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Hallituksen kokous
Aika

6.9.2018 klo 10.00

Paikka

Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, 2. krs, neuvotteluhuone Aleksanteri

Läsnä

Anne Holmlund

puheenjohtaja, esteasia kohta 5 ja 9.8

Mika Kättö

varapuheenjohtaja

Veli-Pekka Ihamäki

jäsen, esteasia kohdat 8.1.1 ja 8.1.2

Petri Mero

jäsen, esteasia kohta 5.21

Mika Raatikainen

jäsen

Vesa-Pekka Tervo

jäsen (poistui klo 12.56), esteasia kohta 5.20

Ari Torniainen

jäsen

Johanna Herrala

pääsihteeri

Solja Kumpulainen

harjoittelija

Ira Nikoskinen

erityisasiantuntija

Sanna Virtaniemi

suunnittelija

Jari Hyvärinen

jäsen

Satu Martikainen

hallinnollinen avustaja

Poissa

Tiedoksi
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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.14.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. Esityslistaan lisättiin kohta 9.8 SPEK uuden
strategian vaikutus yleisavustusten haku- ja raportointikäytäntöihin. Hallitus päätti
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin harjoittelija Solja Kumpulaiselle.
Isto Kujalan esittely SSPL:n toiminnasta ja Hannu Murtokareen esittely NKL:n toiminnasta päätettiin pitää ennen esityslistan kohtaa 5. Isto Kujala oli paikalla klo 10.3011.00 ja Hannu Murtokare oli paikalla klo 11.04-11.29.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (18.5.2018) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Rahaston henkilöstöasiat

4.1

Suunnittelijan määräaikaisen viransijaisuuden täyttäminen ajalle
1.7.2018 – 30.6.2019
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on
päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.
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Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettäviksi, jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimitysehdotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Rahaston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt sisäministeriön virkaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset).
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 5.4.2018 pyytää sisäministeriötä
ryhtymään toimenpiteisiin suunnittelijan VT 7 määräaikaisen viransijaisuuden täyttämiseksi ajalle 1.7.2018–30.6.2019.
Suunnittelijan tehtäviin kuuluu sopimuspalokuntien avustuspäätösten valmistelu, esittely ja maksuunpano sekä tilitysten tarkastaminen. Lisäksi suunnittelija osallistuu muiden avustuspäätösten valmisteluun, avustusten käytön valvontaan sekä tilitysten tarkastukseen. Suunnittelija vastaa rahaston internetsivujen ylläpidosta, avustusten käyttöä koskevien tilastojen päivittämisestä, kokousmateriaalin työstämisestä sekä pääsihteerin kanssa sovituista muista tehtävistä. Suunnittelija toimii Palosuojelurahaston hallituksen esittelijänä.
Tehtävää haki määräaikaan mennessä 43 henkilöä, joista neljä kutsuttiin haastatteluun.
Rahaston hallitukselle esitettiin suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen tradenomi Sanna Virtaniemeä. Hyväksynnän valinnalle antoivat 13.6.–14.6.2018 sähköpostitse rahaston hallituksen kaikki jäsenet.
Sisäministeriölle esitettiin, että se nimittää Sanna Virtaniemen sisäministeriöön suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen Palosuojelurahastoon.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4.2

Harjoittelijan valinta ajalle 15.8.2018–28.2.2019
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2018 harjoittelijan palkkaamisesta rahaston sihteeristöön.
Rahaston hallitus päätti lisäksi aiemman mukaisesti, että rahastoon voidaan ottaa
säännönmukaisesti (tarvittaessa) joko ammattikorkeakouluharjoittelija (6 kk) tai korkeakouluharjoittelija (3-4 kk). Harjoittelijan tehtävän julistamista haettavaksi ei käsitellä erikseen hallituksessa, mutta kunkin valintaprosessin päättyessä henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen sisäministeriö nimittää
henkilön harjoittelijaksi virkasuhteeseen sisäministeriöön.
Harjoittelijan tehtävä ajalle 15.8.2018–28.2.2019 julistettiin haettavaksi 11.5.2018 ja
hakuaika päättyi 4.6.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Haaga-Helian ja Laurean rekrytointikanavissa sekä sisäministeriön Linkedin-sivulla (https://www.linkedin.com/company/1397574/admin/updates/).
Harjoittelijan päätehtävinä on tutkimus- ja kehittämishankkeiden julkaisun päivittäminen sekä aihelistausten koonti yhteistyössä rahaston sihteeristön, hallituksen ja sidosryhmien kanssa sekä www -sivujen kehittäminen ja sisällöntuotanto. Lisäksi harjoittelija avustaa hakemusyhteenvetojen laatimisessa ja päätösten kirjoittamisessa sekä
muissa rahaston pääsihteerin kanssa sovituissa tehtävissä. Harjoittelijaksi toivottiin ensisijaisesti markkinoinnin ja viestinnän ammattikorkeakouluopiskelijaa.
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Tehtävään valittiin haastattelun jälkeen tradenomiopiskelija Solja Kumpulainen. Haastattelun suorittivat Mika Kättö sekä Johanna Herrala. Hyväksynnän harjoittelijan valinnalle antoivat 13.6.–14.6.2018 sähköpostitse rahaston hallituksen kaikki jäsenet.
Sisäministeriölle esitettiin, että se nimittää Solja Kumpulaisen harjoittelijaksi Palosuojelurahastoon ajalle 15.8.2018–28.2.2019.
Päätös: Merkittiin tiedoksi harjoittelijan palkkaaminen rahastoon ajalle 15.8.2018–
28.2.2019.
Rahastoon voidaan ottaa säännönmukaisesti (tarvittaessa) joko ammattikorkeakouluharjoittelija (6 kk) tai korkeakouluharjoittelija (3-4 kk). Harjoittelijan tehtävän julistamista haettavaksi ei käsitellä erikseen hallituksessa, mutta kunkin valintaprosessin
päättyessä henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen sisäministeriö nimittää henkilön harjoittelijaksi virkasuhteeseen sisäministeriöön.

5.

Vuoden 2018 2. hakukierroksen erityisavustuspäätökset
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
Pääsihteeri esitteli asian
Puheenjohtaja Anne Holmlund poistui huoneesta kohdan 5. käsittelyn ajaksi, VesaPekka Tervo poistui huoneesta kohdan 5.20 käsittelyn ajaksi ja Petri Mero poistui huoneesta kohdan 5.21 käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja toimi asian käsittelyn ajan puheenjohtajana. Kokous pysyi päätösvaltaisena.
Rahastoon saapui määräaikaan 15.5.2018 mennessä yhteensä 28 hakemusta, jotka olivat 21 eri hakijataholta. Näiden lisäksi saapui yksi myöhässä tullut hakemus, jota ei kä-
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sitelty. Avustusta haettiin noin 2,3 miljoonaa euroa noin 3,4 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Hallituksen kokouksessa 29.11.2017 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti erityisavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä
3 400 000 euroa.

