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Hallituksen kokous 

Aika 16.9.2021 klo 14.00–17.00  

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

votteluhuone Aleksanteri, 2. kerros) oli rahaston hallituksen varapuheen-

johtaja sekä sihteeristöstä pääsihteeri, erityisasiantuntija ja assistentti. 

Läsnä Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Olli Immonen varajäsen; saapui klo 16.18 

Petri Mero jäsen; esteasiat: kohta 5.2 

Jaakko Pukkinen jäsen; poissa klo 15.55–15:57 

Mari Rantanen jäsen; saapui klo 14.09; poistui klo 15.35  

Brita Somerkoski jäsen; esteasiat: kohdat 5.2, 5.14, 5.17 ja 5.19 

Vesa-Pekka Tervo  jäsen 

Paula Werning jäsen; poissa klo 15.44 - 15.49 

Johanna Herrala pääsihteeri 

Solja Kumpulainen assistentti 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija  

Jessica Puro suunnittelija; paikalla kohdassa 6.2 

Katri Päivärinta asiantuntija; paikalla kohdassa 7.2 

Poissa Päivi Nerg puheenjohtaja 

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 

Asiakohta 4: kuultavana erityisasiantuntija Jaana Walldén (klo 14.15–14.37) 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (21.5.2021) pöytäkirja muutoksitta.  

4. Yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville 

yhteisöille 

4.1 SPEK ry:n ja pelastusalan liittojen yhteistyö   

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Hallituksen kokouksessa 21.5.2021 hyväksyttiin SPEK ry:tä ja pelastusliittoja koskeva 

uusi toimintamalli koskien yleisavustushakua. Alueellisille pelastusalan liitoille voidaan 

myöntää avustusta jatkossa itsenäisesti. Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 

2022 yleisavustushaussa. SPEK ry sekä liitot sopivat yhteistyön muodoista, jotta toimin-

nan yhtenäisyys sekä vaikuttavuus turvataan.   

SPEK ry:lle ja liitoille lähetettiin tiedustelu koskien yhteistyön muotoja ja mahdollista 

muutosta yhteistyökäytännöissä.  Vastausten perusteella yhteistyö koettiin hyväksi ja 
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tiivistyneen viime vuosina. Liitoilla ja SPEKillä on yhteinen toimintakenttä ja siinä yhte-

neviä toimintoja ja tavoitteita. Yhteistoimintasopimus tarvitsee päivitystä ja se tullaan 

päivittämään ensi syksyyn mennessä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

4.2 Vuoden 2022 yleisavustusten julistaminen haettavaksi (hakuaika 

15.10.2021 saakka) 

Pääsihteeri esitteli asian 

Valtionhallinnossa on käynnissä laaja valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointi-

hanke. Valtionapuviranomaiset siirtyvät uuteen valtionavustusten toimintamalliin ja 

ottavat käyttöön sitä tukevat verkkopalvelut vaiheittain. Tarkoituksena on tehostaa 

valtionavustusten vaikuttavuutta, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. 

Palosuojelurahasto on ollut mukana hankkeessa muutaman vuoden ajan ja toimii 

hankkeen ensimmäisenä pilottina. Palosuojelurahasto avaa ensimmäisenä valtionapu-

viranomaisena uuden toimintamallin mukaisen hakuilmoituksen Haeavustuksia.fi-pal-

velussa. Muut hakuun liittyvät lomakkeet löytyvät tältä sivulta. 

Uudessa valtionavustusten toimintamallissa korostetaan toiminnan vaikuttavuutta 

sekä ilmiöpohjaisuutta. Työskentelyssä pyritään löytämään vaikuttavuusketjuja, jossa 

valtionavustuksen saajan avustetta toiminta johtaa entistä näkyvämpiin tuotoksiin, tu-

loksiin, välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.   

Yleisavustushaku avataan uudessa Haeavustuksia.fi-järjestelmässä rahaston hallituksen 

kokouskäsittelyn jälkeen, kun tiedot on syötetty järjestelmään.  
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Päätös: Hyväksyttiin hakuilmoitus, hakulomake ja hakuohje esityksen mukaisesti. Julis-

tetaan yleisavustushaku vuodelle 2022 auki. Haku avataan järjestelmässä arviolta 20.9 

mennessä tai heti, kun se on valmistunut. Merkittiin muu materiaali tiedoksi. 

