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     Pöytäkirja 5/2018 
     SMDno-2018-25 
  

Hallituksen kokous  
 
 

Aika  24.10.2018 klo 9.00.  
 

Paikka Kittilä, Hotel Levi Panorama, kokoustila Kultakabinetti, 7. krs. 
 
Läsnä Anne Holmlund  puheenjohtaja, esteasia kohdat 6 ja 8 
  Mika Kättö  varapuheenjohtaja 

   Veli-Pekka Ihamäki jäsen, esteasia kohta 7.2.1 ja 7.2.2 
   Petri Mero  jäsen  
   Vesa-Pekka Tervo jäsen 
   Johanna Herrala pääsihteeri 

  Solja Kumpulainen  harjoittelija   
  Ira Nikoskinen  erityisasiantuntija 
  Sanna Virtaniemi suunnittelija 
   
 
 Poissa Jari Hyvärinen  jäsen 
  Mika Raatikainen jäsen 
  Ari Torniainen  jäsen 
  Satu Martikainen hallinnollinen avustaja 

  
  Tiedoksi:  Kimmo Kohvakka 

  

1.  Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.06. 
 

2.  Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Palosuojelurahaston 

vuosittainen kokous- ja kehittämispäivä pidettiin Kittilässä. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (6.9.2018) pöytäkirja muutoksitta. 
 

4. Vuoden 2019 rakennus- ja harjoitusaluehankehaun avaaminen 

 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 
Julistetaan haettavaksi rakennushankehaku vuodelle 2019. Päätökset rakennushankkeista tehdään 
rahaston hallituksen kokouksessa huhtikuussa 2019. 

 
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uu-
sien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien merkittävään 
peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille rakennushankeavustusta voidaan myöntää 
uusien paloasemien rakentamisesta ja vanhojen merkittävästä peruskorjauksesta sekä laajennuk-
sesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli nämä on sovittu alueiden vastuulle alueen perustamis-
sopimuksessa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehank-
keisiin. 
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Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä 
kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avus-
tuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 
euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen raken-
tamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa. 

 
Rakennushankeavustusta myönnetään paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalustei-
siin. Rakentamiskustannuksiin ei lueta mukaan sopimuspalokunnan juhlasalin tai vastaavan tilan 
rakennuskustannuksia. Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen 
tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, ei myöskään väestönsuojelu-, ensihoito- ja 
ensivastetoimintaan ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnalliselle kiinteistö-
osakeyhtiölle (kunnan kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, 
irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineistö) eikä 
juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut). 

 
Vuoden 2019 haun yhteydessä avustuksia ei myönnetä hankkeisiin joiden peruskorjaus tai uudis-
rakentaminen on jo aloitettu. Rahoitettavien hankkeiden omistajuuden tulee säilyä avustuksen saa-
jalla koko avustukselle määritellyn käyttöajan (30 vuotta). Avustettavissa hankkeissa ei voi 
käyttää leasingrahoitusta hankkeiden rahoitusmuotona. 
 

  Myönteisen rakennushankepäätösten saaneiden tulee tilata Palosuojelurahaston antamien ohjeiden 
 mukainen laatta ja kiinnittää se paloaseman ulko-oven viereiselle seinälle vähintään 30 vuoden
 ajaksi.  

 
Palosuojelurahasto suosittelee, että kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee 
toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 28.1.2019 
mennessä. Aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus toimittavat hakemukset Pa-
losuojelurahastolle postitse viimeistään 20.2.2019. 
 
Päätös:  
Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopi-
muspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 
2019.   
 
Hakukirje hyväksyttiin esityksen mukaisesti pienin tarkennuksin kirjeeseen. 
 

5. Vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdis-
tuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on  

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

 parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa 
 
Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, 
joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto. 
 
Innovaatio voi olla  

 laite, väline tai kone 
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 työmenetelmä 

 toimintatapa 

 muu vastaava uusi keksintö 
 
joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokun-
nan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan koh-
distuvaan innovaatioon. 
 
Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 29.3.2019.  
 
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon 
suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa. 
 
Palosuojelurahaston hallitus valitsee palkinnonsaajan valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan 
jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyl-
lä 2019 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. Palkituille ilmoitetaan voitosta 28.6.2019 mennessä. 
 
Päätös:  
Hallitus julisti Innovaatiopalkinnon haettavaksi esityksen mukaisesti.  
 

6. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvioluonnoksen 1. käsittely 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Puheenjohtaja Anne Holmlund poistui huoneesta kohdan 6. käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja toimi asian käsittelyn 
ajan puheenjohtajana. Kokous pysyi päätösvaltaisena. 

 
Ensimmäistä luonnosta Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta 2019 (toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2019, sisältää rahoituslaskelman ja talousarvion) käsiteltiin kokouksessa. Luon-
nokseen täydennetään päivittämättömät tiedot, kun palosuojelumaksukertymän tiedot vahvistuvat 
ja kun yleisavustushakemukset on käsitelty. 
 
Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä antaman asetuksen (947/2010) 6 §:n mu-
kaan Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmas-
taan, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmastaan ennen niiden hyväksymistä.  
 
Palosuojelurahasto tulee pyytämään sisäministeriön lausuntoa vuoden 2019 toimintasuunnitelmas-
ta ja talousarvioluonnoksesta ennen seuraavaa kokousta.  
 
Lopullinen asiakirja on tarkoitus hyväksyä rahaston hallituksen kokouksessa 29.11.2018.   

    
  Päätös: 

Hallitus keskusteli asiasta. Asiakirjaan tehdään tarvittavat korjaukset, jonka jälkeen asiakirjasta 
pyydetään sisäministeriön lausunto. Lopullinen asiakirja hyväksytään rahaston hallituksen kokouk-
sessa 29.11.2018. 
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7. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset  
 
7.1  Muutoshakemukset, 5 kpl   
 
7.1.1   SMDno-2017-2049; Turun ammattikorkeakoulu Oy; muutoshakemus; Tulevaisuuden 

interaktiiviset teknologiat – virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä 
paloturvallisuudessa 

  Pääsihteeri esitteli asian 
 

  Taustaa 
 Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Turun ammattikorkeakoulu 

Oy:lle avustusta Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat – virtuaalitodellisuus turvallisuusviestin-
nän välineenä paloturvallisuudessa -hankkeelle yhteensä enintään 72 036 euroa. Päätöksen mu-
kaan hanke päättyy 31.3.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2019 men-
nessä. 

 
 Muutosesitys hankkeen budjettiin 
 Turun ammattikorkeakoulu Oy on lähettänyt hankkeen budjetin muutosesityksen Palosuojelura-

haston hallitukselle 4.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Hankkeen hakemusvaiheen budjetoinnissa 
on tapahtunut pieni virhe, kun kohtaan ’Muut yleiskustannukset’ on kohdistettu 9 015 euroa eli 
17 % palkka- ja henkilösivukulujen yhteissummasta. Turun ammattikorkeakoulussa ei hakijan 
mukaan laskennallisia yleiskustannuksia jyvitetä yksittäisten hankkeiden kirjanpitoon. Avustuksen 
hakija esittää summan siirtämistä palkkakustannuksiin, jossa sille on parempaa tarvetta.  

 
 Hakija arvioi, että hanke on muuten edennyt aikataulun mukaisesti, mutta joidenkin tehtävien 

kohdalla on havaittu tarvetta hieman arvioitua suurempaan tuntimäärään. Ohjelmointityö valmis-
tuu lokakuun aikana ja marraskuussa VirPa-VR tuote viedään kohderyhmille. Kohderyhmiä ovat 
toimistotyöntekijät, yläkoululaiset ja pelastuslaitosten henkilökunta. Käytettävyystutkimus tehdään 
kohderyhmistä kerätyistä datasta joulu-tammikuun aikana. Ensimmäinen versio VR-sovelluksesta 
ja tietoa savun leviämisen mallintamisesta on esitetty Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilö-
kunnalle 6.9.2018. Savun leviäminen on mallinnettu erikseen virtausdynamiikan simulaattorilla.  

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 24.10.2018 hankkeen budjetin 
 muutoksen hakijan esittämällä tavalla. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston hallituksen 
 27.2.2018 antamaan avustussummaan eikä avustusprosenttiin. Muut päätösehdot pysyvät ennal-

laan. 
 

7.1.2   SMDno-2017-2053; Suomen Palopäällystöliitto; muutoshakemus; Sprinklatun 
  terveyskeskuksen polttokokeiden valmistelu 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Taustaa 
 Palosuojelurahasto on 12.3.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palopäällystöliitto – 
 Finlands Brandbefälsförbund ry:lle avustusta Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeiden val-

mistelu -hankkeelle yhteensä enintään 28 685 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.8.2018 
ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä. 