5.1

SMDno-2018-1017 Pelastusopisto; Stipendit pelastustoimen
Amk-tutkinnon suorittaneille
Pääsihteeri esitteli asian
Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron (100 %) erityisavustusta Stipendit pelastustoimen Amk-tutkinnon suorittaneille -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 2 000
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2018–
31.12.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 2 000 euroa ja enintään hyväksyttyjen kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan yhdessä erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa tiedot stipendien saajista. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.2

SMDno-2018-1178 Jussi Simola; Väitöstutkimus "Effects and
factors of hybrid emergency response model in PPDR services"
Pääsihteeri esitteli asian
Jussi Simola on hakenut 33 000 euron (100 %) erityisavustusta Väitöstutkimukselle "Effects and factors of hybrid emergency response model in PPDR services", ajalle
1.8.2018 - 31.12.2021.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hakemusta ei ole toimitettu
Palosuojelurahastoon määräaikaan 15.5.2018 mennessä. Hakemus oli päivätty ja saapui rahastoon 31.5.2018, 16 päivää määräajan jälkeen. Rahaston ohjeen (Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta, SMDno-2015-1956) mukaan, mikäli avustuksen hakemiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa.
Palosuojelurahaston hallitus toteaa, että koska hakemus on myöhästynyt reilusti Palosuojelurahaston asettamasta tutkimus- ja kehittämishankkeiden jättöpäivästä
(15.5.2018), ei Palosuojelurahastolla ole ollut mahdollisuutta tutustua hankkeeseen
yhdessä ja samanaikaisesti muiden hakemusten kanssa. Hakemusten jättöaikaa oli
tässä haussa muutettu, mutta asia oli ohjeistettu hakukirjeessä.
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5.3

SMDno-2018-1057 Hätäkeskuslaitos; Automaattisten
ilmoitinlaitteiden asiakkuudenhallinta
Pääsihteeri esitteli asian
Hätäkeskuslaitos on hakenut 138 615 euron (50 %) erityisavustusta Automaattisten ilmoitinlaitteiden asiakkuudenhallinta, ajalle 1.9.2018 - 31.1.2021.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.4

SMDno-2018-1018 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands
Brandbefälsförbund ry; FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020
Pääsihteeri esitteli asian
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 58 596 euron (50 %) erityisavustusta FEU-juhlaseminaari ja -kokous 2020 -hankkeeseen, ajalle 1.8.2019 - 30.6.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 51 395 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.8.2019–30.6.2020. Hankkeen hyväksytyiksi kustannuksiksi hyväksytään 102 791 euroa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 51 395 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 12 848 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
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Osa hankkeen tuloista koostuu kokoukseen ja seminaariin liittyvien majoituskustannusten perimisestä osallistujilta (ostopalvelut, 14 400 euroa). Tätä summaa ei hyväksytä hankkeen hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat siten 102 791 euroa, josta avustus voi olla enintään 51 395 euroa
(50 %).
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Seminaarin ohjelma sekä osallistujaluettelo tulee liittää tilitysten yhteyteen.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.8.2019 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.5

SMDno-2018-1070 CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen
Pelastusalan Keskus-järjestö ry; CTIF Suomen kansallinen
komitea
Pääsihteeri esitteli asian
CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut
125 000 euron (100 %) erityisavustusta CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeeseen, ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää CTIF Suomen kansalliselle komitealle / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 125 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2019–31.12.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 125 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 25 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen, että hankkeen tuloksista ja keskeisistä
hyödyistä Suomen pelastustoimelle viestitään jatkossa edelleen entistä tehokkaammin, monipuolisemmin ja useammalla kanavalla (seminaarit, artikkelit, luennot).
Komission edustajien raporteista seminaarien keskeisistä sisällöistä suomen pelastustoimelle valmisteltava tiivistelmä liitetään lopputilitykseen ja tuotosta hyödynnetään
viestinnässä.
Tuleviin hakemuksiin valmistetaan erillinen viestintäsuunnitelma, jossa esitellään, millä
tavoin toiminnan kautta saatavista tiedoista on tiedotettu tai tiedotetaan pelastustoimea. Tulevissa hakemuksissa arvioidaan viestinnän tehostumista.
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Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, tiivistelmä ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.6

SMDno-2018-768 Virpi Laukala; Paloturvallisuutta parantavan
mobiiliapplikaation kehittäminen
Pääsihteeri esitteli asian
Virpi Laukala on hakenut 80 000 euron (50 %) erityisavustusta Paloturvallisuutta parantavan mobiiliapplikaation kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 9/2018 - 1/2019.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.7

SMDno-2018-1063 Somana ry; Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa!
Forum-teatterikiertue 5-8 -vuotiaille paloturvallisuuden
edistämiseksi
Pääsihteeri esitteli asian
Somana ry on hakenut 25 200 euron (90 %) erityisavustusta Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa!
Forum-teatterikiertue 5-8 -vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi -hankkeeseen,
ajalle 21.1.2019 - 17.11.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Somana ry:lle yhteensä enintään
25 200 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
21.1.2019–17.11.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 25 200 euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 5 040 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä toteutuneiden teatteriesitysten mukaisesti. Ennen lopputilitystä tulee kaikki teatteriesitykset olla toteutettu.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
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Hakijataho on saanut hankkeeseen avustusta nyt kolmesti. Palosuojelurahaston avustus ei ole tarkoitettu pysyvän toiminnan rahoituskanavaksi.
Hankkeen mahdollista laajentamista esitetään harkittavaksi (esimerkiksi yhden esityksen videotallentointi ja jakaminen valtakunnallisesti).
Hankkeessa tulee järjestää 40 lasten paloturvallisuustietoutta edistävää forum-teatteriesitystä, joiden kesto on noin 40 minuuttia. Teatteriesityksistä vähintään kaksi tulee
pyrkiä toteuttamaan esitettyä selvästi laajemmalle osallistujakunnalle (avajaiset, yleisötapahtuma tai vastaava).
Osallistuville ryhmille annettavasta palautelomakkeista kootaan raportti, joka toimitetaan lopputilityksen yhteydessä rahastoon. Lopputilitykseen tulee liittää tiedot pidetyistä teatteriesityksistä (paikka, päivämäärä, tilaaja, osanottajat, osanottajien määrä
sekä summa, jolla tilaajataho on osallistunut esityksen kustannuksiin).
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Hankkeessa tulee tehdä yhteistyötä alueen pelastuslaitoksen kanssa. Esityksen sisällöstä ja tematiikasta koottu materiaalivihko tulee olla jatkossa vapaasti ja maksutta pelastusviranomaisten käytössä, ja avustuksen saajan tai paikallisen pelastuslaitoksen tulee itsenäisesti tiedottaa hankkeesta muita pelastuslaitoksia.
Forum-teatteriesityksen käsikirjoitus on Somana ry:n omistuksessa.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 17.2.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, tiivistelmä ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.8