5. Erityisavustushakemukset tutkimus- ja 

kehittämishankkeisiin, vuoden 2021 2. hakukierros 

Pääsihteeri esitteli asian 

Esteasiat; Brita Somerkoski poistui kohtien 5.2, 5.14, 5.17 ja 5.19 käsittelyn ajaksi ja 

Petri Mero poistui kohdan 5.2 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

Hallituksen kokouksessa 26.11.2020 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukai-

sesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2021 

yhteensä 3 460 000 euroa. Ensimmäisellä kierroksella tutkimus- ja kehittämishankkei-

siin jaettiin 1 282 303 euroa (24.3.2021) sekä 330 000 euroa (21.5.2021) Varsinais-Suo-

men pelastuslaitoksen pöydälle jääneeseen hankkeeseen, yhteensä 1 612 303 euroa.   

Toisella hakukierroksella rahastoon saapui määräaikaan 15.5.2021 mennessä yhteensä 

27 hakemusta, jotka olivat 23 eri hakijataholta. Haettu avustusmäärä on 2 650 038 eu-

roa. Avustusta esitettiin täsmennetyssä esityksessä yhteensä 17 hankkeeseen, joista 

kaksi jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen lisätietojen saamista varten. Pöydälle jää-

neet avustushakemukset käsitellään rahaston hallituksen kokouksessa 25.10.2021. 

Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erilli-

nen ohje, joka löytyy rahaston verkkosivuilta. Tilityksissä tulee noudattaa tätä ohjeis-

tusta. Tämä on mainittu kaikissa avustuspäätöksissä. 

mailto:psr@intermin.fi
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Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua 

lakia (1397/2016). 

Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, hankkeen 

internet-sivuilla, esitteissä ja julkaisuissa sekä kolmansien osapuolien julkaisuissa tulee 

mainita, että hankkeeseen on saatu avustusta Palosuojelurahastolta. Materiaaleissa tulee 

käyttää Palosuojelurahaston logoa, joka on ladattavissa rahaston verkkosivulta. Hankkeen 

tuotoksista tulee tiedottaa laajasti ja niiden tulee olla maksutta pelastusalan toimijoiden ja 

muun käyttäjäkunnan saatavilla. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2021 toisella hakukierrok-

sella avustuksia yhteensä 1 408 246 euroa. Avustuksia myönnettiin 15 hankkeeseen, 10 

avustushakemusta hylättiin ja kaksi hakemusta päätettiin jättää pöydälle hakemusten 

täydentämistä varten (kohdat 5.1–5.27). Yhteensä vuonna 2021 myönnetty avustus 26 

tutkimus- ja kehittämishankkeeseen on 3 020 549 euroa. Tutkimus- ja kehittämishan-

keavustuksiin on vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa varattu käytettäväksi yhteensä 

3 460 000 euroa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden käyttösuunnitelman mukainen 

budjetti alittuu tässä vaiheessa 439 451 eurolla.  

5.1 VN/14165/2021 Aalto-yliopisto; Betonin palokäyttäytymisen 

monifysikaalinen simulointi 

Aalto-yliopisto on hakenut 120 000 euron (50 %) erityisavustusta Betonin palokäyttäy-

tymisen monifysikaalinen simulointi -hankkeeseen ajalle 1.6.2021 - 31.5.2024.   

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Aalto-yliopistolle yhteensä enin-

tään 120 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.6.2021 - 31.5.2024. 
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Hankkeen tuloksista tulee tehdä riittävän laaja suomenkielinen raportti ja tuloksista 

tulee aktiivisesti tiedottaa pelastustoimea.  

Ohjausryhmään pyydetään edustajat ympäristöministeriöstä sekä sisäministeriön pe-

lastusosastolta. Pelastusopistolle tarjotaan mahdollisuutta osallistua halutessaan työs-

kentelyyn. 

Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 31.5.2022 ja 31.5.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen mak-

satusta varten tulee tehdä viimeistään 31.8.2024.  

5.2 VN/13367/2021 Turun yliopisto; Sopimuspalokuntatoiminnan 

elinvoimaisuuden kehittäminen harva-alueilla 

Turun yliopisto on hakenut 189 000 euron (90 %) erityisavustusta Louhos - Pronto-tie-

tokannan palo-onnettomuustietojen louhinta -hankkeeseen ajalle  

1.9.2021 - 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.3 VN/13676/2021 Pelastusopisto; Pelastuslaitosten 

ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa 

Pelastusopisto on hakenut 160 790 euron (75 %) erityisavustusta Pelastuslaitosten il-

moitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa -hankkeeseen ajalle 

1.1.2022 - 31.10.2023. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle enintään 

160 790 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1.2022 - 31.10.2023. 

Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahas-

toon viimeistään 30.11.2022. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten 

tulee tehdä viimeistään 31.1.2024. 