  
 Muutosesitys hankkeen sisältöön 
 Suomen Palopäällystöliitto on lähettänyt muutosesityksen hankkeen sisältöön Palosuojelurahaston 
 hallitukselle 3.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Hakijan mukaan hanke on edennyt sisällöllisesti 
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 suunnitellusti ja sen tavoitteet saavutettu. Hankeaika on kuitenkin osoittautunut käytännön toimi-
en ja aiheutuneiden kustannusten kannalta ongelmalliseksi, minkä vuoksi avustuksen saaja hakee 
päätökseen vielä tässä vaiheessa muutosta. 

 
 Hakija on saanut oikeat tahot edustajineen kokoukseen ja tutustumaan Sysmässä sijaitsevaan 
 kohteeseen 28.3.2018. Hankeaika on päätöksessä merkitty alkamaan hakemuksesta poiketen 

1.4.2018, joten hakija toivoo, että hankeaika voitaisiin katsoa alkaneeksi 1.3.2018, jotta kyseisen 
hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeän kokouksen aiheuttamat kustannukset voitaisiin sisällyt-
tää hankkeeseen. Kokous on jouduttu järjestämään maaliskuussa hankepäätöksessä annetun ai-
kaikkunan ulkopuolella aikatauluongelmien vuoksi. 

 
 Tärkeämpänä hankeajan muutoksena hakija toivoo, että se voisi aiheuttaa hankkeessa kustannuk-

sia 15.11.2018 asti. Vastaavasti hankkeen tilitykselle se toivoo jatkoaikaa 15.2.2019 asti. Tämä joh-
tuu siitä, hankevalmisteluiden tarjous on hyväksytty hankeajan puitteissa, mutta Eurofins Expert 
Services Oy:ltä ei ole saatu laskua hankeajan puitteissa. Tarjous ja siihen kuuluva työ ovat hakijan 
mukaan keskeisin osa valmisteluhanketta, minkä vuoksi kustannus kuuluisi oikeutetusti tähän 
hankkeeseen. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto hakee näin ollen muutosta hankkeen alkamispäivään, jolloin hanke 
 katsottaisiin alkaneeksi 1.3.2018. Suomen Palopäällystöliitto hakee samalla jatkoaikaa hankkeen 
 lopputilitykselle siten, että se toimitetaan viimeistään 15.2.2019. 
  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 24.10.2018 hankkeen alkamisajan-

kohdanmuutoksen. Hankkeen voidaan katsoa alkaneeksi 1.3.2018, alkuperäinen aloitusaika oli 
1.4.2018. Lisäksi hallitus päättää myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mu-
kaisesti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 15.2.2019 mennessä. Muut 
päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
7.1.3 SMDno-2017-969; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; Miehittämättömät ilma-alukset 
 pelastustoimessa 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Taustaa 
 Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt 7.9.2017 myöntää enintään 145 379 euron (75 %) 
 erityisavustuksen hankkeelle Miehittämättömät ilma-alukset pelastustoimessa ajalle  
 1.9.2017–31.12.2018. 
 
 Jatkoaikahakemus 
 Pelastusopisto on lähettänyt Miehittämättömät ilma-alukset pelastustoimessa -hankkeen 
 jatkoaikahakemuksen Palosuojelurahaston hallitukselle 9.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Hakijan 
 mukaan hankkeen toimintojen jatkaminen toukokuun 2019 loppuun nähdään hyödylliseksi. 

Hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt hankkeen aikataulua kokouksessaan 22.8.2018 ja suosittelee 
hankeajan pidentämistä toukokuun 2019 loppuun. Jatkoaika voidaan hakijan mukaan toteuttaa 
olemassa olevan budjetin turvin. 

 
 Hankkeessa on meneillään oppimateriaalin tuotanto. Tässä vaiheessa tuotetaan lyhytkursseilla 
 tarvittavaa oppimateriaalia ja rakennetaan hankesuunnitelman mukaisia opintokokonaisuuksia. 

Näillä näkymin materiaali valmistuu pääosin loppuvuoden aikana, mutta kokonaisuutta palvelisi 
 pilottikurssin järjestäminen ja siitä saatava palaute. Pelastuslaitosten RPAS vastuuhenkilöiden 
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 keskuudesta on ilmaistu halu osallistua pilottikurssille. Kyseessä on pääosin sama joukko henkilöi-
tä, jotka ovat osallistuneet hankkeen alkuvaiheen työpajaan. Pilottikurssi voitaisiin järjestää 

 alkukeväästä, kun sääolosuhteet koulutustoiminnalle ovat soveliaat. Yhtenä hankkeen olennaisena 
osana on eri turvallisuusviranomaisten yhteistyö RPAS toiminnassa. 