SMDno-2018-1072 Pirkanmaan pelastuslaitos; Palomuseon
kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi
Pääsihteeri esitteli asian
Pirkanmaan pelastuslaitos on hakenut 40 000 euron (50 %) erityisavustusta Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hankkeeseen, ajalle
1.10.2018 - 31.3.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pirkanmaan pelastuslaitokselle
yhteensä enintään 40 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.10.2018–31.3.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 40 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Rahaston hallitus kiinnittää huomiota siihen, että museo on auki muutenkin kuin tilauksesta näyttelyn hyödyntämisen ja vaikuttavuuden kannalta.
Hankkeeseen liittyvän investoinnin sekä mahdollisten kone tai laitehankintojen tuen
määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksella hankittua omaisuutta tai käyttöoikeutta ei saa luovuttaa ilman tuen myöntäjän
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suostumusta ennen kuin on kulunut viisi (5) vuotta avustuksen loppuerän maksamisesta.
Tuettavissa hankkeissa voi syntyä tuloja, joita ovat esimerkiksi pääsylipputuloista saatavat tulot. Maksatushakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki kertyneet tulot, jotka vähennetään tukikelpoisista menoista.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.9

SMDno-2018-1073 Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos;
Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut 2018 (Jehumalja-kilpailu)
Pääsihteeri esitteli asian
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos on hakenut 51 350 euron (50 %) erityisavustusta Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut 2018 (Jehumalja-kilpailu) -hankkeeseen, ajalle
1.9.2017 - 31.5.2018.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle yhteensä enintään 51 350 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.5.2018.
Avustus saa olla yhteensä enintään 51 350 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
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Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 3 kk kuluttua päätöksen päiväyksestä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
Vuoden 2018 Jehumalja-kilpailu järjestettiin 19.5.2018 Nurmossa Seinäjoella. Järjestelyvastuussa oli Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Pohjanmaan Pelastuslaitoksella ei ollut hakemuksen mukaan tietoa, että Jehu-kilpailun avustus haetaan erityisavustuksena.
Ohjeen Avustuksen hakeminen Palosuojelurahastosta (SM-2015-1956) mukaan erityisavustusta voidaan myöntää myös hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo aloitettu. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeisiin, jotka ovat jo toteutettu.
Koska Palosuojelurahasto on vuosittain avustanut Jehumalja-kilpailua, myönnetään
hankkeelle avustusta. Jehumalja-kilpailu mittaa vuosittaisena kilpailuna palokuntien
sammutus- ja pelastustaitoja sekä palokaluston käyttöä.

5.10

SMDno-2018-1076 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö; Nou
Hätä! 2019
Pääsihteeri esitteli asian
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 306 000 euron (100 %) erityisavustusta Nou Hätä! 2019 -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018 - 31.8.2019.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 306 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2018–31.8.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 306 000 euroa ja enintään kokonaiskustannusten
suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 91 800 euroa ja loput maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.11

SMDno-2018-905 Olavi Kallio; Uusi isäntä pelastustoimelle 2020
Pääsihteeri esitteli asian
Olavi Kallio on hakenut 91 800 euron (100 %) erityisavustusta Uusi isäntä pelastustoimelle 2020 -hankkeeseen ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.12

SMDno-2018-990 Työterveyslaitos; Fyysisen kuormituksen
hallinta pelastajan työssä - uusi lähestymistapa palautumisen
edistämiseksi
Pääsihteeri esitteli asian
Työterveyslaitos on hakenut 43 922 euron (50 %) erityisavustusta Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä - uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi -hankkeeseen, ajalle 1.11.2018 - 31.3.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä
enintään 43 922 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.11.2018–31.3.2020.
Avustus saa olla yhteensä enintään 43 922 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
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Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.13

SMDno-2018-1005 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu;
Palomiesten fyysisen työkyvyn ylläpito Kymenlaakson
pelastuslaitoksella
Pääsihteeri esitteli asian
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakenut 65 000 euron (50 %) erityisavustusta Palomiesten fyysisen työkyvyn ylläpito Kymenlaakson pelastuslaitoksella -hankkeeseen, ajalle 1.1.2019 - 30.6.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.14

SMDno-2018-1011 Satakunnan ammattikorkeakoulu; TOPE
"toimiva pelastaja" -hanke, uusia malleja pelastajien
toimintakyvyn ylläpysymiseen
Pääsihteeri esitteli asian
Satakunnan ammattikorkeakoulu on hakenut 99 798 euron (75 %) erityisavustusta
TOPE "toimiva pelastaja" -hanke, uusia malleja pelastajien toimintakyvyn ylläpysymiseen -hankkeeseen, ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.15

SMDno-2018-1012 Hämeen ammattikorkeakoulu; Numerical
analysis techniques for structural fire safety design of steel
structures
Pääsihteeri esitteli asian
Hämeen ammattikorkeakoulu on hakenut 64 150 euron (50 %) erityisavustusta Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures hankkeeseen, ajalle 1.1.2019 - 30.6.2021.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Hämeen ammattikorkeakoululle
yhteensä enintään 64 150 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.1.2019–30.6.2021.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 64 150 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen tulee sisältää riskintarkastelua. Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia siten, että kustannusten yhteys
kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Hankkeeseen mahdollisesti liittyvän investoinnin tuen määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksella hankittua omaisuutta tai
käyttöoikeutta ei saa luovuttaa ilman tuen myöntäjän suostumusta ennen kuin on kulunut viisi (5) vuotta avustuksen loppuerän maksamisesta.
Vuosiraportit tulee toimittaa rahastoon 31.1.2020 ja 31.1.2021 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 30.9.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
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5.16

SMDno-2018-1015 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu;
Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin tutkittu tieto käytännön työkaluksi
Pääsihteeri esitteli asian
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakenut 147 330 euron (60 %) erityisavustusta Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin - tutkittu tieto käytännön työkaluksi -hankkeeseen, ajalle 1.3.2019 - 28.2.2022.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle yhteensä enintään 147 330 euron (60 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2019–28.2.2022.
Avustus saa olla yhteensä enintään 147 330 euroa ja enintään 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Tietämystä massatapahtumien järjestämisestä ulkomailla tulee hyödyntää laaja-alaisesti.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
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Hankinnoissa, jotka ovat saaneet rahastosta yli 50 % avustuksen, tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) kansallisen
kynnysarvon (60 000 euroa) ylittävissä hankinnoissa.
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Hankkeen vuosiraportit tulee toimittaa rahastoon 1.3.2020 ja 1.3.2021 mennessä.
Hankkeesta pyydetään tarvittaessa väliraportteja. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2022 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa tiedot stipendien
saajista. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.17