5.4 VN/13684/2021 Pelastusopisto; Tutkimustulokset timantiksi, 

tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke) 

Pelastusopisto on hakenut 225 665 euron (75 %) erityisavustusta Tutkimustulokset ti-

mantiksi, tiedoksi ja toiminnaksi (4T-hanke) - sopimusten selvittämishankkeen seuran-

tahankkeeseen, ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle enintään 

225 665 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1.2022 - 31.12.2023. 

Vuosiraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 31.12.2022. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta var-

ten tulee tehdä viimeistään 31.3.2024. 
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5.5 VN/13755/2021 LAB-ammattikorkeakoulu; Paikka- ja 

riskitietoperusteinen palveluverkoston yhteistuotannon 

suunnittelumalli KAT-TIME2 

LAB-ammattikorkeakoulu on hakenut 169 264 euron (75 %) erityisavustusta Paikka- ja 

riskitietoperusteinen palveluverkoston yhteistuotannon suunnittelumalli KAT-TIME2 -

hankkeeseen, ajalle 1.1.2022 - 30.4.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.6 VN/14002/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä – 

Rakennuspalojen ennakointi muuttuvassa Suomessa 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 55 555 euron (100 %) erityisavus-

tusta Riskianalyysimallit onnettomuuksien ehkäisyssä – Rakennuspalojen ennakointi 

muuttuvassa Suomessa -hankkeeseen, ajalle 1.1. - 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjär-

jestö ry:lle yhteensä enintään 55 555 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-

nittuun hankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2022. 

Palosuojelurahasto edellyttää, että Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston nimeämä 

edustaja osallistuu hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Hankkeesta maksetaan en-

nakkoa 19 444 € (35 %). Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee 

tehdä viimeistään 31.3.2023. 
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5.7 VN/14167/2021 Kuntoutussäätiö; Senioripelastaja juniorin 

urapolun ja toimintakyvyn ankkurina  

Kuntoutussäätiö on hakenut 49 267 euron (50 %) erityisavustusta Senioripelastaja ju-

niorin urapolun ja toimintakyvyn ankkurina -hankkeeseen, ajalle 1.8.2021 - 31.5.2023. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.8 VN/14170/2021 Prantec Oy; Reaaliaikainen sammutusveden 

seurantajärjestelmä 

Prantec Oy on hakenut 24 955 euron (100 %) erityisavustusta Reaaliaikainen sammu-

tusveden seurantajärjestelmä -hankkeeseen, ajalle 1.1.2021 - 1.6.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  

5.9 VN/14192/2021 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; 

Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen 

pelastustoimessa 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 45 800 euron (100 %) erityisavus-

tusta Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa -

hankkeeseen, ajalle 1.11.2021 - 31.5.2022. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Sopimuspalokuntien 

Liitto ry:lle yhteensä enintään 45 800 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-

nittuun hankkeeseen ajalle 1.11.2021 - 31.5.2022. 

Toteutettavaan kyselyyn tulee pyytää etukäteen palautetta riittävän laajasti. Hank-

keesta maksetaan ennakkoa 13 930 € (35 %). Lopputilitys myönnetyn avustuksen mak-

satusta varten tulee tehdä viimeistään 31.8.2022. 

5.10 VN/14195/2021 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; 

Pelastustoimen ja sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuus 

hyvinvointialueilla 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 135 280 euron (100 %) erityisavus-

tusta Pelastustoimen ja sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuus hyvinvointialueilla -

hankkeeseen, ajalle 1.1. - 31.12.2021. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.11 VN/13996/2021 Kari Telaranta; Kyvykkyysolettamat asumisen 

turvallisuudessa 

Kari Telaranta on hakenut 29 040 euron (100 %) erityisavustusta Kyvykkyysolettamat 

asumisen turvallisuudessa -väitöskirjahankkeeseen ajalle 1.1. - 31.12.2022. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Kari Telarannalle yhteensä enin-

tään 29 040 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1. - 31.12.2022. 

MyEL vakuutuksen osuus maksetaan tositteellisia kuitteja vastaan.  Päätoimisesta opis-

kelusta / virkavapaudesta tulee lähettää rahastoon todistus 31.1.2022 mennessä. 

Hankkeesta maksetaan ennakkoa 4 400 euroa (15 %). Apuraha maksetaan enintään 

viidessä erässä saapuneita tilityslomakkeita vastaan. Lopputilitys myönnetyn apurahan 

maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2023. 

5.12 VN/14168/2021 Samuli Taira; Aseman arjen johtamiskulttuuri 

Suomen pelastuslaitoksilla 

Samuli Taira on hakenut 29 040 euron (90 %) erityisavustusta Aseman arjen johtamis-

kulttuuri Suomen pelastuslaitoksilla -väitöskirjahankkeeseen ajalle 1.1.2022 - 

31.12.2025. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Samuli Tairalle yhteensä enintään 

29 040 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 

1.1.2022 - 31.12.2025. 

