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Hallituksen kokous
Aika

14.9.2020 klo 11 – 14

Paikka

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

Läsnä

Päivi Nerg

puheenjohtaja

Mika Kättö

varapuheenjohtaja, saapui klo 11.10

Sirpa Heiskanen

varajäsen; poistui klo 12.17

Petri Mero

jäsen; saapui klo 12.45

Mari Rantanen

jäsen, esteasia kohta 6

Brita Somerkoski

jäsen, esteasia kohta 7 (Turun yliopiston hanke),
poissa klo 11.45–12.01

Vesa-Pekka Tervo

jäsen

Paula Werning

jäsen

Johanna Herrala

pääsihteeri

Solja Kumpulainen

assistentti

Ira Nikoskinen

erityisasiantuntija

Sanna Virtaniemi

suunnittelija

Poissa

Jaakko Pukkinen

Tiedoksi

Kimmo Kohvakka

Asiakohta 6. Asiantuntijana kuultavana pelastusneuvos Janne Koivukoski / sisäministeriö, klo 11.21–11.32.
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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.04.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. Janne Koivukoski on kutsuttuna asiantuntijana paikalla asiakohdassa 6 (pöydälle jäänyt HIKLU-JOKE -hanke).

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2.6.2020) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Rahaston henkilöstöasiat

4.1

Rahaston erityisasiantuntijan valinta
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston erityisasiantuntijan virka oli julkisessa haussa 23.4.–8.5.2020. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 30 kpl. Ilmoitus julkaistiin valtion yhteisellä
www.valtiolle.fi -rekrytointisivulla ja työvoimatoimiston internet -sivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa valtion yhteisilmoituksessa sunnuntaina 26.4.2020.
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme haastateltavaa. Haastattelut
toteutettiin 29.5.2020.
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Valinta kohdistui kauppatieteiden maisteri Ira Nikoskiseen, joka nimitettiin sisäministeriön erityisasiantuntijan virkaan 1.7.2020 lukien.
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että rahaston erityisasiantuntijan virkaan (vaativuustaso
8.00) on valittu kauppatieteiden maisteri Ira Nikoskinen 1.7.2020 lukien.

4.2

Rahaston asiantuntijan virka
Pääsihteeri esitteli asian
Kauppatieteiden maisteri Ira Nikoskinen valittiin erityisasiantuntijan virkaan 1.7.2020
alkaen. Nikoskiselta vapautunut Palosuojelurahaston asiantuntijan virka (vaativuustaso
7.00) avattiin julkiseen hakuun perjantaina 31.7.2020 klo 8.00. Haku päättyi tiistaina
18.8.2020 klo 16.15. Haku julkaistiin Valtiolle.fi-palvelussa, TE-toimiston sivustolla sekä
Helsingin Sanomien sunnuntain 9.8.2020 lehdessä.
Rahaston asiantuntijan virkaan saapui yhteensä 24 hakemusta. Ministeriön hallinto- ja
kehittämisyksikkö kutsui hakijoista kaksi hakuehdot täyttävää henkilöä 7.9.2020 pidettyyn haastatteluun. Toinen haastatteluun valituista perui haastatteluun tulon haastattelupäivänä. Haastateltu hakija kutsuttiin toiseen haastatteluun, joka pidettiin
10.9.2020. Haastateltavaa esitettiin Palosuojelurahaston asiantuntijan virkaan. Nimittäminen virkaan tehdään, kun henkilöturvallisuusselvitys on valmistunut.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hakuprosessin tämän hetkinen tilanne.
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5.