SMDno-2018-1016 Uudenmaan Pelastusliitto;
Sopimuspalokuntalaisen altistumisen vähentäminen
pelastustyössä
Pääsihteeri esitteli asian
Uudenmaan Pelastusliitto on hakenut 11 500 euron (100 %) erityisavustusta Sopimuspalokunta-laisen altistumisen vähentäminen pelastustyössä -hankkeeseen, ajalle
1.9.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Uudenmaan pelastusliitolle yhteensä enintään 11 500 euron (100 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.9.2018–31.12.2019.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 11 500 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 3 500 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan yhdessä enintään kahdessa erässä.
Hankkeessa tulee toteuttaa vähintään 3 opintopäiväkokonaisuutta sopimuspalokuntien henkilöstön altistumisen vähentämiseksi.
Hanke hyväksytään pilottihankkeena. Hanke tulee suunnata seminaarien sisällön kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen tuloksista tulee viestittää ja tiedottaa ja opintopäivien koulutusrunkoa tulee voida hyödyntää myös muilla alueilla.
Kilpailutuksen toteuttamisen mahdollisuus tulee erikseen selvittää hankealan asiantuntijan kanssa.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Koulutuspäivien koulutusrunko sekä osallistujatiedot tulee liittää tilitysten yhteyteen.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.18

SMDno-2018-1054 Pelastusopisto; Pelastustoimen
toimintaympäristöanalyysi ja ennakointi
Pääsihteeri esitteli asian
Pelastusopisto on hakenut 101 602 euron (75 %) erityisavustusta Pelastustoimen toimintaympäristöanalyysi ja ennakointi -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.19

SMDno-2018-1055 Uudenmaan pelastusliitto; Sähkö- ja
kaasuautojen erityisyys pelastustoimessa
Pääsihteeri esitteli asian
Uudenmaan pelastusliitto on hakenut 20 000 euron (22 %) erityisavustusta Sähkö- ja
kaasuautojen erityisyys pelastustoimessa -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.20

SMDno-2018-1056 Pelastusopisto; Mittarit pelastuslaitosten
prosessien toimivuuden arviointiin
Pääsihteeri esitteli asian
Pelastusopisto on hakenut 103 650 euron (73 %) erityisavustusta Mittarit pelastuslaitosten prosessien toimivuuden arviointiin -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 103 650 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.9.2018–31.12.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 103 650 euroa ja enintään 73 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeesta tehdään suppea esiselvitys vuoteen 2019 mennessä ja varsinainen selvitys
vasta tämän jälkeen, kun mitattavissa olevat osatekijät ovat tiedossa. Hanketta tulee
valmistella tiiviissä yhteistyössä ohjausryhmän kanssa.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
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Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Vähämerkityksisiin kone- ja laitehankintoihin (esim. projektipäällikön puhelin ja tietokone) tuki voi olla enintään 70 %, kuitenkin enintään avustuspäätöksen mukaisen
enimmäisavustusosuuden suuruinen. Hankkeeseen liittyvän investoinnin tuen määrä
on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.21

SMDno-2018-1058 Pelastusopisto; Pelastuslaitosten
ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen
Pääsihteeri esitteli asian
Pelastusopisto on hakenut 107 713 euron (66 %) erityisavustusta Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 1.1.2019 31.5.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 107 713 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.1.2019–31.5.2020.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 107 713 euroa ja enintään 66 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen tulosten valtakunnalliseen hyödyntämiseen tulee kiinnittää huomiota tiedotuksen (Kumppanuusverkosto) ja koulutuksen kautta.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.22

SMDno-2018-1059 Uudenmaan Pelastusliitto; Drone
pelastustyön johtamisen apuvälineenä
Pääsihteeri esitteli asian
Uudenmaan Pelastusliitto on hakenut 11 900 euron (100 %) erityisavustusta Drone pelastustyön johtamisen apuvälineenä -hankkeeseen, ajalle 6.9.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.23

SMDno-2018-1060 Ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry;
Ilotulitteista johtuvien tulipalojen merkittävä vähentäminen perusteiden luonti
Pääsihteeri esitteli asian
Ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry on hakenut 20 100 euron (50 %) erityisavustusta
Ilotulitteista johtuvien tulipalojen merkittävä vähentäminen - perusteiden luonti -hankkeeseen, ajalle 9/2018 - 2/2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.24

SMDno-2018-1066 Aalto-yliopisto; Lämpöeristeiden termomekaanisen käyttäytymisen simulointi
Pääsihteeri esitteli asian
Aalto-yliopisto on hakenut 34 229 euron (50 %) erityisavustusta Lämpöeristeiden
termo-mekaanisen käyttäytymisen simulointi -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018 30.4.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Aalto-yliopistolle yhteensä enintään 34 229 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.9.2018–30.4.2020.
Avustus saa olla yhteensä enintään 34 229 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 30.6.2019 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.7.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.25

SMDno-2018-1067 Tampereen ammattikorkeakoulu; Lisätty
todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä
Pääsihteeri esitteli asian
Tampereen ammattikorkeakoulu on hakenut 90 369 euron (75 %) erityisavustusta Lisätty todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä -hankkeeseen, ajalle
1.11.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.26

SMDno-2018-1071 Kajaanin ammattikorkeakoulu; Visuaalinen
3D-sovellus rakennuksen pelastustoimien tehostamiseksi
suurissa rakennuksissa
Pääsihteeri esitteli asian
Kajaanin ammattikorkeakoulu on hakenut 75 000 euron (50 %) erityisavustusta Visuaalinen 3D-sovellus rakennuksen pelastustoimien tehostamiseksi suurissa rakennuksissa hankkeeseen, ajalle 1.11.2018 - 31.1.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.27

SMDno-2018-1068 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy;
Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet
Pääsihteeri esitteli asian
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on hakenut 208 290 euron (73 %) erityisavustusta
Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeet -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oy:lle yhteensä enintään 208 290 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2018-31.12.2019.
Avustus saa olla yhteensä enintään 208 290 euroa ja enintään 73 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).
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Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely
tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa.
Vähämerkityksisiin kone- ja laitehankintoihin tuki voi olla enintään 70 %, kuitenkin
enintään avustuspäätöksen mukaisen enimmäisavustusosuuden suuruinen. Hankkeeseen liittyvän mahdollisen investoinnin tuen määrä on enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä sekä hankkeessa laadittu selvitys.

5.28

SMDno-2018-1069 Suomen Palopäällystöliitto; Pelastustoimen
naisverkoston mentorointi -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 10 000 euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen naisverkoston mentorointi -hankkeeseen, ajalle 1.10.2018 - 31.12.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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5.29

SMDno-2018-1079 TTY-säätiö (Tampereen teknillinen yliopisto,
pääasiallinen toteuttaja Porin yksikkö); Robotit ja UAV-laitteet
pelastusoperaation johtamisessa
Pääsihteeri esitteli asian
TTY-säätiö (Tampereen teknillinen yliopisto, pääasiallinen toteuttaja Porin yksikkö) on
hakenut 120 000 euron (80 %) erityisavustusta Robotit ja UAV-laitteet pelastusoperaation johtamisessa -hankkeeseen, ajalle 1.10.2018 - 30.9.2020.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.

