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     Pöytäkirja 4/2019 
  

Hallituksen kokous  
 
 

Aika  10.9.2019 klo 10.30−13.00  
 
Paikka Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Katariina (2. krs) 
 
Läsnä Anne Holmlund puheenjohtaja  

   Mika Kättö  varapuheenjohtaja  
  Veli-Pekka Ihamäki jäsen, esteasia kohdat 4.15, 7.1.5 ja 7.2.1. - 7.2.2 

  Jari Hyvärinen  jäsen, esteasia kohta 7.2.3 
  Petri Mero  jäsen 

   Mika Raatikainen jäsen, esteasia kohta 7.1.4, (poissa klo 12.58 - 13.04) 
   Vesa-Pekka Tervo jäsen 
   Ari Torniainen  jäsen, (poistui klo 11.06)   
   Johanna Herrala pääsihteeri, esteasia kohdat 8.8 ja 8.11 

  Mikko Karhunen harjoittelija, esteasia kohta 8.11 
  Solja Kumpulainen assistentti, esteasia kohta 8.11 

Ira Nikoskinen  erityisasiantuntija, esteasia kohta 8.11 
  Sanna Virtaniemi suunnittelija, esteasia kohta 8.11 
   

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
 

1.  Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.32 
 
2.   Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 
kokouskutsussa ilmoitettu esityslista.  

 
 Esityslistan kohta 8.5 siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Tämä huomioidaan 

esityslistan tarkennetussa numerojärjestyksessä kohdasta 8.5 eteenpäin. Esityslistaan lisät-
tiin kohdat 8.9 Rahaston menojen hyväksyjät ja asiatarkastajat 1.9.−31.12.2019, 8.10 Mikko 
Karhusen opinnäytetyö ja 8.11 Palosuojelurahaston henkilöstöasiat.  

 
3.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.5.2019) pöytäkirja muutoksitta. 

 

4.  Vuoden 2019 2. hakukierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus- ja  
  kehittämishankkeisiin 

Pääsihteeri esitteli asian  
Esteasiat; kohta 4.15 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätös-
valtaisena. 

 
Rahastoon saapui määräaikaan 15.5.2019 mennessä yhteensä 22 hakemusta, jotka olivat 18 
eri hakijataholta. Avustusta haettiin noin 2,33 miljoonaa euroa noin 3,2 miljoonan euron 
kokonaiskustannuksiin. Hallituksen kokouksessa 29.11.2018 hyväksytyn rahaston käyttö-
suunnitelman mukaisesti erityisavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2019 yhteensä  
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3 350 000 euroa. 
 

4.1  SMDno-2019-932 Sisäministeriö / Palontutkinta 2020 -työryhmä; Stipendi: Oppimoduulin 
 rakentaminen palontutkinnan oppimateriaaliin 

   
Sisäministeriö / Palontutkinta 2020 -työryhmä on hakenut 1 000 euron (100 %) erityisavustusta 
stipendiin: Oppimoduulin rakentaminen palontutkinnan oppimateriaaliin. Hankkeen toteutusaika 
on ollut 1.11.2018 - 31.5.2019.  

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä sisäministeriölle / 

Palontutkinta 2020 -työryhmälle yhteensä enintään 1000 euron suuruisen avustuksen hakemuk-
sessa mainittuun stipendiin. Kyseessä on opinnäytetyö, joka on valmistunut.  

 
Stipendi saa olla yhteensä enintään 1 000 euroa ja se maksetaan tositteellista tilitystä vastaan yh-
dessä 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 

 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 15.12.2019 mennessä.  
 

4.2  SMDno-2019-987 Ocllo Oy; Vaaratiedotelomakesovelluksen toteuttaminen 
  

Ocllo Oy on hakenut 22 338 euron (50 %) erityisavustusta Vaaratiedotelomakesovelluksen tuotta-
minen -hankkeeseen ajalle 1.9.2019 - 1.9.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 44 676 eu-
roa.  

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen. Hank-

keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

4.3  SMDno-2019-989 CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry  
   

 CTIF Suomen kansallinen komitea /SPEK ry on hakenut 125 000 euron (100 %) erityisavustusta 
CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat 125 000 euroa. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä CTIF Suomen kan-

sallinen komitea / SPEK ry:lle yhteensä enintään 125 000 euron suuruisen avustuksen hakemuk-
sessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020.  

 
Avustus saa olla yhteensä enintään 125 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannus-
ten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 25 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vas-
taan enintään kolmessa erässä. 
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, 
joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Vaikuttavaan viestintään sekä sidosryhmäyhteistyöhön tulee edelleen panostaa. Kehotetaan järjes-
tämään vuosittainen CTIF-seminaari tai muu vastaava tapahtuma. Lisäksi työryhmätyöskentelyn 
tuotokset tulee välittää Palosuojelurahastoon sekä pelastuslaitoksille ja yhteistyökumppaneille tie-
doksi sopivalla tavalla (pöytäkirjat/tiedotteet/uutiskirjeet/CTIF vuosiraportti). Viestinnän kulut 
tulee sisällyttää avustukseen. Vuoden 2020 viestinnän tavoitteet sekä viestintäsuunnitelma tulee 
vielä lähettää rahastoon 15.11.2019 mennessä aiheella viestintäsuunnitelma SMDno-2019-989 ha-
kijaorganisaation ja hankkeen nimi. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia 
siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastetta-
vissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-
kustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
4.4  SMDno- 2019-979 Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Tulisijojen ja savupiippujen riskiti-

lanteet paloturvallisuuden kehittäjänä 
  

Rakennustuoteteollisuus RTT ry on hakenut 36 000 euron (55,4 %) erityisavustusta Tulisijojen ja 
savupiippujen riskitilanteet paloturvallisuuden kehittäjänä -hankkeeseen ajalle 1.10.2019 - 
31.8.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 65 000 euroa. 

    
  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Rakennustuotete-

ollisuus RTT ry:lle yhteensä enintään 36 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainit-
tuun hankkeeseen ajalle 1.10.2019 - 31.8.2020.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 36 000 euroa ja enintään 55,4 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 10 000 euroa ja loppuosa avustuksesta maksetaan 
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittu-
misen perusteella enintään kolmessa erässä. 
 
Hankkeen ostopalveluissa hyväksytään kohtuulliset, yleisen käytännön mukaiset palkkiot ja muut 
kulut. Ostopalveluista tulee lähettää tarkempi selvitys ja kustannuserittely 30.9.2019 mennessä ra-
hastoon. 

 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, 
joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016).  
 
Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää jäsen palontutkinta 2020 työryhmästä ja ympäristöministe-
riöstä. Sisäministeriön pelastusosastolta tulee kysyä mahdollisuutta ohjausryhmään osallistumi-
selle. Ohjausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa avustuksesta. 
 
Seminaariin tulee pyytää asiantuntijaluennoitsijoita ja seminaariesitelmistä tulee koota julkaisu 
viestintämateriaalin tueksi. Seminaarin kohderyhmää, hankkeen jalkauttamista tai siitä viestimistä 
tulee täsmentää yhdessä ohjausryhmän kanssa siten, että seminaarien tuotokset välittyvät myös 
rakennusliikkeille, savupiippuja ja tulisijoja asentaville tahoille sekä pientalojen vastaaville työn-
johtajille.  
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia 
siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastetta-
vissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-
kustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 

 Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.11.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
4.5  SMDno-2019-991 Pellekaija Pum Oy; Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvalli-

suudesta pienimmille 
   

Pellekaija Pum Oy ry on hakenut 47 950 euron (52,7 %) erityisavustusta Pellekaija Pum iskee ki-
pinää - tietoa paloturvallisuudesta pienimmille -hankkeeseen ajalle 1.9.2019 - 31.5.2022.   

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Pellekaija Pum 

Oy:lle yhteensä enintään 39 290 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen ajalle 1.9.2019 - 31.5.2022.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 39 290 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 7 500 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan 
enintään kolmessa erässä. 
 
Hankkeen hyväksyttyihin kuluihin hyväksytään 78 580 euroa, josta palkkakustannukset 55 500 
euroa, henkilösivukulut 8 080 euroa, netti/puhelinkulut 1 000 euroa, korttikustannukset 1 000 
euroa, kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset korkeintaan 10 000 euroa tositteita vastaan,  
dvd /cd paketit 2 400 euroa sekä puvustus, rekvisiitta, tulostus yms. kuluihin 600 euroa. 
 