Rahaston hallintoasiat

5.1

Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla
1.9.−31.10.2020
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston menot hyväksytään sähköisesti Handi-järjestelmässä. Rahaston
menojen asiatarkastajista ja hyväksyjistä ylläpidetään ajantasaista listausta, joka hyväksytään rahaston hallituksen kokouksessa.
Viimeisin Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus on hyväksytty rahaston hallituksen kokouksessa 2.6.2020. Uusi listaus hyväksytään aina, kun siihen tulee muutoksia.
Päätös: Hallitus hyväksyi menojen hyväksymismenettelyn sekä rahaston menojen
asiatarkastajat ja hyväksyjät -listauksen ajalle 1.9.−31.10.2020. Listaus lähetetään tiedoksi hyväksymiskierrossa mukana oleville henkilöille, ministeriön taloushallintoon, rahaston kirjanpitäjälle sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastajalle. Todettiin, että Valtiontalouden tarkastusvirastossa Palosuojelurahastoa tarkastava tilintarkastaja on vaihtunut. Tarkastuksista vastaa jatkossa tilintarkastustiimit, mutta rahaston nimettynä tarkastajana toimii johtava tilintarkastaja Timo Kerttula.
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5.2

Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2019
tilinpäätökseen
Pääsihteeri esitteli asian
Sisäministeriö on 12.6.2020 antanut kannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2019
tilinpäätöksestä. Kannanotossa todetaan, että Palosuojelurahasto saavutti keskeiset
rahastolle asetetut tavoitteet. Ministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto
on aktiivisesti kehittänyt toimintaansa. Rahasto on merkittävästi panostanut rahaston
tunnettavuuden lisäämiseen ja avustustoiminnan esittelyyn.
Sisäministeriö antoi lausunnossaan seuraavat toimenpide-ehdotukset:
–

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa seuratessaan pelastustoimen kehittämisen vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.

–

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa, kun
kehitetään pelastustoimen tutkimuspalveluiden hanketoiminnan vaikuttavuutta.

–

Palosuojelurahaston tulee osallistua tiiviisti valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeen kehittämistyöhön ja sitä kautta vahvistaa tietojärjestelmiensä toimivuutta ja edistää rahaston toimintojen digitalisaatiota.

–

Hankehallinnon kehittämistä tulee jatkaa asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten
pohjalta.

–

Palosuojelurahaston tulee päivittää rahaston strategia ja avustustoiminnan
strategiset linjaukset vuoteen 2021 mennessä.
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–

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden painotetun haun toteutumista tulee arvioida toisena hakuvuotena, jolloin Palosuojelurahaston tulee aloittaa painotetun
haun vaikutusten arviointiin liittyvä kehittämistyö.

Päätös: Merkittiin tiedoksi sisäministeriön kannanotto. Kiinnitetään rahaston toiminnassa huomiota ministeriön toimenpide-esityksiin. Hallitus halusi kiinnittää huomiota
myös rahaston lakisääteiseen tehtävään ja sen merkitykseen yli hallituskausien menevänä asiana. Rahaston avustustoiminnan tarkoituksena on tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan edistäminen.

6.

Erityisavustushakemukset tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin, vuoden 2020 1. hakukierros,
pöydälle jäänyt HIKLU-JOKE hakemus
Pääsihteeri esitteli asian
Esteasia; Mari Rantanen poistui kokouksesta kohdan 6. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
Janne Koivukoski kutsuttuna paikalla klo 11.21–11.32.
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2020 yhteensä
3 300 000 euroa. Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2020 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kokouksessaan 31.3.2020. Rahastoon saapui
määräaikaan mennessä 28 avustushakemusta.
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Kokouksessa 31.3.2020 määrärahasta jaettiin 1 720 643 euroa 13 hankkeeseen. Pöydälle lisätietojen saamista varten jäi kaksi hanketta. Pirkanmaan avustus päätettiin kokouksessa 2.6.2020. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen HIKLU-JOKE hanke jäi samassa kokouksessa edelleen pöydälle lisäselvityksien saamista varten.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivitetty hakemus HIKLU-JOKE hankkeeseen toimitettiin rahastoon 25.8.2020. Sisäministeriöltä pyydetty uusi lausunto, jossa hanketta
kannatettiin, tuli Palosuojelurahastoon 7.9.2020. Ministeriön näkemyksen mukaan
hanke tuottaa tietoa ja kokemuksia yhteiseen valtakunnalliseen järjestelmään. Hankkeessa syntyy malli, jota mahdollisesti voidaan hyödyntää muissa alueellisissa tilanneja johtokeskuksissa.
Päivitetyssä hankehakemuksessa haettua avustusta oli laskettu 120 844 euroa aiempaan nähden. Projektissa haetaan 281 967 euron avustusta (70 %) kokonaiskustannusten 402 811 euroa perusteella. Hankkeen kustannukset koostuvat lähinnä projektipäällikön sekä projektityöryhmän jäsenten palkkakuluista. Aiemmin avustusta haettiin 468
933 euroa kokonaiskustannusten 669 905 euroa perusteella (70 %).
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää 281 967 euron (70 %) avustuksen
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen hankkeelle HIKLU-JOKE. Hallitus edellyttää, että
hankkeesta syntyvää mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti ja että ohjausryhmään kutsutaan edustajat niiltä alueilta, joihin on suunniteltu perustettavaksi vastaavat johtokeskukset. Näissä kaikissa hankkeissa tulee tehdä tarvittavaa yhteistyötä.
Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetty avustusmäärä on yhteensä 2 036 810
euroa ja avustusta on vuonna 2020 myönnetty 15 hankkeeseen. Avustusta jää käytettäväksi 1 263 190 euroa seuraavalle kierrokselle.
Päätösluettelo pöytäkirjan liitteenä 1.
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7.