Rahaston sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen
osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta
Pääsihteeri esitteli asian
Strategian toteutussuunnitelman 2018 (toimintasuunnitelman) mukaan tuli tänä
vuonna panostaa erityisesti sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseen osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta. Tarkoituksena oli kehittää vuonna 2018 uusia tapoja
sidosryhmäviestintään sekä tutkimus- ja kehittämishankkeista tiedottamiseen hyvien
avustushakemusten saamiseksi rahastoon.
Rahasto on vastannut monipuolisesti toimintasuunnitelmassa esitettyihin, rahaston
sisäistä ja ulkoista viestintää edistäviin toimenpiteisiin vuonna 2018.
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6.1

Julkaisu rahastossa valmistuneista tutkimushankkeista
Rahaston valmistama julkaisu rahaston avustuksella toteutetuista tutkimus- ja kehittämishankkeista on toteutussuunnitelman mukaisesti valmistunut ja sen ensimmäinen
versio julkistetaan syyskuussa. Julkaisun seuraavaan versioon lisätään linkit valmistuneisiin tutkimusraportteihin niiltä osin, kun ne ovat saatavissa. Julkaisua tullaan tämän
jälkeen päivittämään kerran vuodessa. Kyseisen julkaisu tulee helpottamaan tiedon
saantia rahastosta valmistuneista tutkimuksista ja sellaista on pitkään toivottu avustustenhakijoiden taholta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tiedotetaan syyskuussa valmistuvasta julkaisusta.

6.2

Twitter-tilin perustaminen
Rahaston hallituksen kokouksessa 5.4.2018 päätettiin myös Twitter-tilin perustamisesta rahastolle. Tili löytyy osoitteesta https://twitter.com/Palosuojelurah. Rahaston
käyttäjänimi on @Palosuojelurah. Ensimmäinen twiitti on lähetetty 18.5.2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Twiitataan rahaston tärkeimmistä päätöksistä sekä muista
keskeisistä tapahtumista.

6.3

Avustusten prosessikuvaukset
Rahasto valmisti kullekin avustustyypille prosessikuvauksen kirjallisine ohjeineen
vuonna 2016. Prosessikuvaukset on julkaistu rahaston www-sivuilla. Rahasto tulee päivittämään prosessikuvaukset vuonna 2018 ja tiedottaa asiasta avustuksenhakijoita.
Avustusten prosessikuvaukset helpottavat ja selkeyttävät avustusten hakuprosessia ja
kuvauksia on tarkoitus päivittää mahdollisten muutosten yhteydessä.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.4

Viestinnän harjoittelija
Rahaston sisäistä ja ulkoista viestintää on tehostettu palkkaamalla rahastoon markkinointiin sekä viestintään erikoistunut harjoittelija, tradenomiopiskelija Solja Kumpulainen ajalle 15.8.2018–28.2.2019. Harjoittelijan päätehtävinä on tutkimus- ja kehittämishankkeiden julkaisun päivittäminen sekä aihelistausten koonti yhteistyössä rahaston
sihteeristön, hallituksen ja sidosryhmien kanssa sekä www -sivujen kehittäminen ja sisällöntuotanto. Lisäksi harjoittelija avustaa muissa rahaston hallintotehtävissä (mm.
tiivistelmien kirjoittaminen, päätösten kirjoittamisessa avustaminen).
Päätös: Merkittiin tiedoksi harjoittelijan keskeinen työnkuva.

6.5

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden "top ten -listaus"
Rahaston hallituksen kokouksessa 5.4.2018 keskusteltiin siitä, voitaisiinko tutkimus- ja
kehittämishankkeille määritellä niin sanottu top 10 -listaus, joka koostuisi keskeisimmistä aihealueista, joihin rahasto erityisesti toivoo tutkimushankkeita. Listauksen tehtävänä olisi helpottaa avustuksen hakijoita löytämään keskeisiä tulipalojen ehkäisyyn ja
pelastustoimen edistämiseen liittyviä tutkimusaiheita, ja samalla rahasto varmistaisi
saavansa sellaisia tutkimushankehakemuksia, jotka palvelisivat parhaiten pelastusalaa
rahaston lainsäädännön puitteissa.
Asiaa on alustavasti selvitetty Pelastusopiston kanssa ja alkuvaiheessa tietolähteiksi
"Top 10" -listaukselle ehdotetaan Pelastusopiston opinnäytetyöt ja opinnäytetyöpankin aiheet sekä opiston kyselyn pohjalta tehty selvitys vuonna 2017 käynnissä olleista
hankkeista. Materiaalia täydennetään rahaston omalla kyselyllä pelastuslaitoksille.
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Rahaston harjoittelija työstää hanketta eteenpäin yhdessä sihteeristön kanssa. Jatkossa prosessiin pyydetään mukaan Pelastusopiston edustajan lisäksi paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikka, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka
Nurmi sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston edustaja sekä muita edustajia tarpeen mukaan.
Päätös: Sovittiin jatkotoimista hankkeen osalta. Todettiin, että harjoittelija voi kertoa
prosessin etenemistä rahaston hallituksen kokouksissa.

6.6

Esittelyvideoesittely rahaston toiminnasta ja avustuksista
Rahaston Innovaatiopalkinnosta ja palkinnon voittajista on valmistettu kolmena vuotena (2015–2017) esittelyvideo, joka on kaikkien saatavilla ja katsottavissa rahaston
www-sivuilla. Videolinkki on lähetetty tiedoksi myös pelastuslaitoksiin sekä lisätty Innovaatiopalkinnosta tehtyyn tiedotteeseen. Videoita on katsottu yhteensä 2 948 kertaa. Tällä kertaa Innovaatiopalkintovideon sijaan esitetään valmistettavaksi yleisvideo
rahaston toiminnasta, jossa lyhyesti esiteltäisiin rahaston avustuskohteet. Videon sopiva pituus olisi noin 3 minuuttia.
Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä yleisvideon valmistamisen rahaston toiminnasta Innovaatiopalkintovideon sijaan. Videon kustannus saa olla enintään 5 000 euroa
(alv 0 %).