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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
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Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. 
Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matkakustan-
nusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei hyväksyttä-
vistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, joka löytyy rahaston www-sivuilta. Tilityksissä tulee 
noudattaa tätä ohjeistusta (www.psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeessa tulee toteuttaa vähintään 135 paloturvallisuusaiheista esitystä päiväkodeille / kouluille 
2,5 vuoden aikana eri puolilla Suomea. Yhdestä esityksestä rahaston avustuksen osuus on enin-
tään 260 euroa ja tilaajan osuus 260 euroa. Hankkeessa voidaan toteuttaa enintään 15 paloturvalli-
suusaiheista muuta julkista konserttia iltaisin tai viikonloppuisin, joista Palosuojelurahaston avus-
tus saa olla näistä esityksistä enintään 530 euroa (noin 50 % konsertin hinnasta). Ilta- tai viikon-
loppukonserttien markkinointitapa sekä hakijalle tulevat kustannukset tulee olla selkeästi infor-
moituja siten, että konsertin kustannuksista ei hakijataholle ei synny epäselvyyttä. Rahaston osuus 
konserttien avustajana tulee tuoda markkinoinnissa esille. Mikäli julkiset esitykset eivät toteudu, 
tulee ne korvata tekemällä tupla-määrän koulu/päiväkotikonsertteja puuttuvien julkisten konsert-
tien tilalle. 
 
Hankkeesta rahoitettavat dvd/cd-materiaalit tulee veloituksetta jättää esityskohteisiin yhdessä tur-
vatarkastuskorttien kanssa. Musiikkimateriaali tulee tuottaa omakustannushintaan. 
 
Opettajille ja ohjaajille tulee laatia pieni opas, joka helpottaa konsertin nostattamien kysymysten 
käsittelyä ja vahvistaa omalta osaltaan paloturvallisuusasioita. 
 
Hankkeelle tulee perustaa pelastusalalta taustatukiryhmä, johon kutsutaan edustaja Palosuojelura-
hastosta (varajäsen Brita Somerkoski), SPEK ry:stä ja pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta. 
Taustaryhmän kanssa käydään läpi myös hankkeen viestintämateriaalia. Taustaryhmän kulut tulee 
kattaa avustuksesta. 
 
Hakijataho on saanut hankkeeseen avustusta nyt kolmesti. Palosuojelurahaston avustus ei ole tar-
koitettu pysyvän toiminnan rahoituskanavaksi. 
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.1.2021 mennessä. Hankkeen vuositavoitteet 
vuosille 2021 - 2022 tulee toimittaa tilitysten yhteydessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 
31.8.2022 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppura-
portti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 

4.6  SMDno-2019-1005 SPEK ry; NouHätä! 2020 
  

SPEK ry on hakenut 305 000 euron (100 %) erityisavustusta NouHätä! 2020 -hankkeeseen ajalle 
1.9.2019 - 31.8.2020.   

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä SPEK ry:lle yh-

teensä enintään 305 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 
1.9.2019 - 31.8.2020.  

 
Avustus saa olla yhteensä enintään 305 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannus-
ten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 105 000 euroa ja loput 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). 

 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 

 
Hankkeen ohjausryhmällä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kampanjan tavoitteisiin ja sisältöön jo 
suunnitteluvaiheesta lähtien. Rahasto kiinnittää huomioita hankkeen kohonneisiin kustannuksiin. 
Kulurakenteeseen tulee seuraavissa hauissa kiinnittää huomiota, jotta kustannukset eivät nouse. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia 
siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastetta-
vissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-
kustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 

 Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.11.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
4.7  SMDno-2019-976 Pelastusopisto; Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa 
  

 Pelastusopisto on hakenut 167 175 euron (71 %) erityisavustusta Savusukellusosaamisen kehittä-
minen Suomessa -hankkeeseen ajalle 1.6.2019 - 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
234 856 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Pelastusopistolle 

yhteensä enintään 167 175 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 
ajalle 1.6.2019 - 31.12.2020.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 167 175 euroa ja enintään 71 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, 
joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
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Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennet-tavissa ja tarkastetta-
vissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-
kustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 30.4.2020 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa 
rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
4.8 SMDno-2019-966 Pelastusopisto; OKA 2 - Osaamisenkartoitusmalli alipäällystölle ja sopi-

muspalokunnan ryhmänjohtajille 

  
 Pelastusopisto on hakenut 128 060 euron (75 %) erityisavustusta OKA 2 - Osaamisenkartoitus-

malli alipäällystölle ja sopimuspalokunnan ryhmänjohtajille -hankkeeseen, ajalle 1.9.2019 - 
28.2.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 171 047 euroa. 
     

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Pelastusopisto yh-
teensä enintään 128 060 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 
1.9.2019 - 28.2.2021.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 128 060 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Ohjausryhmään tulee pyytää sopimuspalokuntien edustus. Ohjausryhmän mahdolliset kulut tulee 
kattaa avustuksesta. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennet-tavissa ja tarkastetta-
vissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-
kustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen.  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.5.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
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4.9 SMDno-2019-990 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy; Aurinkosähköjärjestelmien turval-
lisuus palotilanteissa 

  

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 31 550 euron (70 %) erityisavustusta Aurin-
kosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa -hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020.   

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Satakunnan am-

mattikorkeakoulu Oy:lle yhteensä enintään 31 550 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-
nittuun hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 45 071 euroa. 
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 31 550 euroa ja enintään 70 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. 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). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Ohjausryhmään tulee tiedustella edustajaa pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta, Sähkö- ja 

teleurakoitsijaliitosta (STUL ry) ja Tukesista. Tulee myös tiedustella, haluaako Pelastusopisto 
asettaa ohjausryhmään edustajan joko koulutus- ja opiskelijapalveluista tai TKI-palveluista. Oh-
jausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa avustuksesta.  
 
Oppimateriaali tulee antaa pelastusopiston käyttöön. Materiaalia tulee työstää myös ohjausryh-
mältä saadun palautteen pohjalta. 
 
Palosuojelurahaston avustus ei saa tuottaa voittoa avustuksen saajalle. Materiaali tulee olla mak-
sutta saatavilla pelastusalan toimijoille. Hankkeen viestintään sekä tulosten jalkauttamiseen tulee 
panostaa. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

4.10  SMDno-2019-1007 Turun ammattikorkeakoulu Oy; Virtuaalista Paloturvallisuutta - jatko-
hanke VirPa 2 

  
Turun ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 98 189 euron (65 %) erityisavustusta Virtuaalista Palo-
turvallisuutta - VirPa 2 -jatkohankkeeseen ajalle 1.9.2019 - 31.8.2021. Hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat 151 055 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Turun ammattikor-

keakoulu Oy:lle yhteensä enintään 98 189 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen ajalle 1.9.2019 - 31.8.2021.  
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Avustus saa olla yhteensä enintään 98 189 euroa ja enintään 65 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. 
 
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 si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. 
Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matkakustan-
nusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Päivitetty oppimisympäristö on yhdistelmä pelaamista mobiililaitteilla, virtuaalilaseilla sekä lisättyä 
todellisuutta hyödyntäen. Oppimisympäristön tavoitteena on opettaa, miten käyttäytyä odotta-
maomassa palotilanteessa oppilaitosrakennuksessa. 
 
Oppimisympäristöä kehitetään sellaiseksi, että käytettävyystutkimuksessa huomattuja puutteita 
poistumistaidoissa parannetaan oppimalla oikeita poistumistapoja laajentamalla oppimisympäris-
töä virtuaalitodellisuudesta myös koulurakennuksessa fyysisesti liikkumiseen ja havainnointiin. 
 
Oppimisympäristö (mobiilipelit, VR- ja AR-pelit) kehitetään koululaisille. Peliä tulee voida pelata 
niin kouluissa kuin pelastuslaitoksilla. Hankkeessa tulee tuottaa pelastus-laitosten ja sopimuspalo-
kuntien käyttöön turvallisuusviestinnän aineisto, jota voidaan hyödyntää koulutuksissa. Projektin 
tuloksena kehitetään oppimisympäristö, joka on pelastusviranomaisten ja sopimuspalokuntien 
käytössä ilman erillistä korvausta.  
 
Pelin testaamiseen tulee pyytää mukaan kaikkia Suomen pelastuslaitoksia ja halutessaan pelastus-
laitoksille tulee tarjota mahdollisuus kokeilla peliä turvallisuusviestintätilaisuuksissa sopivaksi kat-
somiensa oppilaitosten kanssa.  
 
Peliä tulee ylläpitää vuoteen 2026 saakka tai vähintään 4 vuotta pelin valmistumisesta, tarvittaessa 
niin kauan, kun pelillä on aktiivikäyttöä. Pelillä tai rahaston avustuksella ei saa tuottaa voittoa. 
Avustuksella tuotettua materiaalia ei voi käyttää myöhemmässä maksullisessa, voittoa tuottavassa 
toiminnassa. 
 
Ohjausryhmään tulee kutsua edustajat SM pelastusosastolta, pelastuslaitosten kumppanuusverkos-
tosta ja SPEK:stä. Tulee myös tiedustella, haluaako Pelastusopisto asettaa ohjausryhmään edusta-
jan. Ohjausryhmän mahdolliset kulut tulee kattaa avustuksesta. 
 
Avustuksella ei saa tuottaa voittoa. 
 
Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeis-
tään 31.8.2020. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2021 mennessä. Lopputilityksen liit-
teenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi, tiivistelmä 
sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
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4.11  SMDno-2019-968 Pelastusopisto; Pelastustoimen henkilöstön työssään kohtaama seksu-

aalinen häirintä  
  

Pelastusopisto on hakenut 58 461 euron (75 %) erityisavustusta Pelastustoimen henkilöstön työs-
sään kohtaama seksuaalinen häirintä -hankkeeseen, ajalle 1.9.2019 - 31.5.2020. Hankkeen koko-
naiskustannukset ovat 77 948 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen.  Hank-

keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

4.12  SMDno-2019-977 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy; Pelastajien ergonomiahanke - oh-
jeistuksia pelastajien työergonomian parantamiseksi 

  
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 87 498 euron (70 %) erityisavustusta Pelastajien 
ergonomiahanke - ohjeistuksia pelastajien työergonomian parantamiseksi -hankkeeseen ajalle  
1.9.2019 - 30.9.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 124 997 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen. Hank-

keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
4.13  SMDno- 2019-982 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; Kummipalokuntahanke 
  

SSPL on hakenut 100 175 euron (100 %) erityisavustusta Kummipalokuntahankkeeseen, ajalle  
1.10.2019 - 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 175 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen. Hank-

keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

4.14 SMDno-2019-988 Ilmatieteen laitos; Metsäpalokesä 2018 muuttuvassa ilmastossa: poik-
keuksellinen vuosi vai uusi normaali? 

  
Ilmatieteen laitos on hakenut 11 643 euron (75 %) erityisavustusta Metsäpalokesä 2018 muuttu-
vassa ilmastossa: poikkeuksellinen vuosi vai uusi normaali? -hankkeeseen ajalle 1.11.2019 - 
29.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 15 524 euroa.  

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Ilmatieteen laitok-

selle yhteensä enintään 11 643 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 
ajalle 1.11.2019 - 29.2.2020.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 11 643 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustan-
nuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
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Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, 
joka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Hankkeen tuotoksista tulee informoida pelastuslaitoksia. Hankkeen tuloksista tulee julkaista riittä-
vän laajuinen suomenkielinen raportti sekä tiivistelmä tuloksista pelastustoimen näkökulmasta. 
Hankkeen tuloksista tulee valmistaa lisäksi tiivistetty artikkeli julkaistavaksi sopivassa pelastusalan 
lehdessä ja julkaisussa. Tuloksia tulee esitellä myös esimerkiksi Palotutkimuksen päivillä tai muussa 
vastaavassa yhteydessä.  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 29.5.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
4.15 SMDno-2019-978; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; HIKLU-JOKE 1.0 -projekti 
  

 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 223 956 euron (70 %) erityisavustusta HIKLU-
JOKE 1.0 -hankkeeseen ajalle 1.3.2019 - 31.12.2020.  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
319 938 euroa. 
 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen. Hank-
keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Linjausten tilannekeskusten 
osalta tulisi olla pitemmällä ja hankkeessa tulisi olla mukana sisäministeriö sekä muut alueet. 
 

4.16  SMDno-2019-985; Suomen Palopäällystöliitto; MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ym-
märryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa 

  

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 235 089 euron (77,4 %) erityisavustusta MentalFireFit: 
Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa -hankkeeseen 
ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 303 910 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Suomen Palopääl-

lystöliitolle yhteensä enintään 235 089 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 235 089 euroa ja enintään 77,4 % hyväksytyistä kokonaiskus-
tannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 40 864 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan 
enintään kahdessa 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
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Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. 
Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matkakustan-
nusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen.  
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 15.12.2020 mennessä. Hankkeen vuosisuunnitel-
mat vuosille 2020 ja 2021 tulee lähettää tilitysten yhteydessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 
31.3.2022 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppura-
portti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 

4.17 SMDno-2019-984 Suomen Palopäällystöliitto; Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus 
  

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 101 500 euron (89 %) erityisavustusta Sopimuspalokuntien 
tulevaisuuskatsaus -hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
114 016 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Suomen Palopääl-

lystöliitolle yhteensä enintään 101 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 101 500 euroa ja enintään 89 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016).  
 
Hanke tulee tehdä yhteistyössä Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ja pelastuslaitosten kanssa. 
Ohjausryhmän mahdolliset kustannukset tulee kattaa avustuksesta.  
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. 
Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-kus-
tannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
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4.18 SMDno-2019-983 Työterveyslaitos; FireFit -menetelmän sisällön ja testien päivittäminen 
ja kehittäminen 

  

Työterveyslaitos on hakenut 95 959 euron (50 %) erityisavustusta FireFit -menetelmän sisällön ja 
testien päivittäminen ja kehittäminen -hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2020. Hankkeen kokonais-
kustannukset ovat 191 318 euroa.  

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Työterveyslaitolle 

yhteensä enintään 95 959 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 
ajalle 1.1. - 31.12.2020.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 95 959 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016).  
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia 
siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastetta-
vissa. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matka-
kustannusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

4.19  SMDno-2019-1001 Aalto yliopisto; Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-
ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa 

  
 Aalto yliopisto on hakenut 146 149 euron (50 %) erityisavustusta Toisen sukupolven säteilymal-

lien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa -hankkeeseen ajalle 1.9.2019 - 
31.8.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 292 299 euroa. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Aalto yliopistolle 

yhteensä enintään 146 149 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 
ajalle 1.9.2019 - 31.8.2023.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 146 149 euroa ja enintään 50 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016).  
 
Hankinnassa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. 
Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matkakustan-
nusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.6.2021 mennessä. Lisäksi hankkeen vuosita-
voitteet vuosille 2020-2023 tulee toimittaa tilitysten yhteydessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahas-
toon 31.11.2023 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen lop-
puraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 
 

4.20  SMDno-2019-1003 Etelä-Karjalan pelastuslaitos; Tietoperusteisen toiminnallisen poistu-
misturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (To-Po) 

    

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 215 324 euron (75 %) erityisavustusta Tietoperusteisen 
toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa 
(To-Po) -hankkeeseen, ajalle 1.10.2019 - 31.3.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 287 099 
euroa. 
  

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä Etelä-Karjalan pe-
lastuslaitokselle yhteensä enintään 215 324 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen ajalle 1.10.2019 - 31.3.2021.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 215 324 euroa ja enintään 75 % hyväksytyistä kokonaiskustan-
nuksista. 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 riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankkeessa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). 
 
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten erittely tulee laatia si-
ten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. 
Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Matkakustan-
nusten erittely tulee liittää hankkeen tilitykseen. 
 
Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää osallistujat Aalto-yliopistosta sekä VTT:ltä. Ohjausryhmän 
kulut sekä ohjausryhmän jäsenten palkkiot tulee kattaa avustuksesta.  
 
Hankkeessa tulee riittävällä tavalla huomioida se, että hoivapalveluiden henkilöstön vaihtuvuus on 
suurta ja asiakkaiden toimintakyvyn taso voi vaihdella jopa päivittäin. Suunnittelutyössä tulee pa-
neutua siihen, että hankkeesta tullaan saamaan todellista lisäarvoa alalle. Tulee huomioida lisäksi 
vanhuspalvelun tuottajien mahdollinen haluttomuus laskentamallien käyttöönottoon.  
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Hankkeen tuotoksista tulee viestiä laaja-alaisesti. 
 
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.10.2020 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa 
rahastoon 31.6.2021 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. 

 
4.21  SMDno-2019-1002 Pirkanmaan pelastuslaitos; Pelastustoimen museoesineiden kartoitta-

minen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen, pilottina Pirkanmaa 
   

Pirkanmaan pelastuslaitos on hakenut 19 200 euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen mu-
seoesineiden kartoittaminen ja historiallisen aineiston säilymisen edistäminen, pilottina Pirkanmaa 
-hankkeeseen ajalle 1.10.2019 - 31.1.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 19 200 euroa. 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen. Hank-

keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Mahdollista on työstää ha-
kemusta valtakunnallisen ohjeen tekemiseen historiallisten esineistön kartoituksen osalta. Yhteis-
työtä Museoviraston kanssa suositellaan.  
 

4.22  SMDno-2019-1004 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy; Liikuntarajoitteisten henkilöiden 
evakuointi kerrostaloissa 

  

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 74 250 euron (75 %) erityisavustusta Liikuntara-
joitteisten henkilöiden evakuointi kerrostaloissa -hankkeeseen ajalle 1.9.2019 - 31.12.2021. Hank-
keen kokonaiskustannukset ovat 99 000 euroa 

    
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hylätä hakemuksen. Hank-

keen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

5. Top 10 -hanke: projektin esittely ja hankkeen päättäminen 
 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden Top 10 -hanke käynnistyi 18.5.2018, kun rahaston halli-
tus esitti laadittavaksi tutkimusaihelistausta, jonka tehtävänä on helpottaa avustuksen haki-
joita löytämään keskeisiä tutkimusaiheita ja toisaalta tarkoituksena on saada rahastoon sel-
laisia avustushakemuksia, jotka palvelevat parhaiten pelastusalaa rahastolainsäädännön puit-
teissa. Asia nousi esille ensi kerran rahaston hallituksen kokouksessa 5.4.2018, jossa olivat 
vieraana onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) johtaja Veli-Pekka Nurmi sekä profes-
sori Simo Hostikka (Aalto-yliopisto).  
 