MyEL vakuutuksen osuus maksetaan tositteellisia kuitteja vastaan. Päätoimisesta opis-

kelusta / virkavapaudesta tulee lähettää rahastoon todistus 31.1.2022 mennessä. Apu-

raha maksetaan enintään kuudessa erässä saapuneita tilityslomakkeita vastaan. Loppu-

tilitys myönnetyn apurahan maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.8.2023.  
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5.13 VN/14174/2021 Aleksi Rinta-Paavola; Puun pyrolyysimallinnus 

toiminnallisessa palosuunnittelussa 

Aleksi Rinta-Paavola on hakenut 37 800 euron (100 %) erityisavustusta Puun pyrolyysi-

mallinnus toiminnallisessa palosuunnittelussa -väitöskirjahankkeeseen ajalle 1.10.2021 

- 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Aleksi Rinta-Paavolalle yhteensä 

enintään 37 800 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.10.2021 - 31.12.2022. 

MyEL vakuutuksen osuus maksetaan tositteellisia kuitteja vastaan.  Päätoimisesta opis-

kelusta / virkavapaudesta tulee lähettää rahastoon todistus 31.1.2022 mennessä. Apu-

raha maksetaan enintään kuudessa erässä saapuneita tilityslomakkeita vastaan. Loppu-

tilitys myönnetyn apurahan maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2023. 

5.14 VN/14190/2021 Mikko Puolitaival; Turvallisuuskasvatusta 

ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu 

turvallisuuskasvatus? 

Mikko Puolitaival on hakenut 31 096 euron (100 %) erityisavustusta Turvallisuuskasva-

tusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasva-

tus? -väitöskirjahankkeeseen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Mikko Puolitaipaleelle yhteensä 

enintään 29 840 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024. 
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MyEL vakuutuksen osuus maksetaan tositteellisia kuitteja vastaan.  Lisäksi matkakus-

tannuksiin on hyväksytty 800 euroa. Rahastoon tulee lähettää todistus 50 % työajasta 

ennen avustuskauden aloittamista. Hankkeesta maksetaan ennakkoa 6 600 euroa (25 

%). Apuraha maksetaan enintään kuudessa erässä saapuneita tilityslomakkeita vas-

taan. Vuosiraportit hankkeen edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahastoon vii-

meistään 31.12.2022 ja 31.12.2023. Lopputilitys myönnetyn apurahan maksatusta var-

ten tulee tehdä viimeistään 31.3.2025. 

5.15 VN/9920/2021 Matti Waitinen; Palovaarin turvatärpit -kirja 

jokaiseen ala-asteen kouluun  

Matti Waitinen on hakenut 17 500 euron (33 %) erityisavustusta Palovaarin turvatärpit 

-kirjaan jokaiseen ala-asteen kouluun, ajalle 15.9. - 31.12.2021. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.16 VN/13686/2021 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; 

NouHätä! 2022 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 301 700 euron (99,9 %) erityisavus-

tusta NouHätä! 2022 -hankkeeseen, ajalle 1.9.2021 - 31.8.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjär-

jestö ry:lle yhteensä enintään 301 700 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mai-

nittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2021 - 31.8.2022. 
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Hankkeesta maksetaan ennakkoa 100 000 € (33 %). Lopputilitys myönnetyn avustuk-

sen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.11.2022. 

5.17 VN/13804/2021 Laurea Ammattikorkeakoulu Oy; Palokaveri-

hanke 

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 84 152 euron (80 %) erityisavustusta Pe-

lastusalan Palokaveri-hanke -hankkeeseen, ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Laurea Ammattikorkeakoulu 

Oy:lle yhteensä enintään 84 152 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainit-

tuun hankkeeseen ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022. 

Hallitus edellyttää, että hankkeen tulee kohdistua koko nuorisoon. Soveltuvin osin 

hankkeessa voidaan ottaa huomioon myös erityisryhmät. Päivitetty hankkeen työsuun-

nitelma sekä hakemuslomake pyydetään lähettämään 30.11 2021 mennessä. Hank-

keen väliraportti tulee lähettää 31.5.2022 mennessä. Lopputilitys myönnetyn avustuk-

sen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2023.  

5.18 VN/13826/2021 Kuurojen liitto ry; Turvallisuusmateriaalia 

visuaalisina kuvakortteina ja viitottuna videona sekä koulutusta 

turvallisuusasioissa opiskelijoille 

Kuurojen liitto ry on hakenut 44 539 euron (100 %) erityisavustusta Turvallisuusmateri-

aalia visuaalisina kuvakortteina ja viitottuna videona sekä koulutusta turvallisuusasi-

oissa opiskelijoille -hankkeeseen, ajalle 1.9.2021 - 31.12.2022. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää pöydälle Kuurojen liitto ry:n hank-

keen lisäselvityksen saamista varten.  