6.7

Avustusta saaneiden paloasemahankkeiden sekä
ajoneuvokaluston merkintä
Rahaston avustamiin rakennushankkeisiin esitetään lisättäväksi pakollisesti pieni laatta
ulko-oven viereiselle seinustalle. Kalustossa merkintänä olisi tarra, joka kiinnitetään
esimerkiksi ajoneuvon kuljettajanpuoleisen oven sisäpuolelle. Laatassa ja tarrassa olisi
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PSR:n logolla varustettu teksti siitä, että rakennus/kalusto on saanut avustusta Palosuojelurahastosta. Koska rakennushankkeissa ja raskaassa kalustossa on pitkä omaisuuden käyttöaika, helpottaa tämä avustuksen saajia tunnistamaan avustusta saaneet
kohteet myös myöhemmin, mikä lisää avustuksen vaikuttavuutta sekä vähentää samalla myös mahdollista tarvetta avustuksen takaisinperintään. Varsinkin rakennusten
osalta pitkä omaisuuden käyttöaika on johtanut tilanteisiin, joissa kuntaliitosten, henkilöstövaihdosten tai muiden syiden vuoksi avustuksen saamisesta ei ole ollut tietoa.
Toimenpiteellä tehostetaan rahaston viestintää osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta. Paloasemahankkeissa kyseisen laatan kustannukset tulisivat avustuksen saajan
maksettaviksi. Kalustoon lisättävä tarra olisi mahdollista saada avustuspäätöksen mukana.
Päätös: Keskusteltiin käytännön aloittamisesta vuoden 2019 alusta lukien. Tehdään
keskustelun pohjalta esitys kalustotarrasta seuraavaan kokoukseen.

7.

Vuoden 2019 erityisavustusten 1. hakukierroksen
avaaminen (hakuaika 15.12.2018 saakka)
Pääsihteeri esitteli asian
Vuoden 2019 erityisavustusten 1. hakukierroksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä
muutoksia vuoden 2018 erityisavustusten 2. hakukierrokseen hakuun verrattuna.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakukirjeen ja julisti valtionavustuslain 9
§:n nojalla haettavaksi vuoden 2019 alussa käynnistyviin hankkeisiin kohdistuvat erityisavustushakemukset sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit (vuoden 2019 ensimmäinen hakukierros).
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Eritysavustushakemukset liitteineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti
15.12.2018 mennessä osoitteeseen psr@intermin.fi.

8.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja
maksatushakemukset

8.1

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 24 kpl
Pääsihteeri esitteli kohdat 8.1.1, 8.1.6-8.1.14 ja asiantuntija esitteli kohdat 8.1.2-8.1.5
ja 8.1.15-8.1.24
Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta kohtien 8.1.1 ja 8.1.2 käsittelyn ajaksi. Kokous
pysyi päätösvaltaisena.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksen (24 kpl) seuraavasti:

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euro

8.1.1

2018-1023

Sammatin VPK

2 976

8.1.2

2018-1501

Grankulla FBK

1 240

8.1.3

2018-1613

Säkylän VPK

3 174

8.1.4

2018-1614

Tuiskulan VPK

1 677

8.1.5

2018-1632

Noormarkun VPK

9 448
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8.1.6

2018-1064

Laajasalon VPK

3 641

8.1.7

2018-1065

Rekolan VPK

1 323

8.1.8

2018-1065

Piikkiön VPK

2 664

8.1.9

2018-1081

Rovaniemen VPK

1 604

8.1.10

2018-1089

Imatran VPK

1 597

8.1.11

2018-1090

Hinthaara-Boen VPK

1 911

8.1.12

2018-1165

Uuraisten VPK

3 960

8.1.13

2018-1215

Solf FBK

926

8.1.14

2018-1216

Ylöjärven VPK

719

8.1.15

2018-1370

Perttulan VPK

6 565

8.1.16

2018-1436

Kyröskosken VPK

2 077

8.1.17

2018-1492

Tornion VPK

2 552

8.1.18

2018-1517

Jämijärven VPK

697

8.1.19

2018-1545

Lauritsalan VPK

5 096
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8.1.20

2018-1556

Saarenkylän VPK

1 700

8.1.21

2018-1580

Forssan VPK

4 402

8.1.22

2018-1591

Jämsän VPK

381

8.1.23

2018-1630

Asolan VPK

300

8.1.24

2018-1631

Lempäälän VPK

749

Yhteensä

61 379

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun
ottamatta:
Piikkiön VPK SMDno-2018-1024
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi 1 015 euron arvoisiin kustannuksiin (savukone);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Laajasalon VPK SMDno-2018-1064
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi 157 euron arvoisiin kustannuksiin (savukone ja savuneste); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Imatran VPK SMDno-2018-1089
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi 1 819 euron arvoisiin kustannuksiin (drone tarvikkeineen); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Tornion VPK SMDno-2018-1492
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi 123,50 euron arvoisiin kustannuksiin (öljyn imeytysmattopala); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Saarenkylän VPK SMDno-2018-1556
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi 480 euron arvoisiin kustannuksiin (lämpöastiat);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Forssan VPK SMDno-2018-1580
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi 652,24 euron arvoisiin kustannuksiin (pöytä, tuolit, pöytähuppu); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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8.2

Muutos- ja jatkoaikahakemukset; 4 kpl

8.2.1

SMDno-2017-2039; SPEK; jatkoaikahakemus; 24365 Palokuntamme parhaaksi
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 12.3.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle avustusta 24365 Palokuntamme parhaaksi -hankkeelle yhteensä enintään 130 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.8.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2019 mennessä.
Avustuksen saaja SPEK on hakenut hankkeeseen 15.6.2018 päivätyllä muutoshakemuksella jatkoaikaa. Hakemuksen mukaan hanke on käynnistetty hankesuunnitelman mukaisesti 1.3.2018. Hankkeen keskeisten toimijoiden rekrytointi on kuitenkin ollut ennakoitua hitaampaa, jonka johdosta suunnitellusta aikataulusta ollaan jäljessä. Asiaa käsiteltiin hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 29.5.2018, jossa päädyttiin hakemaan jatkoaikaa hankkeelle.
Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.12.2019 asti. Tällä aikataululla suunnitellut toimenpiteet ja sitä kautta tulokset ja vaikutukset olisi avustuksen saajan mukaan mahdollista
saavuttaa.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.12.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää
hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.3.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.2.2

SMDno-2017–449; Hämeenlinnan VPK; Jälkivahingontorjuntayksikkö;
jatkoaikahakemus
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 9.6.2017 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta Hämeenlinnan VPK:n jälkivahingontorjuntayksikön hankintaan yhteensä enintään 56 000 euroa
(40 %). Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.10.2018 mennessä.
Hämeenlinnan VPK on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen lopputilityksen toimittamiseen Palosuojelurahaston hallitukselle 29.6.2018 päivätyllä hakemuksella. Hankinta on viivästynyt, koska Mercedes Bentz Sprinterin uuden mallisarjan tuotanto on
viivästynyt. Mercedes Bentz Sprinter-alustan tuotantoerän on nyt vahvistettu syyskuulle 2018. Alkuperäinen toimitusaika oli heinäkuu 2018.
Edellä mainituin syin Hämeenlinnan VPK hakee jatkoaikaa lopputilityksen toimittamiselle 31.12.2018 saakka.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 6.9.2018 hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että lopputilitys tulee
toimittaa Palosuojelurahastoon 31.12.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Perustelut:
Hakija on perustellut jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen syyn. Hallitus
katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin.
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8.2.3