Rahaston hallituksen kokouksessa 6.9.2018 nähtiin tärkeänä, että Top 10 -listausta valmis-
tellaan yhteistyössä pelastustoimen eri toimijoiden kanssa. Hanketta on valmistelut useissa 
sidosryhmäpalavereissa yhdessä sisäministeriön pelastusosaston, OTKESin, Aalto-yliopis-
ton ja Pelastusopiston kanssa sekä Palosuojelurahaston hallituksen kehittämispäivällä ja ko-
kuksissa. Materiaalia on näiden tahojen lisäksi pyydetty myös sisäministeriön viestintäosas-
tolta, pelastusalan järjestöiltä sekä -tutkijoilta. Oheismateriaalina on käytetty mm. Petu 10+ 
materiaalia, Pelastusopiston opinnäytetyöpankkia, kyselytutkimusta pelastustoimen kehittä-
mistoiminnoista vuodelta 2017 sekä rahaston vakuutusyhtiöille tekemää kyselyä paloturval-
lisuuden muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä (rahaston kyselyt 2016 ja 2011). 
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Painotettuja aihealueita oli alkuun noin kymmenen, josta määrä rajautui lopulta kolmeen 
(asumisen paloturvallisuus, rakentamisen paloturvallisuus sekä vaikuttavuus ja suorituskyky 
pelastustoimen palveluissa).  
 
Päätös: Keskusteltiin asiasta. Merkittiin tiedoksi Top 10 -projektin esittely sekä hankkeen 
päättäminen. Avataan ensimmäinen painotettu tutkimus- ja kehittämishankehaku esityksen 
pohjalta (hakukirje kohdassa 6). 

 
6.  Vuoden 2020 erityisavustusten 1. hakukierroksen avaaminen (hakuaika 15.12.2019 saakka) 
 Pääsihteeri esitteli asian 

 
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen 
ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Palosuojelurahas-
tosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään 
ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomai-
sena. 
 
Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että 
1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä; 
2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden 
kannalta; 
3) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julki-
nen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomi-
oon ottaen; sekä 
4) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markki-
noiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
 
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke 
kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän niitä riittä-
västi. 
 
Avustuksen hakijan tulee antaa hakemuksessa Palosuojelurahastolle oikeat ja riittävät tiedot 
avustuksen käyttötarkoituksesta sekä muista seikoista, joita Palosuojelurahasto tarvitsee ha-
kemuksen ratkaisemiseksi. 
 
Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin hakijan 
oma edunvalvonta. 
 
Palosuojelurahasto tekee tarkastuskäyntejä myöntämiinsä avustuskohteisiin osana avustus-
käytäntöjen valvontaprosessia. 
 
Vuoden 2020 erityisavustusten 1. hakukierroksen hakukirjeessä Palosuojelurahasto avaa 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Valitut aiheet ovat voimassa 
noin 3 vuotta kerrallaan. Avustuksen hakija määrittelee hankkeen keston hakemuksessaan. 
Hankkeiden kestot ovat yleensä muutamasta kuukaudesta noin 1,5 vuoteen. 
 
Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään 
lähettämään. Aihealueet ovat: 
 
Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus  
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus  
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa 
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Erityisavustus voidaan myöntää myös painotetun haun ulkopuolisiin hankkeisiin. Avustuk-
sia voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämi-
seen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, 
valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. 
 
Avustushakemusten osalta tarkastellaan etenkin sitä, miten ne 

 tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista 

 levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä 

 ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushank-
keita 

 liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin 

 kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä. 
 
  Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan henkilökohtai-

 seen käyttöön tai hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja opintomatkaan sekä stipen-
 dejä. 

 
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2020 toimintaan 
kohdistuvat erityisavustukset.  

  

7.   Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis-, maksatus- ja  
 takaisinperintäpäätökset 
  

7.1  Muutospäätökset; 9 kpl 
  

7.1.1   SMDno-2018-2326; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen taloussuunnitelmaan ja 
 aikatauluun; Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hanke 

  Pääsihteeri esitteli asian 
 
 Taustaa 

Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle Pelastajan 
työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hankkeeseen yhteensä enintään 133 313 
euron erityisavustuksen ajalle 1.6.2019−31.12.2020. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tu-
lee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2021 mennessä. 
 

 Muutoshakemus hankkeen taloussuunnitelmaan ja aikatauluun 
Hakija on 20.6.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja aika-
tauluun. Hakijan mukaan Työterveyslaitos on YT-menettelyn seurauksena karsinut toiminnoistaan 
hankkeelle olennaisia toimintoja sekä altistustutkimuksen osaavaa henkilöstöä. Työterveyslaitos ei 
tästä syystä voi nykyisellään tuottaa hankkeessa suunnitellusta työstä kuin noin kolmanneksen. 
Hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi hankkeeseen tarvitaan osaava henkilö tekemään altistumis-
tutkimuksia. 
 
Hakijan mukaan hankkeen aloitus on viivästynyt edellä mainituista syistä. Hankkeessa suuri osuus 
työmäärästä oli alun perin suunniteltu Työterveyslaitoksen osuudeksi. Päivitettyjen laskelmien mu-
kaan Työterveyslaitoksen osuudeksi jää 72 000 euroa. 
 
Pelastusopisto esittää, että taloussuunnitelman kohdasta Muut kulut siirretään alun perin Työter-
veyslaitokselle varatuista palkkakustannuksista 78 000 euroa hankkeen palkkakustannuksiin, koska 
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Pelastusopisto rekrytoi hankkeeseen altistustutkimuksen osaavan tutkijan. Muutos ei vaikuta 
hankkeen kokonaisbudjettiin eikä avustusmäärään. 
 
Samalla Pelastusopisto esittää, että hankkeen päättymisajankohdaksi muutetaan 30.6.2021. Haki-
jan mukaan tämä on hankkeen toteutumisen kannalta tärkeää siksi, että kaikki suunnitellut kenttä-
testit metsänhoidollisissa kulotuksissa ja ennallistamispoltoissa saadaan tehtyä. Koska alkuperäi-
sestä suunnitelmasta poiketen vuoden 2019 kesä ei ole käytettävissä, halutaan varmistaa, että 
hankkeessa on edelleen käytettävissä kaksi ajankohtaa (kaksi kesää). 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä muutosesityksen 
 hankkeen taloussuunnitelmaan hakijan esittämällä tavalla sekä myöntää hankkeelle jatkoaikaa 
 30.6.2021 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2021 mennessä. Muut pää-
 tösehdot pysyvät ennallaan. 
  

7.1.2  SMDno-2017-2034; Sami Kerman; jatkoaikahakemus; väitöstutkimus; Osaamisen johta-
 minen pelastuslaitoksissa 

  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Taustaa 
Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Sami Kermanille Osaamisen 
johtaminen pelastuslaitoksissa -hankkeeseen yhteensä enintään 29 840 euron erityisavustuksen 12 
kuukaudelle ajalla 1.8.2018–30.6.2020. Päätöksen mukaan avustuskuukaudet tulee käyttää 
30.4.2020 mennessä. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.4.2020 men-
nessä. 

 
Jatkoaikahakemus 
Sami Kerman on 30.7.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa väitöstutkimukselleen. Hakija on 
nimitetty 17.6.2019 alkaen uuteen työhön, mistä johtuen hän on joutunut keskeyttämään väitös-
kirjan parissa työskentelyn. Hakijalla on käyttämätöntä apurahatyöskentelykautta jäljellä 
17.6.−31.8.2019 ja 1.12.2019−29.2.2020 eli yhteensä 5,5 kuukautta. Kerman hakee edellä maini-
tuille, käyttämättömille apurahakuukausille jatkoaikaa 31.12.2024 asti. Hakijan on tarkoitus palata 
väitöskirjatyöskentelyyn heti määräaikaisuuden päättymisen jälkeen 1.6.2023 alkaen. 
 
Kermanille on maksettu toukokuussa 2019 apuraha ajalle 1.5.−31.8.2019. Tästä ajasta hakija on 
työskennellyt väitöskirjan parissa 1.5.−16.6.2019 eli puolentoista kuukauden ajan, ja apurahasta on 
näin ollen 2,5 kuukautta työskentelemättä. Kerman on ilmoittanut palauttavansa käyttämättömän 
apurahan omaehtoisesti rahastolle.  
 