5.19 VN/14005/2021 Brita Somerkoski; Nelikenttämallin kääntäminen 

suomeksi 

Brita Somerkoski on hakenut 11 800 euron (100 %) erityisavustusta Nelikenttämallin 

kääntäminen suomeksi -hankkeeseen, ajalle 1.10.2021 - 31.3.2022. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä 

muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.20 VN/13756/2021 CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestö ry; CTIF Suomen kansallinen komitea 

CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 

170 000 euron (100 %) erityisavustusta CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeelle, 

ajalle 1.1. - 31.12.2022.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää pöydälle CTIF Suomen kansallinen 

komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n hankkeen lisäselvitysten saamista 

varten.  
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5.21 VN/14001/2021 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; Palokuntien 

Suomen mestaruuskilpailut 2021 (Jehumalja) 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 51 539 euron (50 %) erityisavustusta Palo-

kuntien Suomen mestaruuskilpailut 2021 (Jehumalja) -hankkeelle, ajalle 10.1. - 

30.9.2021.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-

selle yhteensä enintään 51 539 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 

hankkeeseen ajalle 10.1. - 30.9.2021. 

Kilpailu siirtyy alkuperäisestä ajankohdasta (kevät 2021) kevääseen 2022 mutta toteu-

tuu muuten esityksen mukaisesti. Päivitetty hakemus sekä tarpeelliset liitteet tulee lä-

hettää rahastoon 15.11.2021 mennessä. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksa-

tusta varten tulee tehdä viimeistään 31.8.2022. 

5.22 VN/12474/2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; 

Tutkittua työkuntoa! Sopimuspalokuntalaisten terveyttä ja 

toimintakykyä edistämässä 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on hakenut 159 327 euron (60 %) erityisavus-

tusta Tutkittua työkuntoa! Sopimuspalokuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä edistä-

mässä -hankkeelle, ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. 

Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodos-

saan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.23 VN/13245/2021 Ilmatieteen laitos; Vaarallisten aineiden 

seurausanalyysimallin ESCAPE uudistaminen pelastustoimessa 

todettuja tarpeita vastaavaksi 

Ilmatieteen laitos on hakenut 90 000 euron (40 %) erityisavustusta Vaarallisten ainei-

den seurausanalyysimallin ESCAPE uudistaminen pelastustoimessa todettuja tarpeita 

vastaavaksi -hankkeelle, ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Ilmatieteen laitokselle yhteensä 

enintään 90 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen 

ajalle 1.1.2022 - 31.12.2024. 

Vuosiraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelura-

hastoon viimeistään 31.12.2022 ja 31.12.2023. Lopputilitys myönnetyn avustuksen 

maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2025. 

5.24 VN/13378/2021 Oulun yliopisto; Pelastusalan henkilöstön 

voimaannuttaminen omaa alaansa aktiivisesti kehittäviksi 

teknologiainnovaattoreiksi 

Oulun yliopisto on hakenut 192 244 euron (70 %) erityisavustusta Pelastusalan henki-

löstön voimaannuttaminen omaa alaansa aktiivisesti kehittäviksi teknologiainnovaatto-

reiksi) -hankkeelle, ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. 

Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodos-

saan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.25 VN/13802/2021 Suomen Sydänliitto ry; Suomi sydänturvalliseksi 

Suomen Sydänliitto ry on hakenut 80 000 euron (50 %) erityisavustusta Suomi sydän-

turvalliseksi -hankkeelle, ajalle 1.6.2021 - 31.8.2022. 

Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodos-

saan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

5.26 VN/13860/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; MentalFireFit - 

Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään 

Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 119 075 euron (100 %) erityisavustusta Vaa-

rallisten aineiden seurausanalyysimallin MentalFireFit - Kun palo sammuu, voi mieli 

jäädä kytemään -hankkeelle, ajalle 1.1. - 31.12.2022.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yh-

teensä enintään 119 075 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hank-

keeseen ajalle 1.1. - 31.12.2022. 