Erityisavustushakemukset tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin, vuoden 2020 2. hakukierros
Pääsihteeri esitteli asian
Esteasia; Brita Somerkoski poistui kokouksesta kohdan 7. Turun yliopiston hanke käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Rahastoon saapui määräaikaan 15.5.2019 mennessä yhteensä 19 hakemusta, jotka olivat 14 eri hakijataholta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin oli mahdollista hakea avustusta painotetun haun sekä yleishaun kautta. Painotettuja aihealueita oli rakentamisen
paloturvallisuus, asumisen paloturvallisuus sekä vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa. Apuraha- ja stipendihakemuksia ei saapunut tällä hakukierroksella
yhtään.
Hallituksen kokouksessa 28.11.2019 hyväksymän rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti erityisavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2020 yhteensä 3 300 000 euroa. Ensimmäisellä kierroksella tästä jaettiin 1 720 643 euroa (31.3.2020) sekä 34 200
euroa (2.6.2020) Pirkanmaan pelastuslaitoksen pöydälle jääneeseen hankkeeseen.
Tässä kokouksessa päätettiin myöntää 281 967 euron avustus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pöydälle 31.3.2020 ja 2.6.2020 jääneeseen HIKLU-JOKE -hankkeeseen. Ensimmäisellä kierroksella myönnetyn avustuksen kokonaismäärä oli näin ollen yhteensä
2 036 810 euroa.
Vuoden 2020 toisen kierroksen avustusesitys on 1 703 123 euroa 19 hankkeeseen.
Hankkeisiin varattu budjetti ylittyy 439 933 eurolla.
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Ylityksellä ei ole merkitystä rahaston talouden kannalta. Avustusten alitoteuma on ollut tammi-elokuussa 627 628 euroa. Valmistelussa on kolme tutkimus- ja kehittämishankkeiden lopputilitystä, joista jää käyttämättä arviolta 65 000 euroa. Yhteensä sitoumuksien alitoteutumia kertyy elokuun loppuun 2020 mennessä noin 690 000 euroa.
Kalusto- ja rakennushankkeisiin tehdyt päätökset ylittivät talousarvion yhteensä 685
844 eurolla. Ylitys on katettu alitoteutumilla. Loppuvuodelle on odotettavissa lisää sitoumuksien alitoteumia, jotka kohdistetaan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Mikäli
Palosuojelumaksukertymä nousee arvioidusta, summa kohdistetaan 28.11.2019 linjauksen mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
Tämän lisäksi rahaston pääomaa voidaan maltillisesti pienentää myöntämällä tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia suunnitelmaa enemmän. Rahaston pääoma on
noussut viime vuosina ja se on vuoden 2019 tuottojäämän kirjauksen jälkeen 10 274
925,05 euroa. Rahastoon kertynyttä pääomaa vähennettiin maltillisesti ja ylijäämää
purettiin systemaattisesti vuodesta 2007 vuoteen 2012.
Tilintarkastaja on vuosiyhteenvedossaan 20.3.2020 pyytänyt rahastoa selvittämään,
onko pääoman kasvattaminen edelleen tarkoituksenmukaista. Kokouksessa 31.3.2020
rahaston hallitus linjasi, että avustuspäätöksiä tehtäessä voidaan huomioida rahaston
oman pääoman maltillinen pienentäminen, johon rahaston tilintarkastaja oli kiinnittänyt tarkastusraportissa huomiota.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää avustukset tutkimus- ja kehittämishankkeille esityksen mukaisesti. Myönnetty avustus toisella hakukierroksella on
1 720 643 euroa 19 hankkeeseen. Yhteensä vuonna 2020 myönnetty avustus 34 tutkimus- ja kehittämishankkeeseen on 3 739 933 euroa.
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Palosuojelurahaston hallitus toteaa aiemman linjauksensa mukaisesti, että käyttösuunnitelman ylitys on mahdollista. Tavoitteena lähivuosina on rahaston pääoman maltillinen pienentäminen.
Päätösluettelo pöytäkirjan liitteenä 2.

