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Hallituksen kokous 

Aika 28.10.2020 alkaen klo 9.15  

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

votteluhuone Aleksanteri, 2. krs) oli rahaston hallituksen puheenjohtaja 

sekä rahaston sihteeristö. 

Läsnä Päivi Nerg puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Petri Mero jäsen 

Jaakko Pukkinen jäsen; esteasia kohta 9 

Mari Rantanen jäsen 

Brita Somerkoski jäsen 

Vesa-Pekka Tervo  jäsen 

Paula Werning jäsen 

Johanna Herrala pääsihteeri 

Solja Kumpulainen assistentti; poistui huoneesta kohdan 4.4  

 päätöskäsittelyn ajaksi 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Katri Päivärinta asiantuntija  

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-

oikeuden hallituksen kokouksiin asiantuntija Katri Päivärinnalle.  

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (14.9.2020) pöytäkirja muutoksitta. 

4. Rahaston hallinto- ja henkilöstöasiat 

4.1 Rahaston asiantuntijan valinta 

Pääsihteeri esitteli asian  

Palosuojelurahaston asiantuntijan virka oli julkisessa haussa 31.7.2020 - 18.8.2020. 

Haku julkaistiin Valtiolle.fi-palvelussa, TE-toimiston sivustolla sekä Helsingin Sanomien 

sunnuntain 9.8.2020 lehdessä. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 24 kpl. Ha-

kemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi haastateltavaa. Katri Päivärinta 

osallistui haastatteluihin 7.9.2020 sekä uudelleen vielä 10.9.2020. 

Valinta kohdistui filosofian maisteri Katri Päivärintaan, joka nimitettiin sisäministeriön 

asiantuntijan virkaan 26.10.2020 lukien. 
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Päätös: Merkitään tiedoksi, että rahaston asiantuntijan virkaan (vaativuustaso 7.00) on 

valittu filosofian maisteri Katri Päivärinta 26.10.2020 lukien. 

4.2 Rahaston sihteeristön toimenkuvat ajalla 1.11.2020–31.1.2021 

Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (2 §) todetaan, että 

Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävänä on 

1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston 

henkilöstön esimiehenä; 

2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä; 

3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta; 

4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista; 

5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka on 

enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen. 

Palosuojelurahaston hallitus määrää pääsihteerin sijaisen. Kyseisen asetuksen 3 § to-

detaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät määrätään toimenku-

vissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus.  

Päätös: Täsmennetyt toimenkuvat lähetettiin rahaston hallitukselle nähtäväksi kokouk-

sen jälkeen 9.11.2020. Määräaikaan mennessä toimenkuviin ei tullut kommentteja. Ra-

haston hallitus hyväksyi rahaston sihteeristön toimenkuvat ajalle 1.11.2020–31.1.2021. 
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4.3 Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 

1.11.2020–31.1.2021 

Palosuojelurahaston menoja, kuten rahaston maksamia avustuksia, ostolaskuja, henki-

löstön matkalaskuja ja hallituksen palkkiolaskuja sekä muistiotositteita käsitellään ja 

hyväksytään sähköisesti Handi-järjestelmässä. Viimeisin Palosuojelurahaston menojen 

asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus on hyväksytty rahaston hallituksen kokouksessa 

14.9.2020. Uusi listaus hyväksytään aina, kun listaukseen tulee muutoksia. Listaus lähe-

tetään tiedoksi hyväksymiskierrossa mukana oleville henkilöille, ministeriön taloushal-

lintoon, rahaston kirjanpitäjälle sekä tilintarkastajalle. 

Päätös: Täsmennetty listaus lähetettiin rahaston hallitukselle nähtäväksi kokouksen 

jälkeen 9.11.2020. Määräaikaan mennessä listaukseen ei tullut kommentteja. Rahas-

ton hallitus hyväksyi menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listauksen. 