SMDno-2014-3038; Tampereen teknillinen yliopisto; jatkoaikahakemus;
Valaistuksen paloturvallisuus
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 11.2.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Tampereen teknilliselle yliopistolle avustusta Valaistuksen paloturvallisuus -hankkeelle yhteensä enintään 45 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.6.2016 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2016 mennessä. Hankkeelle on myönnetty
26.5.2016 rahaston hallituksen kokouksessa jatkoaikaa 30.9.2017 saakka. Hankkeen
tilitys tuli toimittaa 30.11.2017 mennessä.
Tampereen teknillinen yliopisto on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen lopputilityksen toimittamiseen Palosuojelurahaston hallitukselle 29.8.2018 päivätyllä hakemuksella. Hankkeeseen liittyvä tutkimustyö on pääosin tehty aiemmin muutetun aikataulun mukaisesti. Tutkimustyön keskeisenä tuotoksena diplomityö valmistui kuitenkin
vasta keväällä 2018 ja osa tulosaineistosta saatiin vasta 30.9.2017 jälkeen. Raportoitavat kustannukset ovat syntyneet ennen 30.9.2017. Lopputilityksen valmistelu ja siihen
liittyvä muutoshakemus on jäänyt epähuomiossa tekemättä.
Edellä mainituin syin Tampereen teknillinen yliopisto hakee jatkoaikaa hankkeen lopputilitykselle siten, että se toimitetaan viimeistään 30.9.2018.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 6.9.2018 hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että lopputilitys tulee
toimittaa Palosuojelurahastoon 30.9.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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Perustelut:
Hakija on perustellut jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen syyn. Hallitus
katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin.
8.2.4

SMDno-2018-488; Keski-Suomen pelastuslaitos; PEKE-järjestelmän päätelaitteet;
muutoshakemus
Erityisasiantuntija esitteli asian
Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 erityisavustukset kalustohankkeisiin kokouksessaan 18.5.2018. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä 95 avustushakemusta.
Kalustohankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä 2 270 000 euroa.
Keski-Suomen pelastuslaitos haki 7.6.2018 päivätyllä kirjeellä muutosta 18.5.2018 kokouksessa käsiteltyyn kalustopäätökseen (SMDno-2018-488) siten, että avustuksen
määrä on 40 % kokonaiskustannuksista.
Päätökset rakennushankkeisiin vuodelle 2018 olisivat tämä esitys mukaan lukien yhteensä 2 260 662 euroa.
Taustaa:
Palosuojelurahasto on 18.5.2018 pitämässään kokouksessa myöntänyt avustusta KeskiSuomen pelastuslaitokselle (SMDno-2018-488) Peke-järjestelmän päätelaitteiden 16
kpl, asennuksen, ohjelmoinnin ja konfiguroinnin hankintaan 26 240 euroa (23,4 %) kokonaiskustannusten 111 898 euroa perusteella.
Hakija on 7.6.2018 päivätyllä kirjeellä tarkentanut Peke-järjestelmän päätelaitteiden
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rahoitussuunnitelmaa vastaamaan muiden käsiteltyjen kalustohankeavustusten linjausta. Palosuojelurahaston kalustohankkeille esitettiin vuosittainen enimmäisavustusmäärä kirjeessä pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2018 (SMDno-2017-1847). Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Muutos avustuksen määrään on rahaston avustuslinjausten
mukainen. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.10.2019.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää esityksen mukaisesti Keski-Suomen pelastuslaitokselle 44 759 euron (40 %) avustus kalustohankkeeseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Perustelu:
Hakija on perustellut muutoshakemuksensa ja selvittänyt muutoksen syyn. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisen avustusmäärän muuttamiseen.

9.

Muut asiat

9.1

Talousseuranta: 1. ja 2. neljännes 2018
Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-kesäkuulta 2018
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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9.2

Rahaston kokous- sekä kehittämispäivä Kittilässä 23.–24.10.2018
Pääsihteeri esitteli asian
Kehittämispäivän teemoja ovat seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman 1.
luonnos, pelastustoimen Top 10 -lista ajankohtaisista aiheista, rakennushankeavustusten tulevaisuus, yleisavustus: kaksivuotinen budjetti, Maakunta- ja soteuudistus: vaikutus pelastustoimeen sekä lainmuutokset. Päivien aikana järjestetään myös Palosuojelurahaston hallituksen kokous sekä tutustutaan Levin ja Kittilän paloasemiin.
Päätös: Merkittiin ohjelmaluonnos tiedoksi. Päätettiin tilata lennot kokouksen jälkeen
sihteeristön kyselyn pohjalta. Päätettiin, että sihteeristö jatkaa kokous- ja kehittämispäivän valmistelutöitä.

9.3

Turun hallinto-oikeuden päätös Pyhärannan kunnan tekemästä
valtiontukea koskevasta valituksesta
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jossa selvitettiin, onko valtionavustuksen saanut paloasema edelleen pelastustoimen käytössä.
Selvityksen yhteydessä tuli ilmi, että Pyhärannan kunnan avustusta saaneet paloasematilat eivät enää olleet pelastustoimen käytössä.
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 31.8.2016, että Pyhärannan kunnalta peritään kunnalle vuonna 1990 paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 6 837 euroa. Kuitenkin kunnan oikaisuvaatimuksen
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johdosta Palosuojelurahaston hallitus päätti 17.5.2017 muuttaa edellistä päätöstään
siten, että kunnalta peritään takaisin valtionavustuksesta yhteensä 3 552 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. Pyhärannan kunta on valittanut muutetusta päätöksestä perusteenaan väärän lain soveltaminen, jolloin päätös olisi kumottava.
Palosuojelurahasto on 7.9.2017 antamassaan lausunnossa Turun hallinto-oikeudelle
katsonut, ettei valituksessa ole esitetty sellaista perustetta, jonka nojalla päätös tulisi
lain vastaisena/väärään lakiin perustuvana kumota ja että valittajan väite on virheellinen. Pyhärannan kunta on antanut vastaselityksen lausunnolle ja siinä vaatinut, että
hallinto-oikeus tutkii, tuleeko avustuksen takaisin perimisessä soveltaa velan vanhentumista koskevia säännöksiä ottaen huomioon, että asia on jo yli kymmenen vuotta
vanha.
Turun hallinto-oikeus on 3.8.2018 hylännyt Pyhärannan kunnan valituksen. Hallintooikeus katsoo, ettei asiassa ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden vuoksi Palosuojelurahaston antamaa päätöstä voitaisiin pitää perusteiltaan virheellisenä. Hallinto-oikeuden
päätöksen mukaan Palosuojelurahaston hallituksen valituksenalainen päätös ei ole
lainvastainen eikä päätöstä näin ollen ole syytä muuttaa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätös. Päätettiin, että asiasta viestitään sopivaksi katsotulla tavalla esimerkiksi rahaston www-sivuilla.
Todettiin, että rahaston mittava valvontahanke paloasemien päätöksenmukaisesta
käytöstä on päättynyt. Rahaston sisäisessä valvontahankkeessa selvitettiin kaikkien
vuosina 1988 - 2013 avustettujen rakennuskohteiden nykykäyttö. Selvityspyyntöjä lähetettiin yhteensä 548 kappaletta kuntiin, sopimuspalokuntiin sekä pelastuslaitoksiin.
Rahastolle palautui takaisinperintäpäätösten kautta vuosina 2016 - 2017 yhteensä
621 181 euroa. Takaisinperintäpäätöksiä tehtiin yhteensä 48 kappaletta.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 4/2018