Hankkeen taloussuunnitelma sekä päivitetty hakemuslomake tulee lähettää 

31.10.2021 mennessä. Ennakoimattomiin kuluihin ei myönnetä avustusta. Henkilösivu-

kuluihin hyväksytään tilityksessä lakisääteiset sivukulut. Ennakko on ilmoitettu talous-

suunnitelmassa mutta ei hakemuslomakkeessa. Mikäli ennakkoa haetaan, tulee siitä 

ilmoittaa päivitetyssä hakemuslomakkeessa. Lopputilitys myönnetyn avustuksen mak-

satusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2023. 
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5.27 VN/14187/2021 Suomen Palopäällystöliitto ry; Pelastusalan 

kuntouttava ja ennaltaehkäisevä post-traumatyöpaja 

Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 28 250 euron (46 %) erityisavustusta Vaaral-

listen aineiden seurausanalyysimallin Pelastusalan kuntouttava ja ennaltaehkäisevä 

post-traumatyöpaja -hankkeelle, ajalle 1.1. - 1.7.2022.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yh-

teensä enintään 28 250 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hank-

keeseen ajalle 1.1. - 1.7.2022.   

Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 

1.10.2022. 

6. Avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset sekä 

sopimuspalokuntien pienavustushakemukset  

6.1 Muutos ja jatkoaikahakemukset (1 kpl) 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

6.1.1 SMDno-2020-784; Helsingin pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; pioneeriauto 

Palosuojelurahasto on 2.6.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Helsingin kaupun-

gin pelastuslaitokselle avustusta pioneeriautoon yhteensä 64 000 euroa. Päätöksen 

mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.10.2021 mennessä.  
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Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.10.2022 saakka, koska pitkän toimitusajan vuoksi 

ajoneuvon valmistuminen ja toimitus pelastuslaitokselle tapahtuu hakijan mukaan vuo-

den 2022 alkupuolella.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen tilityksen 

määräajalle 31.10.2022 saakka. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan. 

6.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset (36 kpl) 

Suunnittelija esitteli asian 

Avustuspäätökset tehdään pöytäkirjan liitteen 1 materiaalin pohjalta.  

Mahdolliset jäävit henkilöt poistuvat kokouskäsittelyn ajaksi. Esteellisyyden ratkaisee 

yleensä virkamies itse. Pelastusjohtaja on kuitenkin jäävi alueensa hankkeiden osalta. 

Virkamiehen esteellisyysperusteista on säädetty hallintolain (434/2003) 28 pykälässä, 1 

momentissa.   

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset (36 kpl, yhteensä 101 603 €) 

esityksen mukaisesti. Sopimuspalokunnille myönnetyt avustukset ovat 40 % hankkei-

den hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  

7. Muut asiat 

7.1 Talousseuranta: 1.–2 neljännes 2021 

Pääsihteeri esitteli asian 

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

vissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

7.2 Rahaston 80-vuotisjuhla: ohjelmaluonnos, juhlavuoden logo 

sekä juhlavuoden verkkoluennot 

Asiantuntija esitteli asian 

Kokouksessa 21.5.2021 päätettiin, että rahasto järjestää 80-vuotisjuhlan syksyllä 2021 

ja että sihteeristö pyytää tarjouksen juhlavuoden logosta sekä valmistelee juhlavuoden 

luentosarjaa (3-4 tilaisuutta). Lisäksi sovittiin, että sihteeristö tuo syyskuun kokoukseen 

esitysluonnoksen 80-vuotisjuhlasta. 

Palosuojelurahasto on pyytänyt tarjouksen logosta ja luentosarja on vahvistettu kah-

den esiintyjän osalta. Juhlan kokonaiskustannuksiksi on laskettu muodostuvan yh-

teensä noin 18 000 € (sis. alv.) Kustannukset pitävät sisällään luentopalkkiot, juhlavuo-

den logon, luentojen somemarkkinoinnin sekä juhlatilaisuuden tarjoilut. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi juhlavuoden ohjelman ja kustannusar-

vion esityksen mukaisesti.   

7.3 Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2020 

tilinpäätökseen 

Pääsihteeri esitteli asian 

Sisäministeriö on 14.6.2021 antanut kannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2020 

tilinpäätöksestä. Kannanotossa todetaan, että Palosuojelurahasto saavutti keskeiset 

rahastolle asetetut tavoitteet. Ministeriö pitää myönteisenä, että rahasto on edelleen 
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aktiivisesti kehittänyt toimintaansa ja panostanut rahaston tunnettavuuden lisäämi-

seen ja avustustoiminnan esittelyyn. Myös valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digi-

talisointityöhön on erillisen hankkeen myötä panostettu. Ministeriön mukaan 

pienavustusten hintarajan nostamisen ansiosta on mahdollista tukea merkittävien va-

ruste- ja kalustohankintojen ohella myös esimerkiksi parempikuntoisia, turvallisempia 

ajoneuvohankintoja. 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön pelastus-

osaston kanssa seuratessaan pelastustoimen kehittämisen ja lainsäädäntömuu-

tosten vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.  

 Muodostuvien hyvinvointialueiden pelastustoimien rahoituksen siirtyessä val-

tion vastuulle on avustusten painopistettä ja rahaston strategiaa tarpeellista 

päivittää. 