 
 Useimmiten tehtävät, joilla miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään, ovat tavanomaista laajempia 

ja niissä on mukana useita viranomaisia. Hanke on osallistunut viranomaisyhteistyöhön monella 
tavalla. Hankkeen testauspäivissä on ollut mukana mm. poliisin RPAS toimijoita. Hyvin olennai-
nen osa viranomaisten yhteistyötä on vuosittain järjestettävä Viranomaisten RPAS yhteistyötilai-
suus. Edellisen tilaisuuden järjesti Poliisihallitus ja Poliisiammattikorkeakoulu Tampereella  

 18.–19.6.2018. Seuraavan tilaisuuden toteutusvastuu on pelastustoimella ja sen järjestäminen 
hankkeen toimesta keväällä 2019 on nähty hyvin luontevaksi. Yhteistyötilaisuuden anti hankkeelle 
on ollut merkittävä ja yhteisten toimintamallien kehittäminen on toiminnan keskiössä. Yhteistyöti-
laisuudessa myös harjoitellaan yhdessä erilaisia tehtäviä ja kevään sääolosuhteet ovat suotuisem-
mat onnistuneen harjoitustoiminnan varmistamiseksi. 

 
 Pelastusopisto hakee jatkoaikaa hankkeelle Miehittämättömät ilma-alukset pelastustoimessa 

31.5.2019 saakka.  
   
  Päätös:  

 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 24.10.2018 hankkeelle jatkoaikaa 
 31.5.2019 asti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2019 mennessä. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.1.4 SMDno-2017-970; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; Palontutkinnan sähköinen 
 oppimateriaali 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Taustaa 
 Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt 7.9.2017 myöntää enintään 89 280 euron (70 %) 
 erityisavustuksen hankkeelle Palontutkinnan sähköinen oppimateriaali ajalle 1.9.2017–31.12.2018. 
 
 Jatkoaikahakemus 
 Pelastusopisto on lähettänyt Palontutkinnan sähköinen oppimateriaali -hankkeen 
 jatkoaikahakemuksen Palosuojelurahaston hallitukselle 9.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Hakijan 
 mukaan hanke on edennyt työsuunnitelmassa laaditun ajankäytön mukaisesti. Hanke pääsi alka-

maan viisi kuukautta alkuperäistä aikataulua myöhemmin, koska organisaation sisältä ei saatu 
hankkeelle projektipäällikköä. Hankkeen aktiivinen vaihe alkoi 1.2.2018, kun hankkeen projekti-
päällikön työsuhde alkoi. Jatkoaika ei aiheuta hankkeelle ylimääräisiä kustannuksia. Hankkeen ra-
hoituksen seurannan mukaan palkkakustannukset riittävät projektipäällikön osalta haetun lisäajan 
jaksolle. Viiden kuukauden jatkoajan turvin oppimateriaali saataisiin valmisteltua työsuunnitelman 
mukaisesti ja voidaan varmistaa työsuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen hankeaika-
taulun mukaisesti. 

 
 Pelastusopisto hakee jatkoaikaa hankkeelle Palontutkinnan sähköinen oppimateriaali 31.5.2019 

saakka. 
  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 24.10.2018 hankkeelle jatkoaikaa 
 31.5.2019 asti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2019 mennessä. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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7.1.5 SMDno-2017-927; Suomen Palopäällystöliitto; muutoshakemus; Muutosjohtamisen 
 tukeminen pelastuslaitoksissa 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Taustaa 
 Palosuojelurahasto on 30.11.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle 
 avustusta Muutosjohtamisen tukeminen pelastuslaitoksissa -hankkeelle yhteensä enintään 68 647 
 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahas-

toon 30.9.2019 mennessä. 
 
 Muutosesitys hankkeen sisältöön 
 Suomen Palopäällystöliitto on lähettänyt muutosesityksen hankkeen sisältöön Palosuojelurahaston 
 hallitukselle 4.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Muutosjohtamisen tukeminen pelastuslaitoksissa - 
 hankkeen tärkein tavoite on hakijan mukaan pelastustoimen eri organisaatioiden ja henkilöiden 
 tukeminen maakunta-, sote- ja pelastustoimen uudistusten keskellä.  
 