8.

Vuoden 2021 erityisavustukset tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin, 1. hakukierroksen avaaminen
(hakuaika 15.12.2020 saakka)
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto avaa vuoden 2021 tutkimus- ja kehittämishankkeiden 1. hakukierroksen. Avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on mahdollista hakea painotetun
haun tai yleishaun kautta. Myös apurahojen ja stipendien hakeminen on mahdollista.
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai
hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän niitä riittävästi.
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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Yleishaussa avustuksia voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan,
tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Yleishaun osalta tarkastellaan etenkin sitä, miten hankkeet
▪

tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista

▪

levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä

▪

ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita

▪

liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin

▪

kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustukset on tilitetty aiemmin enintään neljässä
erässä. Nyt esitetään, että tutkimus- ja kehittämishankkeisiin voidaan maksaa avustusta enintään kolmessa erässä, jotka ovat mahdollinen ennakko, 1-2 välitilitystä sekä
lopputilitys. Ennakkoa voidaan myöntää, mikäli hakija on sitä hakenut ja jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua.
Ennakko voi olla enintään 35 % myönnetystä avustuksesta. Ennakko voidaan maksaa
suoraan päätöksellä. Välitilityksiin ei tarvitse lähettää liitteitä kuin erikseen pyydettäessä. Maksettavaa avustusta vastaan tulee kuitenkin olla kertynyt riittävästi kustannuksia. Tiedot kertyneistä kustannuksista sekä haettavasta avustuksesta selvitetään tilityslomakkeessa. Apurahojen osalta tilitys voidaan tehdä useammassa kuin kolmessa
erässä.
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Lopputilitys maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Lopputilityksen yhteydessä tulee toimittaa vaaditut liitteet, kuten pääkirja koko hankkeen ajalta sekä hanketta koskevat tositteet yli 1 000 euron laskujen osalta. Lopputilitykseen tulee jättää
vähintään 30 % avustuksesta.
Hankkeessa toteutettavista tilaisuuksista ja tapahtumista tulee liittää tilitysten yhteyteen ohjelma sekä lyhyt selvitys niiden liittymisestä hankkeen toteuttamiseen.
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää
siten, että Palosuojelurahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti huomioon
ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. Palosuojelurahaston 100 % avustuksella tuotettavan julkaisun tulee olla maksutta pelastusalan toimijoiden saatavilla.
Yli 1,5 vuotta kestäviltä hankkeista tulee lähettää väliraportti. Vähintään kaksivuotisista
hankkeista pyydetään erilliset vuositavoitteet. Lisäehdot ja/tai erityisehdot on mainittu
tutkimus- ja kehittämishankkeiden päätösyhteenvedossa.
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2021 tutkimus- ja kehittämishankehaun esityksen mukaisesti. Sihteeristö voi tehdä kirjeeseen
tarvittavia täsmennyksiä. Hallitus hyväksyi esitetyt muutokset tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksatus- ja raportointikäytäntöön. Yleisavustushankkeiden raportointia
kevennetään ja hankkeen kirjanpito liitteineen toimitetaan vasta lopputilityksen yhteydessä koko toimintavuoden osalta.
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9.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä
sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