Sami Kermanin omaehtoinen palautus ennakkoon maksetusta tutkimusavustuksesta  
kesä-, heinä- ja elokuun osalta (5 500 euroa) on saapunut rahaston tilille 30.7.2019. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 myöntää hankkeelle jatkoai-
 kaa 31.12.2024 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2025 mennessä. 
 Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
  

7.1.3  SMDno-2017-192; Rantakulman VPK; jatkoaikahakemus; uusi tallirakennus 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 

  
Taustaa 
Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Rantakulman VPK:lle uuden 
tallirakennuksen rakentamiseen yhteensä enintään 146 400 euron erityisavustuksen. Päätöksen 
mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.9.2019.   
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Jatkoaikahakemus 
Hakija on 4.8.2019 päivätyllä hakemuksella ja 6.8.2019 päivätyllä täydennyksellä hakenut hank-
keelle jatkoaikaa. Hakijan perustelut hankkeen viivästymiselle ovat suunniteltua laajemmat maara-
kennustyöt sekä valmistelevat työt ja tarjouspyynnöt, jotka ovat vieneet suunniteltua enemmän 
aikaa. Edellä mainituista syistä hakija hakee hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2019 asti ja hankkeen tili-
tykselle 28.2.2020 asti. 

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 myöntää hankkeelle jatkoai-
kaa 31.12.2019 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2020 mennessä. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.1.4   SMDno-2017-186; Helsingin kaupunki; muutoshakemus hankkeen hyväksyttäviin kustan-
 nuksiin ja aikatauluun; Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusase-
 maksi 

  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 Mika Raatikainen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
 Taustaa 

Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Malmin rajavartiolaitoksen 
kiinteistön muuttamiseen pelastusasemaksi 130 000 euron avustuksen. Hankkeen hyväksyttävät 
kokonaiskustannukset ovat 1 013 727 euroa. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toi-
mittaa rahastoon 30.9.2019 mennessä. 
 

 Muutoshakemus hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin ja aikatauluun 
Helsingin kaupunki ilmoitti 12.8.2019 viestillä, että rakennushankkeen hankesuunnitelma on 
muuttunut ja Helsingin kaupunki luopuisi avustuksesta ja hakisi uutta avustusta vuoden 2020 ra-
kennushankehaussa. Päädyttiin kuitenkin siihen, että Helsingin kaupunki tekee muutoshakemuk-
sen aiemmin myönnettyyn avustukseen (SMDno-2017-186). Näin jo myönnetty avustus ei jää 
käyttämättä. 
 
Helsingin kaupunki haki 13.8.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta hankkeen hyväksyttäviin 
kustannuksiin ja aikatauluun. Hankkeen uusi laajennettu hankesuunnitelma valmistui 25.1.2019 ja 
se hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 7.2.2019. 
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja hyväksyi urakkatarjouksen 
21.5.2019. Työt kohteessa ovat käynnistyneet elokuussa 2019.  
 
Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi -hankkeen uusi kustannus-
arvio on 3,6 miljoonaa euroa. Kohteen bruttoalasta 1 687 m2 on uuden operatiivisen pelastustoi-
minnan käytössä ja 1 639 m2 uuden keskuskorjaamon ja -varaston käytössä. Operatiivisen pelas-
tustoiminnan miehistövahvuus on 10−11 henkilöä, joista kaksi henkilöä toimii ensihoidossa. Ase-
malla on yksi ensilähdön ambulanssi ja yksi vara-auto. Ensihoidon osuus kustannusarviosta on 
noin 20 %, jolloin pelastustoiminnan ja sitä tukevien toimintojen osuudeksi jää 80 %, 2 880 000 
euroa. Hyväksyttävien kustannusten osuus nousee 1 866 273 euroa verrattuna alkuperäiseen hake-
mukseen.  
 
Helsingin kaupunki hakee muutosta hankkeen hyväksyttäviin kustannuksiin uuden hankesuunni-
telman mukaisiksi. Helsingin kaupunki hakee myös jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen toimittami-
seen 31.10.2020 saakka, sillä urakkasuunnitelman mukaan hanke valmistuu huhtikuussa 2020. Ha-
kijan mukaan jatkoaika varmistaa, että kaikki kohteen vastaanottamiseen ja mahdollisiin lisätöihin 
liittyvät toimenpiteet ja maksut on suoritettu ennen Palosuojelurahastolle tehtävän tilityksen laati-
mista. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä muutoksen hank-
keen kustannusarvioon ja myöntää jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen toimittamiselle 31.10.2020 
saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

  
7.1.5   SMDno-2018-561; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen sisältöön; 

 sammutusauto   
  Erityisasiantuntija esitteli asian 

Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
 Taustaa 

Palosuojelurahasto on 18.5.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Länsi-Uudenmaan pelastus-
laitokselle avustusta Karjaalle sijoitettavaan sammutusautoon LU 701 yhteensä enintään 64 000 
euroa. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.10.2019 mennessä. 
 

 Muutoshakemus hankkeen sisältöön 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on 15.8.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hank-
keen sisältöön. Hakemuksen mukaan pelastuslaitoksen tehdessä leasingrahoitussopimusta Kunta-
rahoituksen kanssa, kohdistui kahden leasingrahoituksella hankittavan sammutusauton rahoituk-
sesta toinen epähuomiossa Karjaalle sijoitettavaan autoon (LU 701). Tähän autoon oli myönnetty 
Palosuojelurahaston hankeavustus (SMDno-2018-561). Auto, joka hankittiin omarahoituksella 
(LU 301), sijoitettiin Espoonlahteen. Tämän johdosta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo 
myönnetyn avustuksen (SMDno-2018-561) kohdistamista Espoonlahteen sijoitetun sammutusau-
ton (LU 301) hankintaan. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin 
eikä määräaikoihin. 
 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä muutoksen myön-
netyn avustuksen kohdistamisesta sammutusautoon LU 301. Muut päätösehdot pysyvät ennal-
laan. 

 
7.1.6  SMDno-2017-2036; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; Kohti tuloksellisempaa turvalli-

 suusviestintää -hanke 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Taustaa 
Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle avustusta 
Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hankkeelle yhteensä enintään 127 345 euroa. Pää-
töksen mukaan hanke päättyy 31.12.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 
31.3.2020 mennessä. 

 
Jatkoaikahakemus 
Pelastusopisto on 15.8.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa. Hakijan mukaan 
hanke käynnistettiin suunnitelmien mukaisesti loppukesästä 2019, mutta aineistonkeruu on kui-
tenkin osoittautunut ennakoitua haastavammaksi mm. oppilaitosten ja opettajien kiireisten aika-
taulujen johdosta. Lisäksi hankkeessa kehitettävän mobiilipelidemon suhteen jouduttiin tekemään 
alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden muutosesitys, jota seuraavat toimenpiteet (ml. toinen 
tarjouspyyntökierros) osaltaan viivästyttivät pelidemon kehittämistyön aloitusta. 
 
Hakijan mukaan hankkeen kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi täysimääräisenä olisi tarkoituksenmukaista jatkaa hanketta vielä kahden kuukauden 
ajan 31.12.2019 jälkeen. Tammi−helmikuun 2020 aikana voitaisiin muun muassa viimeistellä 
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hankkeessa tuotettava mobiilipelidemo, saattaa yhteenvetojulkaisu ja suositukset lopulliseen muo-
toonsa, jatkaa aktiivista viestintää hankkeen tuloksista (julkisuus ja sidosryhmät) sekä myös jal-
kauttaa pelidemo 
pelastuslaitoksille ja oppilaitoksiin, samalla sen käyttöön opastaen. Myös lopullinen raportointi ja 
tilitykset rahoittajalle voitaisiin tehdä helmikuun 2020 aikana. 
 
Heinäkuun 2019 loppuun mennessä hankkeeseen kertyneiden kustannusten sekä niiden perus-
teella tehdyn arvion loppuvuoden kustannuksista perusteella hankkeeseen näyttäisi hakijan mu-
kaan jäävän käyttämätöntä resurssia myös 31.12.2019 jälkeen, mikä kattaisi sekä projektipäällikön 
henkilöstökustannukset, suunnitellut matkakustannukset sekä mahdolliset muut pienet yleiskus-
tannukset myös ajalle 1.1.−28.2.2020.  
 
Edellä mainittujen seikkojen johdosta Pelastusopisto hakee hankkeelle jatkoaikaa 28.2.2020 
saakka. 

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 myöntää hankkeelle jatkoai-
kaa 28.2.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2020 mennessä. Muut 
päätösehdot pysyvät ennallaan. 

  
7.1.7  SMDno-2017-2035; Mikko Puolitaival; muutoshakemus hankkeen aikatauluun ja kuukau-

 sikohtaiseen avustusosuuteen; väitöstutkimus; Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. 
 Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus? 