4.4 Rahaston henkilöstöresurssit 

Palosuojelurahaston osallistuminen valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisoin-

tihankkeeseen pilottiorganisaationa edellyttää rahaston sihteeristöltä merkittävää työ-

panostusta loppuvuonna 2020 sekä vuonna 2021. Palosuojelurahastoon on tarvetta 

saada lisäresurssia kasvaneiden työtehtävien johdosta. Lisäresurssia esitetään määräai-

kaiselle suunnittelijalle (palkkaluokka 6.25) 12 kuukauden työpanokseen sekä assisten-

tin (palkkaluokka 5) määräaikaisuuden pidentämistä 6 kuukaudella. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi esityksen määräaikaisen suunnittelijan 

palkkaamisesta rahastoon 12 kuukauden ajaksi (palkkaluokka 6.25) 1.1.2021 mennessä 

sekä assistentin määräaikaisuuden pidentämisen 7 kuukaudella (palkkaluokka 5) 

28.3.2021 lukien.  
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5. Vuoden 2021 rakennus- ja harjoitusaluehankehaun 

avaaminen (hakuaika 27.1.2021 asti) 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Julistetaan haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien  

(yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 

2021. 

Palosuojelurahasto suosittelee, että kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liit-

teineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakun-

nan hallitukselle 27.1.2021 mennessä. Aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan maakun-

nan hallitus toimittavat hakemukset Palosuojelurahastolle sähköpostitse viimeistään 

19.2.2021. 

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalo-

kunnille uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen pa-

loasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille ja 

kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. 

Palosuojelurahasto voi myöntää kunnille rakennushankeavustusta uusien paloasemien 

rakentamiseen vielä vuosina 2021-2022. Rakennushankeavustusten myöntämisperus-

teita tarkennetaan vuoden 2023 avustushausta lukien. 

Rakennushankeavustuksia ei myönnetä hankkeisiin, joiden peruskorjaus tai uudisra-

kentaminen on jo aloitettu ennen avustuspäätöksen saamista kuin erittäin perustel-

lusta ja painavista syystä. 
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Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväk-

syttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Harjoitusaluehankkee-

seen myönnettävä avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustan-

nuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useam-

massa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta kor-

keintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa haettavaksi kuntien, pelastustoi-

men alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustuk-

set rakennushankkeisiin vuodelle 2021. 

Hakukirje hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

6. Vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi  

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoi-

meen kohdistuneesta 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 inno-

vaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole 

elämäntyöpalkinto. 
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Innovaatio voi olla 

• laite, väline tai kone 

• työmenetelmä 

• toimintatapa 

• muu vastaava uusi keksintö 

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen 

tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan 

eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon. 

Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2021. 

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Ra-

hapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 30 000 euroa. Palkintosummaa on koro-

tettu, mikä mahdollistaa suuremman rahapalkinnon jakamisen tai palkinnon jakamisen 

useammalle innovaatioehdotukselle. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa. 

Palosuojelurahaston hallitus valitsee palkinnonsaajan valintaraadin esityksestä. Pal-

kinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkin-

non saaja julkistetaan syksyllä 2021 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. Palkituille il-

moitetaan voitosta 30.6.2021 mennessä. 

Päätös: Hallitus julisti Innovaatiopalkinnon haettavaksi vuodelle 2021 esityksen mukai-

sesti. 
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7. Strategian toimeenpanosuunnitelma 2021 (toiminta- ja 

taloussuunnitelma) 

Palosuojelurahaston on laadittava toiminta- ja taloussuunnitelma valtiovarainministe-

riön määräysten mukaisesti ja tuotettava määräysten mukaiset laskelmat (varojen 

käyttösuunnitelma eli ennakoiva rahoituslaskelma). 