 Hankkeen tärkeimmäksi tavoitteeksi on hakijan mukaan syytä nostaa pelastuslaitosten ja niiden 

työntekijöiden muutosresilienssi ja -kykyisyys yleisellä tasolla. Tähän tarpeeseen on hankkeen oh-
jausryhmän 4.9.2018 tekemällä päätöksellä tarkoitus vastata erityisesti hankkeessa toteutettavilla 
1+1-päiväisillä muutosjohtamisen valmennuksilla. Valmennuksia järjestetään yhteensä neljä (yksi 
syksyllä 2018 ja kolme keväällä 2019) ja ne korvaisivat hankkeessa aiemmin suunnitellut road 
show- ja työpajatilaisuudet. 

 
 Hankkeen ohjausryhmä on pitänyt varautumisen erikoisseminaaria muusta hankesisällöstä irralli-

sena kokonaisuutena ja esittänyt erikoisseminaarin teeman muuttamista niin ikään muutosjohta-
miseen. Verkkoluentojen tärkeimmäksi ja keskeisimmäksi sisällöksi hankkeen ohjausryhmä päätti 
”lessons learned” -tyyppisen oppimistavan eli verkkoluennoilla käytäisiin läpi erityisesti onnistu-
neita muutosjohtamistapauksia. Tämä sisällöllinen muutos tuntuu hakijan mukaan erityisen 

 tarkoituksenmukaiselta nyt, kun suurista uudistuksista ei ole vielä tarkempaa kerrottavaa. 
 
 Muutoksella ei ole vaikutuksia hankkeen kokonaiskustannuksiin, mutta muutos muuttaa PSR:n 

rahoitusosuutta hankkeessa. Koska tilaisuudet toteutetaan erilaisella konseptilla kuin alun perin 
suunniteltiin, hankkeeseen ei aiemmasta poiketen kohdennu pelastustoimen uudistushankkeen 
työntekijöiden työpanosta. Osallistujien arvioidaan hakijan mukaan käyttävän muutosjohtamis-
valmennuksiin ja verkkoluentoihin yhteensä arviolta 11 henkilötyökuukautta. Tämän panostuksen 
hakija toivoo huomioitavan muutospäätöksessä. Vaikka hankkeelle haetaan 100 % rahoitusosuut-
ta, on osallistujien työajan muodossa antama panos hankkeelle hakijan mukaan merkittävä. Muu-
toksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Esitetyssä muodossaan muutoshakemus ei 

vastaa sisällöllisesti eikä avustusprosentin osalta alkuperäistä avustuspäätöstä. Avustuksen käyt-
töön on mahdollista hakea jatkoaikaa. 
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7.2  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 18 kpl 
 Suunnittelija esitteli asian 

 
Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki (7.2.1 ja 7.2.2) poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösval-
taisena. 

 
Päätös:  

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset oheisen listauk-
sen mukaisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun otta-

matta 
 
 Pitkäjärven VPK SMDno-2018-1626 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu tekstiilinpesuaineen, paristojen ja varustelaukkujen kus-
tannuksia eikä monofonin rahtikuluja (1 031 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelas-
tustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sadevesijärjestelmän uusimisesta aiheutuneita kustan-
nuksia (4 008 euroa); pelastuslaitos ei puolla hankintaa. Kyseessä on normaali huolto ja kunnossa-

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 

 
 
   

    Asiakohta SMDno Saaja Euro 

7.2.1 2018-1626 Pitkäjärven VPK (alue 2.) 2 864   

7.2.2 2018-1761 Vanhankylän seudun VPK (alue 2.) 4 740   

7.2.3 2018-1660 Tammisalon VPK 2 490   

7.2.4 2018-1661 Euran VPK 6 104   

7.2.5 2018-1664 Gumbo FBK 2 510   

7.2.6 2018-1710 Pirkkalan VPK 8 564   

7.2.7 2018-1711 Tuusulan VPK 8 152   

7.2.8 2018-1718 Kuusiston VPK 3 015   

7.2.9 2018-1746 Suomusjärven VPK 3 026   

7.2.10 2018-1747 Harjavallan VPK 3 980   

7.2.11 2018-1748 Harjavallan VPK 1 470   

7.2.12 2018-1762 Hamarin VPK 3 870   

7.2.13 2018-1783 Köyliön VPK 2 386   

7.2.14 2018-1784 Kälviän VPK 716   

7.2.15 2018-1785 Vaaralan VPK 2 339   

7.2.16 2018-1799 Rautpohjan VPK 4 303   

7.2.17 2018-1872 Suttilan VPK 942   

    