9.1

Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset (5 kpl)

9.1.1

SMDno-2018-2362; Oulun kaupunki; jatkoaikahakemus; Hälytysajoneuvojen
liikennevaloetuus Suomessa -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Oulun kaupungille avustusta Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuus Suomessa -hankkeeseen yhteensä enintään 22 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.9.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 15.1.2020 mennessä.
Oulun kaupunki on 1.6.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut hankkeelle jatkoaikaa
15.6.2020 saakka. Hakijan mukaan hanke on edennyt suunnitellusti ja valmiudet infran
osalta siirtymiseen ovat olemassa. HALI 2.0 -versiota ei ole kuitenkaan vielä voitu ottaa
tuotantokäyttöön Oulun kaupungista riippumattomista syistä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa
hakemuksen mukaisesti 15.6.2020 saakka. Rahaston hallitus päätti samalla myöntää
hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.10.2020 saakka. Muut päätösehdot säilyvät
ennallaan.
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9.1.2

SMDno-2017-971; Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos;
muutoshakemus hankkeen hallinnoijatahoon, Pelastuslaitosten yhteinen ICThanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 7.9.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Keski-Pohjanmaan
ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle avustusta Pelastuslaitosten yhteiselle ICThankkeelle yhteensä enintään 586 000 euroa. Hanke yhdistettiin kahden muun hankkeen kanssa muutospäätöksellä 27.2.2018. Hanke sai jatkoaikaa 28.5.2019 päivätyllä
päätöksellä. Viimeisimmän päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2020 ja hankkeen
lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Avustusta on käyttämättä
482 576 euroa.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on 29.7.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen hallinnoijatahoon siten, että hallinnointi siirretään Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle 1.7.2020 alkaen hankkeen loppuun saakka.
Hakijan mukaan muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen tavoitteiden suorittamiseen
tai rahoitukseen. Varsinais-Suomen pelastuslaitos nimeää hankkeen loppuajaksi uuden
ohjausryhmän, ja vastaa hankkeen hallinnon toteuttamisesta hankkeen loppuun asti
hankesuunnitelman ja Palosuojelurahaston päätösten mukaisesti.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen hallinnoinnin siirron hakemuksen mukaisesti Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle 1.7.2020 alkaen hankkeen loppuun saakka. Muut
päätösehdot pysyvät ennallaan.
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9.1.3

SMDno-2018-2327; Varsinais-Suomen pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen
budjettiin ja aikatauluun; Pelastuslaitoksen toimintamallit kansainvälisen avun
vastaanottamiseksi -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle avustusta Pelastuslaitoksen toimintamallit kansainvälisen avun
vastaanottamiseksi -hankkeeseen yhteensä enintään 90 300 euroa. Päätöksen mukaan
hanke päättyy 30.12.2020 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021
mennessä.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on 18.8.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja aikatauluun. Toteutumattomien hanketoimintojen myötä
hankkeen toteutuma jää arvioilta noin 27 350 euroa ylijäämäiseksi vuonna 2020. Ylijäämä syntyy mm. pois jäävistä ajoneuvo-, matka- sekä hankintakuluista. Tällä ylijäämällä kyetään hakijan mukaan jatkamaan hanketta kuusi kuukautta vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka kattamalla projektityöntekijän palkkakustannukset.
Edellä mainittujen muutosten lisäksi hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle
30.6.2021 saakka sekä vastaavasti hankkeen lopputilitykselle 30.9.2021 saakka.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen
budjettiin. Lisäksi Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen toteutukselle
jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 30.6.2021 saakka. Rahaston hallitus päätti samalla
myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.9.2021 saakka. Muut päätösehdot
pysyvät ennallaan.
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9.1.4