  Pääsihteeri esitteli asian 
 
 Taustaa 

Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Mikko Puolitaipaleelle avus-
tusta väitöskirjahankkeeseen Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, 
miten muuttuu turvallisuuskasvatus? yhteensä enintään 29 840 euroa (avustus 26 400 euroa, mat-
kakulut 800 euroa ja MYEL-vakuutus 2 640 euroa). Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2019 
ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. 
 

 Muutoshakemus hankkeen aikatauluun ja kuukausikohtaiseen avustusosuuteen 
Mikko Puolitaival on 18.8.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen aikatauluun ja kuu-
kausikohtaiseen maksumäärään. Apurahaa haettaessa hakijalla oli suunnitelmana pitää työstään 
kolme neljän kuukauden virkavapaajaksoa vuoden 2019 loppuun mennessä. Ensimmäinen jakso 
toteutui ja sen aikana väitöstutkimus eteni merkittävästi. Ensimmäisen apurahajakson jälkeen ha-
kija valittiin Satakunnan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön virkaan. Uuden työtehtävän 
myötä ei työnantaja voinutkaan enää myöntää virkavapaita alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.  
 
Työnantajan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen on nyt päädytty ratkaisuun, jossa hakijalle on 
myönnetty osittaista opintovapaata 1.9.2019−31.12.2020. Virkavapaustodistuksen mukaan hakija 
suorittaa jatko-opintoja Turun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa ja valmistelee apuraha-
tutkijana turvallisuuskasvatusta käsittelevää väitöskirjaa. Virkavapaata haetaan ns. puolikkaaksi 
työajaksi. Virkavapaustodistus on saapunut rahastoon 9.8.2019, ja sen on allekirjoittanut riskien-
hallintapäällikkö ja avustuksensaaja Mikko Puolitaival 6.8.2019 sekä vs. pelastusjohtaja Jyri Leppä-
koski 9.8.2019.  
 
Edellä mainitun seikan johdosta hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2020 
saakka. Aikataulumuutoksella ei ole vaikutusta hankkeen budjettiin, mutta sillä on merkitystä kuu-
kausittaiseen avustusmäärärahaan. Alkuperäisen avustuspäätöksen mukaisesti avustusta maksetaan 
2 200 euroa kuukaudessa kokonaista virkavapautta vastaan. Virkavapaan ollessa nyt osittainen (50 
%), avustuksen määrän tulisi olla tämän mukaisesti vain 1 100 euroa/kk. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 myöntää hankkeelle jatkoai-
kaa 31.12.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. 
Koska väitöskirjahanketta työstetään virkavapaustodistuksen mukaan vain 50 % kuukausittaisella 
opintovapaalla, on avustuksen määrä tänä aikana 1 100 euroa kuukaudessa (50 %) aiemman 2 200 
euron sijaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
7.1.8  SMDno-2017-205; Kangasalan VPK; jatkoaikahakemus; entisen kiinteistön muuttaminen 

 ja laajentaminen paloasemaksi   
  Erityisasiantuntija esitteli asian 

  
Taustaa 
Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kangasalan VPK:lle raskaan-
kaluston kalusto- ja huoltohallin muuttamiseen ja laajentamiseen paloasemaksi  
yhteensä enintään 220 000 euron erityisavustuksen. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee 
toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.9.2019.   
 
Jatkoaikahakemus 
Hakija on 26.8.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut hankkeen tilitykselle jatkoaikaa. Hakijan pe-
rustelu hankkeen viivästymiselle on rakennusmateriaalien toimittajien toimitusten viivästyminen. 
Edellä mainituista syistä hakija hakee hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 28.11.2019 asti.  

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 myöntää hankkeen tilityk-
selle jatkoaikaa. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.11.2019 mennessä. Muut pää-
tösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.1.9  SMDno-2017-973, Etelä-Karjalan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen budjettiin; 
 Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT 3) -hanke 

  Pääsihteeri esitteli asian 
 
 Taustaa 

Palosuojelurahasto on 7.9.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Etelä-Karjalan pelastuslaitok-
selle avustusta Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli (KAT 3) -hankkeelle yhteensä 
enintään 156 251 euroa (50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista). Avustus jakautui neljälle 
taholle: Etelä-Karjalan pelastuslaitos (hankkeen hallinnoija), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä (Eksote), Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto (LUT) ja Pelastusopisto.  
 
Päätöksen mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) osuus avustuksesta saa olla 
enintään 24 060 euroa ja osuus tulee kohdistaa tulipalojen ehkäisyä sekä pelastustoimea edistävään 
hankeosuuteen (sisältäen ensihoidon asiantuntemuksen 
kotona asumisen paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa). 
 
Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.9.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahasto 
31.12.2019 mennessä. 
 

 Muutoshakemus hankkeen budjettiin 
Hakija on 3.9.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Hakijan mukaan 
muutostarpeet ovat aiheutuneet hankkeen toteutumisen aikana ilmenneistä tarpeista kohdentaa 
myönnettyjen varojen käyttö optimaalisesti hankkeen tavoiteasettelun mukaisten tulosten aikaan-
saamiseen ja johtopäätelmien tuottamiseen. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella, LUT:lla sekä Ekso-
tella on muodostunut suunniteltua enemmän analyysi- ja kehittämistyötarvetta työpaketeissa esite-
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tyn työn toteuttamiseen. Osatoteuttajat esittävät näin muilta kustannusmomenteilta käyttämättö-
mien resurssien kohdentamista jäljellä olevan työn loppuun saattamiseen (henkilökustannuksiin 
sekä mahdollisesti henkilösivukuluihin kohdistuvat lisäykset muilta kustannusmomenteilta, eritelty 
osatoteuttajakohtaisesti).   
 
Hakijan mukaan hankkeessa on lisäksi toteutettu runsaasti hankekehittämisen keskiössä olevan 
ikääntyneiden asumisturvallisuuden parantamiseen liittyviä työpajoja ja seminaareja, joihin ovat 
osallistuneet keskeiset kehittämissidosryhmät, verkostotoimijat sekä ikääntyneet asukkaat. Osallis-
tavat toimintamenettelyt ovat nostaneet ostopalveluihin käytettävien varojen osuutta yli suunnitel-
lun hankehallinnoinnista vastaavan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osalta ja siksi tälle kustannus-
momentille esitetään siirrettäväksi varoja niiltä kustannusmomenteilta, joille kertymää on ollut 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella suunniteltua vähemmän (henkilösivukulut, yleiskustannukset, 
matkakulut).  
 
Hankkeen kolme osatoteuttajaa eli Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote ja LUT hakevat muutosta 
koskien osatoteuttajabudjettiensa kustannusmomenttijakaumaa alla eritettyjen esitysten mukai-
sesti. Muutokset eivät muuta myönnetyn rahoituksen kokonaissummaa kenenkään osatoteuttajan 
osalta.  
 
Muutosesitykset on esitetty, käsitelty ja niiden toteutettavuus on hyväksytty KAT 3 -hankkeen 
ohjausryhmän kokouksessa 27.8.2019 
  
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.9.2019 hyväksyä muutoksen hank-
keen budjettiin esitetyn mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.  
 
Avustus voi 7.9.2017 annetun päätöksen mukaisesti olla enintään 156 251 euroa (50 % hyväksy-
tyistä kokonaiskustannuksista). 

 
7.2  Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset; 33 kpl 

 Suunnittelija esitteli asian 
Esteasiat; kohdat 7.2.1.-7.2.2 Veli-Pekka Ihamäki ja kohta 7.2.3  Jari Hyvärinen poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi.  
Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 
 

  
        Palosuojelurahaston hallitus päättää hyväksyä sopimuspalokuntien pienavustukset (33 

kpl) seuraavasti: 

    
Asiakohta SMDno Saaja Euro 

7.2.1 SMDno-2019-1027 Virkkalan VPK (alue 2.) 1 859   

7.2.2 SMDno-2019-1346 Lappvik FBK (alue 2.) 1 265   

7.2.3 SMDno-2019-1044 Harjunalustan VPK (alue 7.) 5 135   

7.2.4 SMDno-2019-960 Hitis kyrkoby FBK 375   

7.2.5 SMDno-2019-962 Hitis kyrkoby FBK 2 811   

7.2.6 SMDno-2019-1006 Kouvolan VPK 903   

7.2.7 SMDno-2019-1028 Vaaralan VPK  1 070   

7.2.8 SMDno-2019-1037 Harjavallan VPK  1 557   

7.2.9 SMDno-2019-1038 Savion VPK 7 105   

7.2.10 SMDno-2019-1042 Mietoisten VPK 8 037   
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7.2.11 SMDno-2019-1043 Laukkosken VPK 2 877   