   61 471 

    

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: 

7.2.18 2018-1765 Ruskon VPK 0 
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pito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelu-
rahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Tuusulan VPK SMDno-2018-1711 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen, pipojen, näiden brodeerausten eikä hi-
hamerkkien kustannuksia (2 036,51 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoimin-
nan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Harjavallan VPK SMDno-2018-1748 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu käsineiden, puolinaamareiden, kestopeitteen eikä turva-
jalkineiden kustannuksia (1 572,43 euroa); kyseiset varusteet hankittu öljyntorjuntatehtävissä pilalle 
menneiden tilalle. Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-
tuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Köyliön VPK SMDno-2018-1783 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu www-sivujen ylläpitoa (306,82 euroa); pelastuslaitos ei 
puolla hankintaa.  

 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kannettava tietokonetta eikä painepesurin letkukelaa  
(1 168 euroa); Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Vaaralan VPK SMDno-2018-1785 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu öljynimeytysmaton kustannuksia (110,60 euroa); ky-
seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset: 
 

Ruskon VPK SMDno-2018-1765  
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu otsonointikaapin kustannuksia (6 133 euroa); kyseessä 
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 

8.  Yleisavustuksen puolivuotisraportit 2018   

  Pääsihteeri esitteli asian 
  

Puheenjohtaja Anne Holmlund poistui huoneesta kohdan 8. käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja toimi asian käsittelyn 
ajan puheenjohtajana. Kokous pysyi päätösvaltaisena. 

  
 Yleisavustusta saavien järjestöjen tulee lähettää puolivuotisraportit 30.9. mennessä. Puolivuotisra-

portista tulee käydä ilmi alkuvuoden toiminnan toteutuminen sekä tiedot taloudesta. Palosuojelu-
rahaston hallitus käsitteli yleisavustusta saavien järjestöjen sekä liittojen puolivuotisraportteja saa-
tujen aineistojen sekä niistä tehdyn tiivistelmän pohjalta.    

 
 Päätös:  
 Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että kaikki järjestöt ja liitot ovat lähettäneet vaaditut selvitykset. 

Rahaston hallitus merkitsi saadut materiaalit sekä niistä tehdyn tiivistelmän tiedoksi. 
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9. Vuoden 2018 kolmas hakukierros, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvien valtakun-
nallisten erityisavustusten julistaminen haettavaksi, ylimääräinen haku 

 
 Erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetään Palosuojelurahaston ohjeistuk-

sen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Vuoden alussa aloitettavaan hankkeeseen avustus haetaan 
edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kesken vuotta aloitettavaan hankkeeseen avus-
tus haetaan edeltävän vuoden joulukuun loppuun mennessä. Palosuojelurahaston hallitus voi tar-
vittaessa päättää ylimääräisistä hakuajoista, joista tiedotetaan erikseen. 

 
 Hallituksen kokouksessa 29.11.2017 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti erityis-

avustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä 3 400 000 euroa. Vuoden 2018 en-
simmäisellä hakukierroksella oli tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuspäätökset yhteensä  

 1 447 350 euroa (kokous 27.2.2018). Pöydälle täydennystä varten jäi SuomiAreena 2018 -hanke. 
Hankkeelle myönnettiin 12 578 euron avustus kokouksessa 5.4.2018. 

 
 Vuoden 2018 toisella hakukierroksella jaettavissa olisi ollut käyttösuunnitelmaa noudattaen  
 1 940 072 euroa. Avustusesitys oli 1 321 729 euroa (kokous 9.6.2018). Tutkimus- ja kehittämis-

hankkeisiin varattua avustusmäärärahaa jäi käyttämättä 618 343 euroa. 
 
 Ylijäämää kerryttää tämän lisäksi tänä vuonna alitoteutuneet hankkeet. Aiempien vuosien päätetty-

jä sitoumuksia on vapautunut yhteensä 435 244 euroa, josta 409 228 sitoumusten alitoteumasta, 
 24 092 euroa takaisinperinnöistä ja 1 924 euroa omaehtoisista palautuksista. 
 
 Päätös:  
 Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että ylimääräistä hakua ei aikataulullisista syistä avata. Hallitus pi-

ti mahdollisena rahaston oman pääoman maltillista pienentämistä tulevina vuosina. Hankkeiden 
alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautuminen pyritään myös ottamaan huomioon aiem-
paan tapaan vuosittaisessa avustustenjaossa. 