 Rahaston tulee vastaisuudessakin aktiivisella viestinnällä ja avustuskäytäntöjä 

kehittämällä lisätä avustustoiminnan tunnettavuutta.  

 Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden huomioon ottamista avustusproses-

seissa tulee jatkaa.  

 Rahoituspäätöksissä tulee huomioida myös hiilijalanjäljen pienentämisen edis-

täminen. 

 Rahastoa kannustetaan jatkamaan valtionavustusten kehittämistä ja digitali-

sointia. Prosessin myötä rahaston haku- ja päätösprosesseja voidaan keventää 

ja automatisoida.  

 Koronatilanteen helpottumisen myötä tulee ministeriön näkemyksen mukaan 

hankkeiden tarkastuskäyntien tekemistä jatkaa edeltäneiden vuosien hyvän ke-

hityssuunnan mukaisesti.  
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 Rahaston tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa 

ja jakaa palosuojelumaksukertymän mahdollisimman täysimääräisesti avustuk-

sina eteenpäin. Sisäministeriö pitää myös tärkeänä, että uusi hallitus arvioi lop-

puvuodesta rahaston toiminnan riskejä sekä riskitasoissa tapahtuneita muutok-

sia aiempiin vuosiin nähden. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi sisäministeriön kannanotto. Kiinnitetään toiminnassa huo-

miota ministeriön toimenpide-esityksiin. 

7.4 Suunnittelijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.–31.12.2022 

Pääsihteeri esitteli asian 

Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke jatkuu koko vuoden 2022 ja ra-

hasto on kehitystyössä aktiivisesti mukana. Määräaikaisen suunnittelijan palkkaaminen 

rahastoon vuodelle 2022 mahdollistaa sihteeristön mukanaolon hankkeessa. Suunnit-

telijan palkkaukseen on saatu henkilöstöhallinnon lupa. Ministeriön henkilöstöhallinto 

hoitaa hakuprosessin. Määräaikainen virka on tarkoitus laittaa yleiseen hakuun. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti esityksen mukaisesti hyväksyä määräaikai-

sen suunnittelijan palkkaamisen rahastoon vuodeksi 2022. Ministeriön henkilöstöhal-

linto hoitaa hakuprosessin. 
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7.5 Emmi Laihon valmistunut opinnäytetyö ja prosessikaavio 

palosuojelumaksukertymästä 

Pääsihteeri esitteli asian 

Emmi Laihon opinnäytetyö aiheesta "Palovakuutuksista perittävät palosuojelumaksut 

ja Palosuojelurahaston muut taloushallinnon luvut 2010-luvulla" on valmistunut toi-

meksiantona Palosuojelurahastolle. Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, miten palosuo-

jelumaksujen määrä korreloi muihin Palosuojelurahaston taloudellisiin lukuihin.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi valmistunut opinnäytetyö. Julkaistaan prosessikaavio palo-

suojelumaksukertymästä rahaston www-sivuilla sekä muussa viestinnässä. Opinnäyte-

työ lähetetään pyydettäessä rahaston hallituksen jäsenille sähköpostitse. 

7.6 Innovaatiopalkintovideon 2021 tilaus 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 21.5.2021 toteuttaa myös vuoden 

2021 Innovaatiopalkinnon voittajista videon aiempien vuosien mukaisesti. Tarjous pyy-

dettiin vuoden 2021 Innovaatiopalkintovideosta sekä optiona kahden seuraavan vuo-

den videoista. Yhden tekstitetyn videon maksimihinta ilman matkakuluja sai olla enin-

tään 4 000 euroa (alv. 0). 

Tarjouspyyntö lähetettiin 23.6.2021 neljälle eri taholle. Tarjoukset pyydettiin toimitta-

maan ministeriön kirjaamoon viimeistään 6.8.2021. Määräaikaan mennessä tarjouksia 

saapui vain yksi, jonka lähetti Luomustudio Productions 29.6.2021. Matkakorvauksi-

neen videon kokonaishinta (sis. stock materiaali sekä voice-over) on 4 800 euroa (alv. 
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0). Rahasto toimittaa tekstiehdotukset ja käännökset. Tarjouksessa todetaan, että vuo-

sien 2022 ja 2023 Innovaatiopalkintovideoissa hintataso saa nousta 5 %.  

Saatu tarjous täytti videon toteuttamiselle asetetut ehdot, joten rahaston sihteeristö 

hyväksyi tarjouksen 13.8.2021. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

7.7 Sihteeristön koulutusmenot vuonna 2021 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2020, että sihteeristön koulu-

tusmäärärahakatto neljälle henkilölle on 15 000 euroa vuodessa. Rahastossa on ollut 

vuonna 2021 yhteensä 5 henkilöä. Koulutukset eivät toteudu vuosittain yhtä laajoina, 

myös koulutusten maksatusajankohta voi vaikuttaa vuosibudjettiin. Vuonna 2020 sih-

teeristön koulutusmenot olivat 6 299 euroa.  