SMDno-2019-976; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja
aikatauluun; Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle
avustusta Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hankkeelle yhteensä enintään 167 175 euroa. Lisäksi Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle budjettimuutoksen 27.2.2020. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2020 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Pelastusopisto on 21.8.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja aikatauluun. Osa syksylle suunnitteluista toimenpiteistä joudutaan siirtämään
toteuttavaksi loppuvuodelle 2020 sekä alkuvuodelle 2021. Hakijan mukaan hankkeelle
suunnitteluista seminaareista osa toteutetaan koronan vuoksi webinaareina. Tämä
vuoksi osa ravitsemus-, vuokra-, matka- ja yleiskustannuksista jää käyttämättä. Nämä
ja pieni osa laite- ja konehankintoihin varatuista kustannuksista esitetään siirrettäväksi
palkkakustannuksiin.
Edellä mainittujen seikkojen johdosta hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.4.2021 saakka ja jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.6.2021 saakka
sekä hankkeen budjettimuutosta, jotta hankkeelle suunnitellut toimenpiteet voidaan
toteuttaa. Hankkeen jatkoaika ja budjettimuutos eivät tule vaikuttamaan hankkeen kokonaisbudjettiin eivätkä Palosuojelurahaston avustuksen määrään.
Päätös: Palosuojelurahaston päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin.
Lisäksi Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa
hakemuksen mukaisesti 30.4.2021 saakka. Rahaston hallitus päätti samalla myöntää
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hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.6.2021 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.5

SMDno-2018-2304; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja
aikatauluun; Palontutkintaselosteen uudistaminen -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle
avustusta Palontutkintaselosteen uudistaminen -hankkeelle yhteensä enintään 41 828
euroa. Hankkeelle on myönnetty muutos budjettiin ja hankkeen aikatauluun
27.2.2020. Viimeisimmän päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2020 ja hankkeen
lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Pelastusopisto on 21.8.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja aikatauluun. Hakijan mukaan hankkeen toiminta-ajaksi suunniteltiin alun perin 1.5.–31.12.2019 ja sille haettiin jatkoaikaa 31.12.2020 asti. Alkukevään 2020 jälkeen
hankkeen eteneminen on ollut hakijan mukaan haasteellista.
Hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.9.2021 saakka ja vastaavasti
hankkeen tilityksen määräajalle 31.12.2021 saakka sekä hankkeen budjettimuutosta
hankkeelle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Hankkeen jatkoaika ja budjettimuutos eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin eivätkä Palosuojelurahaston
avustuksen määrään.
Päätös: Palosuojelurahaston päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin.
Lisäksi Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa
hakemuksen mukaisesti 30.9.2021 saakka. Rahaston hallitus päätti samalla myöntää
hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.12.2021 saakka. Muut päätösehdot pysyvät
ennallaan.
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9.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 28 kpl
Suunnittelija esitteli asian
Rahastoon on saapunut sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia 28 kpl. Myönnettävä avustus on yhteensä 78 209 euroa.
Pienavustuksille on vuoden 2020 talousarviossa varattu 400 000 euroa. Tämän kokouksen avustusesitys mukaan lukien määrärahasta on käytetty 334 750 euroa (84 %). Loppuvuodelle määrärahaa on jäljellä 65 250 euroa (16 %).
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Avustusta myönnettiin hakijoille 40 % hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista, lukuun ottamatta yhtä hakijaa, jolla myönnettiin avustusta 20 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
Yksittäiset päätökset on esitetty taulukossa, joka on pöytäkirjan liitteenä 3.
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun
ottamatta:
Suttilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiapulaukun ja jäähdyttimen korkin kustannuksia (135 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Sjundeå FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen kustannuksia (546,84 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Tuusulan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pikeepaidan kustannuksia (51,75 euroa).
Pienavustusten hakukirjeen (SMDno-2019-2129) mukaan avustusta voidaan myöntää
vain asemavaatetukseen kuuluvien poolopaidan ja reisitaskuhousujen hankintaan.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelushousujen ja -paitojen kustannuksia
(295,02 euroa).
Hankitut palvelushousut ja -paidat eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt palvelusvaatteet.
Hyvinkään VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottoriruiskun korjauskustannuksia
(127,59 euroa). Kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lämpökameran ajoneuvotelineen kustannuksia (394,32 euroa). Jälkikäteen tehtynä hankinta katsotaan varaosaksi, eikä se ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Koskenpään VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu videoprojektorin hankintaa (693 euroa). Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Nurmijärven Keskus VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu olkaimien, kombikannun korkin, muovilenkin
ja ylimääräisten irtomerkkien hankintaa (728,94 euroa). Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