 
10. Muut asiat 
 
10.1  Talousseuranta: 1–3. neljännes 2018 

  Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-syyskuulta 2018 
 
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurem-
pia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

   
  Päätös:  
  Merkittiin tiedoksi. 
 
10.2  Palosuojelurahaston avustuksilla hankitun kaluston merkitseminen 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Rahaston avustamiin rakennushankkeisiin esitettiin 6.9.2018 kokouksessa lisättäväksi pakollisesti 

pieni laatta ulko-oven viereiselle seinustalle. Kalustossa merkintänä on tarra, joka kiinnitetään 
esimerkiksi ajoneuvon kuljettajanpuoleisen oven ulkopuolelle. Laatassa ja tarrassa on PSR:n logol-
la varustettu teksti siitä, että rakennus/kalusto on saanut avustusta Palosuojelurahastosta. Toi-
menpiteellä tehostetaan rahaston viestintää osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta.  
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 Päätös:  
 Hyväksyttiin kalustotarrat pienin muutoksin. Kalustotarra otetaan käyttöön seuraavan haun yhtey-

dessä. Tarra ohjeistetaan kalustohankepäätöksessä kiinnittämään näkyvälle paikalle auton koriin, 
esimerkiksi oveen tai kylkeen. Tarraa tulee pitää rahastosta avustusta saaneessa kalustossa koko 
avustukselle määritellyn omaisuuden käyttöajan (raskaissa ajoneuvoissa vähintään 10 vuotta, ke-
vyissä ajoneuvoissa vähintään 5 vuotta).  

 
 Päätettiin lisäksi, että seuraavaan kokoukseen tuodaan valmiit luonnokset sekä kalustotarrasta että 

mahdollisuuksien mukaan myös rakennukseen kiinnitettävästä laatasta. 
   
10.3  Sopimuspalokuntien pienavustusten mahdollisia tarkennuksia tulevaan kirjeeseen 
  Suunnittelija esitteli asian 
 

 Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirje vuodelle 2019 tulee rahaston hallituksen käsiteltä-
väksi kokouksessa 29.11.2018. Kirjeeseen esitetään lisättäväksi neljä hyväksyttävää avustuskohdet-
ta: 
 

 1. Asema-asut 
 

 Uudenmaan Pelastusliitto on lähettänyt Palosuojelurahaston hallitukselle 25.5.2018 päivätyn kir-
jeen, jossa esitetään muutosta tai täsmennystä paloasema-asujen hankinnan osalta sopimuspalo-
kuntien pienavustusten hakukirjeen ei-avustettaviin kohteisiin. Perusteluna muutokselle esitetään, 
että palokunnissa ei enää käytetä väliasuja, vaan niiden sijaan käyttöön on otettu asema-asut. 

 
 Pelastusjohtaja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta toteaa samassa kirjeessä, että Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksella asemapalveluasut ovat korvanneet kokonaan väliasut sammu-
tusasujen alla käytettävinä vaatteina. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos katsoo tarkoituksenmukai-
seksi, että asemapalveluvaatetus saatetaan Palosuojelurahaston sopimuspalokuntien pienavustus-
ten piiriin. 

 
 Asolan Vapaaehtoinen Palokunta on esittänyt Uudenmaan Pelastusliiton kirjeen liitteenä seuran-

neessa muutosesityksessään 8.5.2018, että sopimuspalokuntien pienavustushankkeiden hyväksyt-
tävien hankintojen joukkoon lisättäisiin asemavaatetuksesta pikeepaita, poolopaita, T-paita, väli-
takki (fleece), reisitaskuhousut ja sortsit. Sopimuspalokuntien asemapalveluasuja perustellaan sillä, 
että sammutusasujen ja muiden suojapukineiden alla voidaan käyttää asemavaatetusta pelastuslai-
tosten ohjeiden mukaisesti, jos asemavaatetuksen käyttö ei tehtävän luonne huomioon ottaen hei-
kennä työturvallisuutta.   

 
 Esitetään, että asemavaatetuksesta hyväksyttäviin hankintoihin lisätään pitkähihaiset ja -lahkeiset 

reisitaskuhousut ja poolopaita, mikäli niitä käytetään väliasun tavoin hälytystehtävällä. Pelastuslai-
toksen tulee lausunnossaan puoltaa hankintaa. 