50 (53)

SMDno-2018-25

9.4

Tarkastuskäynnit v. 2018
Erityisasiantuntija esitteli asian
Taustaa:
Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastuskertomuksen mukaan rahasto noudattaa toiminnassaan lakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. Rahaston ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla. Tarkastuskertomuksessa suositeltiin, että Palosuojelurahaston tulee valmistella tarkastussuunnitelma, johon sisältyy myös kohteisiin tehtäviä pistotarkastuksia.
Rahasto antoi 27.10.2015 toimenpidesuunnitelman tarkastussuunnitelmasta myönnettyjen avustusten osalta, johon sisällytetään myös kohteissa tehtäviä tarkastuskäyntejä.
Tarkastuskohteet valitaan arvioidun riskin ja satunnaisotannan perusteella tai muulla
perustellulla tavoin. Tarkastuksen jälkeen laaditaan lyhyt raportti tarkastuskäynnistä,
jossa annetaan arvio hankkeesta (toteutetaanko hanketta / onko hanke toteutettu
sääntöjen puitteissa ja tukea käytetty tukipäätöksen mukaisesti). Lisäksi siihen kirjataan mahdolliset erityishuomiot (mihin mahdollisiin erityishuomioihin tuen saajan tulee kiinnittää huomiota).
Palosuojelurahasto on saanut loppuun mittavan rakennusavustusten valvontahankkeen. Tarkastuksen kohteena olivat kaikkien vuosina 1988 - 2013 myönnettyjen rakennushankeavustusten nykytilanne ja nykykäyttö. Tämän johdosta Palosuojelurahasto
katsoo tarpeelliseksi tehdä vain neljä tarkastussuunnitelmaan sisältyvää rakennustarkastusta vuonna 2018. Kalustohanketarkastuksia tehdään neljästä kahdeksaan hankkeeseen. Tarkastukset koskevat sekä pelastuslaitosten että sopimuspalokuntien hank-
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keita. Vuoden 2018 tarkastussuunnitelmassa tarkastuskäynneistä Pohjois-Suomen alueelle kohdistuu kaksi rakennustarkastusta ja yksi kalustotarkastus, Kanta-Hämeen alueelle kohdistuu kaksi rakennustarkastusta ja kuusi kalustotarkastusta sekä Uudenmaan alueelle yksi kalustotarkastus. Tarkastuskäyntien määrää, kohdetta sekä ajankohtaa voidaan tarvittaessa täsmentää suunnitelmasta poiketen muun muassa aikataulullisista syistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että sihteeristö voi tarvittaessa tarkentaa tehtävien tarkastuskäyntien lukumäärää.

9.5

Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.9.–31.1.2019
Pääsihteeri esitteli asian
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät listaukseen on tullut pieniä muutoksia 1.9.2018
lähtien kesälomien aikaisten sijaisjärjestelyjen päätyttyä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät
ajalla 1.9.2018–31.1.2019. Sihteeristö lähettää listauksen tiedoksi asiakirjassa mainituille tahoille.

9.6

Rahaston sihteeristön toimenkuvat 1.9.–31.1.2019
Palosuojelurahaston sihteeristön toimenkuviin on tehty pieniä tarkennuksia henkilömuutosten ja toiminnan organisoinnin kehittämisen myötä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus vahvisti sihteeristön toimenkuvat ajalla 1.9.–
31.1.2019.
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9.7

Lähetekeskustelu strategian toteutussuunnitelmaan 2019 ja
määrärahaesitykseen
Strategian toteutussuunnitelman 2019 ensimmäinen luonnos käsitellään rahaston hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Vuoden 2018 toiminnan tavoitteet olivat
1. Rahaston sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan osana avustuskäytäntöjen
vaikuttavuutta
2. Pelastustoimen uudistushankkeen ja rahastolain uudistamisen vaikutuksiin varaudutaan
3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointia sekä toiminnan vaikuttavuutta
kehitetään
Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Käsitellään 1. luonnos kehittämispäivässä
Kittilässä.

9.8

SPEK uuden strategian vaikutus yleisavustusten haku- ja
raportointikäytäntöihin
Puheenjohtaja Anne Holmlund poistui huoneesta kohdan 9.8. käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja toimi asian käsittelyn ajan puheenjohtajana. Kokous pysyi päätösvaltaisena.
SPEK:n valtuusto vahvisti uuden strategian kokouksessaan 14.5.2018. Uuden strategian
myötä myös järjestön organisaatio uudistettiin, jotta toiminnan laatua, vaikuttavuutta
ja kustannustehokkuutta voidaan edelleen kehittää. Vanhassa organisaatiossa oli keskusjärjestö ja neljä alueyksikköä (Lappi, Etelä-Savo, Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi). Uusi
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organisaatio on muodostettu toiminnoittain: asiantuntija- ja kehittämispalvelut, järjestöpalvelut, koulutuspalvelut ja hallinto- ja tukipalvelut. Alueellisesta toiminnasta ja sen
koordinaatiosta vastaa uudessa mallissa järjestöpalvelut -yksikkö. Palokuntakoulutuksen sekä valistuksen ja neuvonnan osalta koulutuspalvelut ja asiantuntija- ja kehittämispalvelut tukevat järjestöpalveluita. Alueyksiköt on yhdistetty Spek ry:n yhteyteen.
Tarkoituksena on, että SPEK hakee vuoden 2019 yleisavustusta siten, että keskusjärjestön hakemus sisältää kaikki entiset alueyksiköt: Lappi, Pohjois-Suomi, Pohjanmaa ja
Etelä-Savo. SPEK on aikaisempina vuosina hakenut Palosuojelurahastolta yleisavustusta erikseen keskusjärjestölle ja jokaiselle alueyksikölle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous ja kehittämispäivä pidetään 23. - 24.10.2018 Kittilässä.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.08.

Puheenjohtaja

Anne Holmlund

Pääsihteeri

Johanna Herrala
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