Päätös: Rahaston hallitus hyväksyi sihteeristön koulutusmenot vuodelta 2021. Koulu-

tusmenot ovat olleet esitetyn laskelman mukaan 15 187 euroa (alv 0). Rahaston las-

kuista maksetaan alv-verot. 

7.8 Rahaston ilmoitukset lehdissä 2021 

Assistentti esitteli asian 

Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 24.3.2021, että rahaston avustushakujen mark-

kinointiviestintään alan lehdissä voidaan käyttää 6 000 euroa vuosina 2021 ja 2022.  
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Tutkimus- ja kehittämishankehaku ja Innovaatiopalkintohaku avataan hallituksen ko-

kouksessa 25.10.2021. Suunnitellut lehti-ilmoitukset näistä hauista on tarkoitus jul-

kaista kokousta seuraavana päivänä eli tiistaina 26.10. Helsingin Sanomissa, sekä 

10.11. ilmestyvässä Palo- ja pelastustiedon numerossa. Ilmoitus Palo- ja pelastustie-

dossa maksaa 1 150 € + alv 24 % ja  

Vaihtoehtoisesti Sanoma Medialta on tarjottu valtakunnallista bannerimainontaa koko 

Sanoman digiverkoston laajuudella, jotta tavoitetaan ihmisiä laajemmin kuin printti-

Hesarin lukijoiden keskuudesta. Jos kampanjaa ei saada suoritettua yhden päivän 

(26.10.2021) aikana loppuun, sitä jatketaan automaattisesti. Bannerikampanjan laajuus 

on noin 10 000 klikkausta ja arviolta noin 10 miljoonaa näyttökertaa Bannerimainoksen 

hinta on 4 790 € + alv 24 %. 

Vuoden 2021 budjetista printti-ilmoituksille käytettäisiin tällöin yhteensä 5 638,75 € + 

alv. Mikäli päädytään Hesari-ilmoituksen sijaan bannerimainokseen, tulee ilmoitusku-

luista yhteensä 5 940 € + alv.  

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetty lehti-ilmoitus julkaistavaksi 10.11.2021 Palo- ja 

pelastustiedossa sekä 26.10.2021 Sanoma Median digiverkostossa bannerimainoksena. 

7.9 Vuoden 2022 alustava kokousaikataulu 

Pääsihteeri esitteli asian  

Listaus sopivista kokouspäivävaihtoehdoista vuodelle 2022 on lähetetty hallituksen jä-

senille.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vuoden 2022 kokouspäivien ajankohdat. 

mailto:psr@intermin.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 4/2021 27 (28) 

 VN/6209/2021 

 Liite 1 

 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 0295 480 171 (vaihde) psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki  www.psr.fi  

7.10 PSR menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 1.10.–31.12.2021   

Pääsihteeri esitteli asian  

Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaukseen on tullut muutos hyväksyjien osalta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

7.11 Ohjausryhmän jäsenen nimeäminen Valtionavustusten 

kehittämis- ja digitalisointihankkeen käyttöönottojen 

ohjausryhmään 

Pääsihteeri esitteli asian  

Valtiokonttori on pyytänyt Palosuojelurahastoa nimeämään jäsenen valtionavustus-

hankkeen käyttöönottojen ohjausryhmään. Tarkoitus on, että ryhmän kokoonpanoa 

muutetaan käyttöönottojen edetessä niin, että ryhmässä on mukana aina sekä käyt-

töönottoprojektin alussa, keskellä että jo lopussa olevia organisaatiota. Nyt alussa mu-

kana ovat ensimmäisen käyttöönottoryhmän organisaatiot. Ryhmä kokoontuu 3-4 vii-

kon välein 1-2h kokouksiin. Pääsihteeri esitti ohjausryhmän jäseneksi erityisasiantun-

tija Ira Nikoskista.  

Päätös: Ohjausryhmän jäseneksi nimettiin erityisasiantuntija Ira Nikoskinen. 

8. Rahaston hallituksen seuraava kokous 

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 25.10.2021. Kyseessä on rahaston ko-

kous- ja kehittämispäivä. Se järjestetään hybridimahdollisuudella siten, että osa osallis-

tujista on paikan päällä ja osa etäyhteydellä. 
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9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.43.  

 

Varapuheenjohtaja  Mika Kättö 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  

 

Liite 1:  Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, 36 kpl 
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