10.

Muut asiat

10.1

Talousseuranta: 1.-2. neljännes 2020
Pääsihteeri esitteli asian
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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10.2

Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke: työaika ja
tämän hetken tilanne
Pääsihteeri esitteli asian
Sisäministeriön kannanotossa Palosuojelurahaston vuoden 2019 tilinpäätöksestä
(12.6.2020) todetaan, että ”Palosuojelurahaston tulee osallistua tiiviisti valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeen kehittämistyöhön ja sitä kautta vahvistaa tietojärjestelmiensä toimivuutta ja edistää rahaston toimintojen digitalisaatiota.”
Valmisteilla on ministeriöiden yhteinen uusi tietojärjestelmä valtionavustusta myöntäville tahoille. Palosuojelurahasto on ollut mukana hankkeessa 31.8.2018 saakka, aluksi
sanastotyöpajassa ja sen jälkeen pilottina hankkeen työryhmissä, joissa valmistellaan
järjestelmän määrittelytyötä. Rahasto osallistuu pilottina järjestelmän kautta avattavaan ensimmäiseen hankehakuun (syksy 2021). Mikäli hanke pysyy aikataulussa, on
uuden järjestelmän kautta tarkoitus avata vuoden 2022 yleisavustushaku.
Hanketoimiston 1.7.2020 lähettämässä viestissä pyydetään, että hankkeeseen osallistuvat pilottiorganisaatiot panostavat hankkeeseen riittävästi työaikaa. Syys- ja joulukuun 2020 aikana hankkeen työpajoihin osallistuu 2-3 henkilöä kustakin organisaatiosta. Saadun arvion mukaan hankkeeseen tulisi panostaa työaikaa yhteensä 13 - 17
henkilötyöpäivää osallistujaa kohti. Rahastosta hankkeeseen osallistuu 2 henkilöä.
Hanketoimisto lähetti viestin myös hankkeeseen osallistuvien esimiehille, jotta organisaatiossa voidaan varautua työaikatarpeeseen. Rahaston osalta viesti toimitettiin hallituksen puheenjohtajalle. Sihteeristö välitti viestin myös pelastusosaston johdolle.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi hanketoimiston viesti projektiin tarvittavasta työajasta. Rahaston hallitus pitää tärkeänä, että sihteeristöllä on riittävät henkilöstöresurssit käytössään. Rahaston hallitus pitää tärkeänä, että sihteeristö panostaa valtionavustusten
kehittämishankkeeseen hanketoimiston edellyttämän työajan tai sellaisen työajan,
joka rahaston työskentelyn kannalta on mahdollista.