7.2.12 SMDno-2019-1088 Jalasjärven VPK 346   

7.2.13 SMDno-2019-1151 Reposaaren VPK 347   

7.2.14 SMDno-2019-1163 Illon VPK 4 149   

7.2.15 SMDno-2019-1166 Saarenkylän VPK 1 501   

7.2.16 SMDno-2019-1209 Smedsby-Böle FBK 1 792   

7.2.17 SMDno-2019-1210 Karhulan VPK 2 007   

7.2.18 SMDno-2019-1222 Ulvilan VPK 3 912   

7.2.19 SMDno-2019-1252 Kaarinan VPK 1 346   

7.2.20 SMDno-2019-1288 Tornion VPK 2 745   

7.2.21 SMDno-2019-1289 Lempäälän VPK 818   

7.2.22 SMDno-2019-1296 Hirvensalmen VPK 3 816   

7.2.23 SMDno-2019-1316 Honkajoen VPK 640   

7.2.24 SMDno-2019-1317 Nurmijärven Keskus VPK 4 430   

7.2.25 SMDno-2019-1318 Rautpohjan VPK 1 429   

7.2.26 SMDno-2019-1342 Somerniemen VPK 3 740   

7.2.27 SMDno-2019-1365 Klaukkalan Metsäkylän VPK 1 422   

7.2.28 SMDno-2019-1407 Kylmäkosken VPK 1 822   

7.2.29 SMDno-2019-1465 Merikarvian VPK 3 371   

7.2.30 SMDno-2019-1502 Nuijamaan VPK 1 099   

    

   73 726   

    

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:  
 

7.2.31 SMDno-2019-961 Hitis kyrkoby FBK 0   

7.2.32 SMDno-2019-1343 Alastaron Palomiehet ry 0   

7.2.33 SMDno-2019-1306 Kaarlelan VPK 0   
 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun otta-
matta: 
 
Vaaralan VPK  
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu reisitaskuhousujen kustannuksia (165,00 euroa); ky-
seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankitut housut eivät ole pelastustoimen vir-
kapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat reisitaskuhousut. 
 
Harjavallan VPK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-kantimien kustannuksia (179,18 euroa); kyseessä 
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelura-
hastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Reposaaren VPK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kalustohallin ikkunoiden ja niiden vaihtotyön kustan-
nuksia (9 298,39 euroa); pelastuslaitos ei puolla hankintaa. 
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Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaasumittareiden kustannuksia (1 022,26 euroa); avus-
tusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen 
SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työhousujen ja vöiden kustannuksia (789,88 euroa); 
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankitut housut eivät ole pelastustoimen vir-
kapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat reisitaskuhousut. 
 
Illon VPK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu aggregaatin huoltotyön kustannuksia (223,20 euroa); 
kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoimin-
nan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Smedsby-Bölen FBK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hihamerkkien ja niiden kiinnityksen kustannuksia 
(52,97 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Kaarinan VPK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu invertterin kustannuksia (508,40); kyseessä ei ole tuli-
palojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Nuijamaan VPK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu t-paitojen ja pesukoneen kustannuksia (1 150,45 eu-
roa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankittu pesukone ei ole sopimuspalo-
kuntien pienavustusten hakukirjeessä (SMDno-2018-1829) tarkoitettu teollisuuspesukone tai vas-
taava tehokas pesukone. 
 
Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset: 
 
Hitis kyrkoby FBK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu elvytysnukkepaketin kustannuksia (853,52 euroa); ky-
seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Kaarlelan VPK 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutussimulaattorin, palonuken ja kuljetuskas-
sin, peräkärryn ja kuomun sekä harjoituskäsisammuttimien uudelleentäyttölaitteen kustannuksia 
(5 680,68 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-
tuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hankintoja käytetään kou-
lutustoimintaan, josta saadaan erillinen korvaus. Saatu korvaus ylittää hankintakustannukset. 
 
Alastaron palomiehet ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu mönkijän, peräkärryn ja vinssin kustannuksia (9 090 
euroa); Palosuojelurahaston pienavustusten hakukirjeen (SMDno-2018-1829) mukaan palomies-
yhdistyksille voidaan myöntää avustusta vain nuoriso-osaston suojavarusteisiin. 
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8.  Muut asiat 
 
8.1  Talousseuranta: 1.−2. neljännes 2019 

  Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-kesäkuulta 2019  
 
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurem-
pia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  
 

  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
8.2  Rahaston sihteeristön työnkuvat 1.10.−31.12.2019   
  Pääsihteeri esitteli asian  

  
 Palosuojelurahaston sihteeristön toimenkuvat loppuvuodelle 2019 ovat pysyneet samanlaisina 

aiempaan verrattuna. 
 
 Mahdollisen valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen osallistumisen joh-

dosta toimenkuviin voi tulla muutoksia.  
 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus vahvisti sihteeristön toimenkuvat ajalla 1.10.−31.12.2019. 
Toimenkuvia voidaan tarvittaessa täsmentää valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihank-
keeseen osallistumisen vuoksi. 
 

8.3  Palosuojelurahaston esittelyvideo 
  Pääsihteeri esitteli asian 

  

 Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.9.2018 valmistettavaksi yleisvideon rahas-
ton toiminnasta. Videolla esitellään lyhyesti rahaston avustuskohteet. Hintatiedustelun jälkeen 
Creamframe Oy valittiin toteuttamaan rahastosta valmistettava yleisvideo (edullisin tarjous). 
 
 Yleisvideo on valmistunut. Videosta on lisäksi valmistettu neljä erillistä videoklippiä rahaston 
avustusmuodoista sekä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan mietteitä Palosuojelurahastosta. Ma-
teriaalista on tiedotettu laajasti pelastusalaa ja yhteistyökumppaneita.  
 
Videoklipit julkaistiin viikoittain Erillisvideot ovat olleet katsottavissa Palosuojelurahaston Twit-
ter-tilillä (https://twitter.com/Palosuojelurah9, Palosuojelurahaston YouTube-kanavalla 
(https://www.youtube.com/c/PalosuojelurahastoFIPSR) ja niistä on tiedotettu myös Palosuoje-
lurahaston nettisivuilla (www.psr.fi).  

 
  Päätös: Merkittiin tiedoksi. Viestitään laajasti valmistuneesta yleisvideosta syksyllä 2019. 

 
8.4  Sähköisen asiointialustan kehitystyö, valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisoin-

 tihanke 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Taustaa 
 Valtiovarainministeriö on asettanut 8.3.2019 koko valtionhallinnon kattavan viisivuotisen kehittä-

mishankkeen valmistelemaan valtionavustusten menettelytapojen uudistusta ja digitalisointia. 
Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteis-
työtä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan erityispiirteet 
huomioiden. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tiedon laaja-alaista hyödyntämistä valtionavustustoimin-
nassa ja sen johtamisessa edistetään. 

https://www.youtube.com/c/PalosuojelurahastoFIPSR
http://www.psr.fi/
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 Hankkeessa esitetään, että valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeen määrittelytyö-

hön osallistuisivat OKM:n, SM:n, UM:n, MMM:n ja YM:n asiantuntijat siten, että minimitoteu-
tuksen rajaaminen ja tarkempi toiminnallisuuksien sisällön määrittely tehdään suppeammalla osal-
listujajoukolla OKM:n, SM:n ja UM:n kanssa. Esityksen mukaan Palosuojelurahasto on hank-
keessa mukana jo ensivaiheessa yhdessä EUSA-rahastojen kanssa.  

 
 Työpajoja on kaksi kertaa viikossa ja lisäksi hankkeeseen kuuluu muuta valmistelutyötä. Työpajat 

käynnistyvät todennäköisesti lokakuun alussa. Hankkeen osallistumiskuluihin on hyväksytty mää-
rärahaa vuodelle 2019−2020 rahaston varojen käyttösuunnitelmassa.  

 
Päätös: Keskusteltiin asiasta. Hyväksyttiin Palosuojelurahaston mukana olo hankkeen kehittämis-

 työssä työpanoksella. Muista mahdollisista kustannuksista rahasto päättää erillisellä päätöksellä. 
 

8.5  Strategian päivittäminen 
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
Palosuojelurahaston hallitus päätti toiminta- ja taloussuunnitelmassaan 29.11.2018 aloittaa vuonna 
2019 strategian päivittämisen valmistelutyöt. Suunnitelman mukaan rahasto tulee linjaamaan avus-
tusten painopisteet strategian päivityksen yhteydessä.  

 
Palosuojelurahaston hallitus käsitteli alustavasti kokouksessaan 28.5.2019 Palosuojelurahaston 
strategian päivitystä ensimmäisen kerran. Rahaston hallitus totesi, että strategiateksti on edelleen 
ajankohtainen mutta materiaalia voisi terävöittää ja tiivistää.  
 
Strategiatyöskentelyä on valmisteltu oheismateriaalien (hallitusohjelma, konsernistrategia, pelas-
tustoimen strategia 2025 sekä Petu 10+) läpikäymisellä.  

 
 Päätös: Keskusteltiin strategian päivityksestä ja jatketaan sen valmistamista. Strategian valmistu-

mista käydään läpi hallituksen kokouksissa.  
 

