vuodessa.

11.

Rahaston hallituksen seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 16.9.2021 klo 14–17 sisäministeriössä,
etäkokouksena.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.19.

Puheenjohtaja

Päivi Nerg

Pääsihteeri

Johanna Herrala
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Liite 1:

Vuoden 2021 tutkimus- ja kehittämishankkeiden 1 kierroksen avustuspäätökset (päivitetty)

Liite 2:

Vuoden 2021 erityisavustuspäätökset rakennushankkeisiin (päivitetty)

Liite 3:

Vuoden 2021 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin

Liite 4:

Yleisavustusten lopputilitykset 2021

Liite 5:

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 20 kpl

Liite 6:

Tarkastuskäyntisuunnitelma 2021
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