10.3

Rahaston logo
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2020, että rahaston logosta
muokataan saavutettavampi sekä kontrasteiltaan voimakkaampi. Logon värit voivat
pysyä samana, mutta visuaalisen ilmeen olisi oltava vahvempi.
Sihteeristö valmisteli hintatiedustelun logon uudistustyöstä. Tiedustelu lähetettiin
12.8.2020 Hansel-kilpailutetulle Kvartetti-ryhmittymälle, joka koostuu neljästä viestintäalan yrityksestä. Tarjous logon päivitystyöstä saapui määräaikaan 17.8.2020 mennessä. Sihteeristö hyväksyi tarjouksen 19.8.2020 konsultoituaan asiasta ministeriön
viestintäyksikköä sekä hankintayksikköä.
Logosta pyydettiin kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehdot saapuivat rahastoon määräaikaan
2.9.2020 mennessä.
Päätös: Rahaston hallitus keskusteli vaihtoehdoista mutta ei hyväksynyt niistä vielä mitään. Rahaston hallitus päätti pyytää nykyisen logon pohjalta valmistettua uutta ehdotusta. Logon värien toivottiin tarjouspyynnön mukaisesti olevan suunnilleen nykyisiä
vastaavat, mutta riittävän tummat ja visuaalisesti vahvemmat, jotta saavutettavuusvaatimukset täyttyvät.
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10.4

Tietosuojaseloste
Erityisasiantuntija esitteli asian
Sihteeristö on päivittänyt Palosuojelurahaston tietosuojaselosteen, joka liitetään rahaston nettisivuille. Tietosuojaselosteessa kuvataan mm. mitä ja miksi henkilötietoja
kerätään, kuka henkilötietoja käsittelee ja kenelle niitä voi luovuttaa sekä miten henkilötietoja säilytetään. Tietosuojaselosteessa kuvataan myös palveluiden käyttäjän oikeudet.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tietosuojaseloste on lisätty rahaston nettisivuille.

10.5

Saavutettavuusseloste
Assistentti esitteli asian
Sihteeristö on valmistanut rahaston internet-sivustoa koskevan saavutettavuusselosteen. Saavutettavuusvaatimusten siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Tällöin sivuston tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset ja sivustolta tulee löytyä saavutettavuusseloste.
Saavutettavuusselosteessa kuvataan verkkopalvelun saavutettavuuden tila ja mahdolliset poikkeamat saavutettavuusvaatimuksista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisätään saavutettavuusselosta rahaston nettisivulle ohjeistuksen mukaisesti 23.9.2020 mennessä.
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10.6

Vuoden 2021 alustava kokousaikataulu
Pääsihteeri esitteli asian
Vuoden 2021 kokouspäivät päätetään syyskuussa 2020. Listaus kokouspäivävaihtoehdoista lähetetään hallituksen jäsenille. Rahaston hallitus pitää vuonna 2021 kuusi kokousta sekä yhden kehittämispäiväosion.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10.7

Tarjouspyyntö Palosuojelurahaston tarkastuskäynneistä
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on linjannut, että Palosuojelurahaston hanketarkastuksissa voidaan
käyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua. Sihteeristö on laatinut tarjouspyynnön, joka
toimitettiin 8.9.2020 viidelle toimittajalle. Tarjouspyyntö oli toimitettu hallituksen jäsenille kokousmateriaalin liitteenä.
Tarjouspyyntö koskee viiden tarkastuksen tekemistä vuosina 2020 - 2021 sekä optiona
kolmen tarkastuksen tekemistä vuonna 2022. Option käytöstä vuodelle 2022 päätetään syyskuussa 2021. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 18.9.2020 mennessä Palosuojelurahastoon.
Päätös: Merkittiin tarjouspyyntö tiedoksi. Hyväksyttiin, että sihteeristö voi päättää toteuttajan konsultoituaan asiasta sisäministeriön hankintayksikköä. Tarjouspyynnön
mukaan rahasto varaa mahdollisuuden myös siihen, että mitään tarjousta ei hyväksytä.
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11.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 28.10.2020. Kyseessä on rahaston kokous- ja kehittämispäivä. Kokous järjestetään osittain tai kokonaan etänä. Puheenjohtajalla on mahdollisuus olla mukana kehittämispäivässä klo 14 saakka.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.28.

Liite 1:

Puheenjohtaja

Päivi Nerg

Pääsihteeri

Johanna Herrala

Erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2020 1. hakukierros

Liite 2:

Erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2020 2. hakukierros

Liite 3:

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 28 kpl
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