8.6  Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma   
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 1243/1992, 65§) mukaisesti tilinpäätökseen kuulu-
van toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhal-
linnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvon-
nan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslau-
suma). Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa todetaan sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan asianmukaisuus ja riittävyys sekä sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat kehittämistar-
peet.  

 
 Rahaston hallitus sai vuonna 2015 tehtäväksi systemaattisen arviointikehikon käyttöön ottamisen 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioinnissa. Tämän tehtävänannon rahasto on toteut-
tanut vuosina 2016−2017. Rahaston hallitus on myös systemaattisesti selvittänyt sisäisen valvon-
nan ja siihen liittyvää riskienhallinnan ajanmukaisuutta ja riittävyyttä sekä sisäisen valvonnan tilaa 
ja olennaisia kehittämistarpeita.  

 
 Palosuojelurahasto toteuttaa joka kolmas vuosi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiky-

selyn- Kysely perustuu valtiovarainministeriön julkaisemaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
arviointimalliin ja sen kehikkoon. Kysely toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2019. 
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 Päätös: Päätettiin toteuttaa sisäisenvalvonnan riskienhallinnan kysely rahaston hallitukselle loka-
kuun kokouksen yhteydessä. Päätetiin hyväksyä tarjous kyselyn toteuttamisesta. (BroadScope Ma-
nagement Consulting Oy, hinta 2 400 euroa + alv 24 %). 

 
8.7  Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n erityistarkastus 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastuskertomuk-
sen mukaan rahaston toiminta on lakien ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Toteutetussa 
tarkastuksessa rahaston yhdeksi kehittämiskohteeksi esitettiin tarkastuskäynnit avustettuihin koh-
teisiin.   

 
 Syksyllä tai loppuvuodesta 2019 ehdotetaan tehtäväksi Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n 

(SSPL) erityistarkastus yleisavustuksen 2018 osalta. Vastaava eritystarkastus on päätetty tehtävän 
myös Nuohousalan Keskusliiton osalta. Tämän jälkeen kaikista yleisavustusta saaneista tahoista 
olisi toteutettu erityistarkastus, Palotutkimusraatia lukuun ottamatta.  

 
 Rahaston sihteeristö toimisi SSPL:n tarkastuksessa vastuullisena tarkastaja. Tarkastuksessa kuiten-

kin hyödynnettäisiin ulkopuolisen asiantuntijan apua, sillä rahaston sihteeristön työaika ei riitä laa-
jojen tarkastusten suorittamiseen.  Valtionavustuslain 16 §:n 3 momentin mukaan ulkopuolinen 
asiantuntija voi valtionapuviranomaisen pyynnöstä avustaa tarkastuksessa. Ulkopuolisella asian-
tuntijalla tarkoitetaan tarkastuksessa tarvittavaa erityisasiantuntemusta omaavaa henkilöä. Tarkas-
tuksen johto ja vastuu tarkastuksen asianmukaisesta suorittamisesta on valtionapuviranomaisella. 

 
 Saadun arvion mukaan ulkopuolisen asiantuntijan palkkio Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 

ry:n tarkastuksen osalta on 3 600 euroa (alv 24 %), joka sisältää 3 työpäivän työpanoksen. Ulko-
puolisena asiantuntijana toimisi johtava asiantuntija Broad Scope Management Consulting Oy:stä. 
Broad Scope Management Consulting Oy on Hanselin puitesopimustoimittaja. 

 
 Hallituksen jäseniltä pyydetiin erillinen valtuutus sähköpostilla 11.9.2019 ulkopuolisen tarkastajan 

käyttöön Suomen Sopimuspalokuntien Liiton sekä Nuohousalan Keskusliiton tarkastuksissa. 
 
 Päätös: Keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin kokouksessa tarkastuksen suorittaminen Suomen So-

pimuspalokuntien Liitto ry:n osalta. Palosuojelurahaston hallituksen jäsenet antoivat erillisen val-
tuutuksen ulkopuolisen tarkastajan käyttöön sähköpostivastauksilla 12.9.2019. 

 
8.8  Innovaatiopalkintovideo 
  Erityisasiantuntija esitteli asian 
  Pääsihteeri poistui huoneesta käsittelyn ajaksi.   
 

 Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnosta ja palkinnon voittajista on valmistettu neljänä vuotena 
(2015–2018) esittelyvideo, joka on kaikkien saatavilla ja katsottavissa rahaston verkkosivuilla ja 
YouTube-kanavalla. Vuonna 2019 on valmistunut myös esittelyvideo rahaston toiminnasta. 

 
 Palosuojelurahastosta lähettiin 5.10.2018 sähköpostilla hintatiedustelu rahaston yleisvideon teke-

misestä kolmelle yritykselle, joiden toimialana on mm. videoiden tuotanto. Silloin valittiin videon 
toteuttajaksi hintatiedustelun perusteella Creamframe Oy.  

 
 Vuoden 2019 innovaatiopalkintovideon kilpailutukseen ja hankintaan liittyen on keskusteltu sisä-

ministeriöstä hankinta-asiantuntijan kanssa. Hän antoi suoralle hankinnalle puoltavan kommentin, 
koska kyse on euromääräisestä pienestä hankinnasta. Ulla Kumpulainen kuitenkin ehdotti, että 
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jatkossa, jos video valmistetaan joka vuosi, voisi kilpailuttaa pidemmän aikavälin hankinnan (use-
amman vuoden kerrallaan). 

 
 Innovaatiopalkintovideon tekemiseen pyydettiin 5.9.2019 tarjous 10.9.2019 klo 9 mennessä aiem-

man videotarjouskilpailutuksen voittajalta Creamframe Oy:lta. 
 
 Tarjous on saapunut 9.9.2019 ja on hinnaltaan 2 025 € + alv (24 %). 
 
 Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä Innovaatiopalkinto videon tekemisen Creamframe 

Oy:n lähettämän tarjouksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti lisäksi, että jatkossa videot voi 
tarvittaessa kilpailuttaa useampi vuosi kerrallaan. 

 
8.9  Rahaston menojen hyväksyjät ja asiatarkastajat 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät listaukseen on tullut lisäys koskien Janne Koivukosken ja 
Jussi Korhosen toimimista myös muiden kuin hallituksen kk-palkkioiden ja kokouspalkkioiden 
hyväksyjinä tai ostolaskujen asiatarkastajina. 

 
  Päätös: Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät ja asiatarkastajat ajalla  
  1.9.–31.12.2019. 
 
8.10  Mikko Karhusen opinnäytetyö 
  Harjoittelija esitteli asian 
 

 Mikko Karhusen opinnäytetyö Varuste- ja kalustohankintojen vaikutus pelastushenkilöstön työ-
motivaatioon valmistuu marraskuun alussa. Materiaali lähetetään rahaston hallituksen jäsenille tie-
doksi lokakuun lopussa.  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
8.11  Palosuojelurahaston henkilöstöasiat 
  Varapuheenjohtaja esitteli asian 
  Sihteeristö poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. 
 

 Esitettiin Mikko Karhusen harjoittelujakson jatkamista 31.12.2019 saakka, koska valtionavustus-
toiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen tulee syksyllä kohdistumaan rahaston sihteeris-
tön muuta työpanosta. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että sisäministeriö voi käyttää rahaston varoja Mikko 

Karhusen harjoittelujakson jatkamiseen 31.12.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti 
esittää sisäministeriölle Mikko Karhusen harjoittelujakson jatkamista 31.12.2019 saakka. 

 
 Esitettiin lisäksi, että sisäministeriö voisi ryhtyä pääsihteerin viran ja siitä mahdollisesti aiheutuvien 

sijaisketjujen täyttämiseen niin, ettei henkilöstövajetta synny, mikäli pääsihteerin tehtävän vakinai-
nen viranhaltija Hanna-Maria Paakkolanvaara ei palaa vuoden 2019 lopussa päättyvän virkavapau-
den päätteeksi virkaansa vuoden 2020 alusta. Pääsihteerin tehtävän mahdollinen haettavaksi julis-
taminen tuodaan erikseen käsiteltäväksi hallitukselle ja talousasiana hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisesti. 
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9. Seuraava kokous 
 Keskusteltiin rahaston hallituksen kokouksen 29.10.2019 pitämisestä Keski-Uudenmaan pelastus-

laitoksen keskuspaloasemalla. Kokouksen yhteydessä suoritetaan tarkastuskäynti Keski-Uuden-
maan kalustohankkeisiin.  

 
 Päätös: Päätettiin pitää rahaston hallituksen kokous 29.10.2019 Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-

sen keskuspaloasemalla pelastuskeskuksessa. Rahaston sihteeristö valmistelee asiaa eteenpäin. 
  

10. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.41.  
 

 
 
Puheenjohtaja   Anne Holmlund 
 
 
 
 
Pääsihteeri   Johanna Herrala  
 
  

 