 

 2. Puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetut palokuntayhdistykset 
 

 Vuoden 2018 kirjeessä mainitaan, että pienavustuksia myönnetään myös niin sanotuille puolivaki-
naisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille. Avustuksia myönnetään 
lähtökohtaisesti palokuntayhdistysten nuoriso-osastojen suojavarusteiden hankintaan ja perustel-
lusta syystä myös muihin hankintoihin. 
 

 Esitetään, että niin sanottujen puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokun-
tayhdistyksille myönnettäisiin avustusta myös ajoneuvokaluston (esim. miehistöauto, mönkijä, pe-
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räkärry) hankintaan, hankintahinnaltaan enintään 12 500 € sis. alv. Yhdistyksellä tulee olla sopimus 
alueen pelastuslaitoksen kanssa kaluston käytöstä hälytystehtäviin. 
 

 3. Otsonointikaappi 
 

 Otsonointikaapista on tullut rahastoon tiedusteluja ja avustushakemuksia muutamilta sopimuspa-
lokunnilta. Otsonointikäsittely tukisi Puhdas paloasema -ajattelua.  

 
 Esitetään, että hyväksyttäviin hankintoihin lisätään otsonointikaappi. 

 

 4. Tyhjiöpatja 
 

 Tyhjiöpatjan avulla potilas voidaan tukea liikkumattomaksi, mikä mahdollistaa turvallisen kuljetuk-
sen tilanteissa, joissa on syytä epäillä rankavammaa. Tyhjiöpatjaa käytetään rankalaudan tapaan tai 
lisäksi. 

  
 Rankalauta lisättiin hyväksyttäviin hankintoihin Vuoden 2018 sopimuspalokuntien pienavustusten 

hakukirjeessä. 
 
 Esitetään, että hyväksyttäviin hankintoihin lisätään myös tyhjiöpatja. 

 

Päätös:  

Avustusehdot hyväksytään sopimuspalokuntien pienavustuskirjeen hyväksymisen yhteydessä seu-

raavassa rahaston hallituksen kokouksessa 29.11.2018. 

 

Otsonointikaappien osalta päätettiin pyytää Eurofins Expert Services Oy:lta lausunto sammutus-

varusteiden otsonointikäsittelyn hyödyistä palomiesten altistusnäkökulmasta. Asiaan palataan seu-

raavassa kokouksessa. 

 
10.4  Uuden kysymykset ja vastaukset -palstan esittely   
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Rahaston sihteeristö esittää lisättäväksi rahaston sivuille uuden Kysymykset ja vastaukset -palstan, 
 johon on kerätty tietoa kysymyksistä, joita rahastolle on esitetty. Palstaa on tarkoitus täydentää 

muutaman kerran vuodessa. 
 

Päätös:  
 Sovittiin jatkotoimista uuden Kysymykset ja vastaukset -palstan osalta. Sihteeristö täsmentää joi-

tain vastauksia ja lisää tiedoston rahaston www-sivuille. Uudesta materiaalista tiedotetaan sopivalla 
tavalla yhteistyökumppaneita.  

 
10.5  Innovaatiopalkinnon video   
  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

 Pääsihteeri Johanna Herrala poistui huoneesta kohdan 10.5. käsittelyn ajaksi.  

  
 Rahaston hallituksen kokouksessa 6.9.2018 päätettiin, että tänä vuonna rahaston Innovaatiopal-

kinnosta ei valmisteta erillistä videota edellisten vuosien tapaan. Tämän sijaan valmistetaan yleis-
video (noin 3 min). Nyt kuitenkin rahaston Innovaatiopalkinnon voittaja on toimittanut rahas-
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toon videon voittotyöstään ja myös ensimmäisen kunniamaininnan saajalta löytyy voittotyöstä 
valmista videomateriaalia.  

  
 Päätös: Päätettiin toteuttaa rahaston Innovaatiopalkinnoista video. Videon koostamisen kustan-

nukset voivat olla enintään 3 000. Päätettiin pyytää videoon kustannusarvio Creamframe Oy:ltä, 
joka valittiin 18.10.2018 hintatiedustelun jälkeen toteuttamaan rahastosta valmistettava yleisvideo 
(edullisin tarjous). Asiaa valmistelee erityisasiantuntija.   

 
11. Seuraava kokous 

 Vuoden viimeinen kokous pidetään 29.11.2018.  
 

Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi hallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous. 
 

12. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.  
 

 
  
Puheenjohtaja   Anne Holmlund 
 
 
 
 
Pääsihteeri   Johanna Herrala 