TALOUSARVIO 2021 

Toiminnan kulut 450 000 € 

Siirtotalouden tuotot ja kulut 

Tuotot  0 € 

Kulut 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustukset rakennushankkei-

siin 

Päätetään maaliskuussa 2021 1 600 000 € 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin 

Päätetään toukokuussa 2021  1 800 000 € 

Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2021 

Päätetään marraskuussa 2020 3 250 000 € 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 

mailto:psr@intermin.fi
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Päätetään maaliskuussa ja syyskuussa 2021  3 500 000 € 

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset) 

Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa  500 000 € 

Yhteensä  10 650 000 € 

Menot yhteensä  11 100 000 € 

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 

Palosuojelumaksut  11 100 000 € 

Tilikauden tuotto- / kulujäämä  0 € 

Mikäli palosuojelumaksukertymä ylittyy arvioidusta, kohdistetaan mahdollinen ylitys 

tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Alitoteutumisesta johtuva sitoumusten vapautumi-

nen sekä mahdollisesta takaisinperinnästä tuloutuvat avustuseurot pyritään ottamaan 

huomioon suunnitelmavuoden avustusten jaossa. Kalusto- ja rakennushankkeiden ta-

lousarviomäärärahaa voidaan tarvittaessa käsitellä yhtenä kokonaisuutena 

Päätös: Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen käsittely. Jatketaan käsittelyä 

seuraavassa kokouksessa kokouskeskustelun sekä kehittämispäiväosion pohjalta. Asia-

kirja päätettiin lähettää yhdessä tulostavoiteasiakirjan kanssa vielä kommenteille en-

nen seuraavaa kokousta. 

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


 Pöytäkirja 5/2020 10 (18) 

 SMDno-2020-25 

  

 

 

 

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

8. Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä 

sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

8.1 Muutospäätökset; 2 kpl 

8.1.1 SMDno-2017-973; Etelä-Karjalan pelastuslaitos / Lappeenrannan – Lahden 

teknilliselle yliopistolle LUT; muutoshakemus hankkeen loppusuoritukseen; 

Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli KAT-3 -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 7.9.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Etelä-Karjalan pe-

lastuslaitokselle avustusta Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli KAT-3 -

hankkeeseen yhteensä enintään 156 251 euroa. Hanke on päättynyt 30.9.2019 ja avus-

tus maksettu 3.4.2020. 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos / Lappeenrannan – Lahden teknillinen yliopisto LUT on 

21.9.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta avustuksen loppusuoritukseen 

Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston LUT osalta.  

Hakijan lopputilityksen pääkirja sisältää hankkeen kustannukset sekä hankkeelle jo 

aiemmin maksetun avustusosuuden (rahoitus). Aiemmin maksettu avustusosuus on 

pääkirjalla vähennetty kokonaiskustannuksien summasta. LUT-yliopiston projektikoh-

taiseen kirjanpitoon ei hakijan mukaan saada sisällytettyä rahoituspäätöksen kokonais-

kustannusmallin mukaisia kertoimia, joten pääkirjan summat eroavat kustannusseu-

rannasta, jossa kertoimet ovat rahoituspäätöksen mukaiset. Sisäiset kertoimet eroavat 

rahoittajan kertoimista ja tästä syystä kirjanpidon ja kustannusseurannan summat 

eroavat toisistaan. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen lopputilityk-

seen. Palosuojelurahasto maksaa avustusta 4 512 euroa Etelä-Karjalan pelastuslaitok-

selle / Lappeenrannan – Lahden teknilliselle yliopistolle LUT. Muut päätösehdot pysy-

vät ennallaan. 

8.1.2 SMDno-2020-429; Kuopion kaupunki; muutoshakemus hankkeen sisältöön, 

kustannusrakenteeseen ja aikatauluun; Nilsiän uusi pelastusasemahanke 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 31.3.2020 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kuopion kaupun-

gille avustusta Nilsiän uusi pelastusasemahankkeeseen yhteensä enintään 220 000 eu-

roa. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon yhden vuoden 

kuluessa lopputarkastuksesta, kuitenkin viimeistään 30.9.2022 mennessä. 

Kuopion kaupunki on 9.10.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen 

sisältöön, kustannusarvioon ja aikatauluun. Aseman tilasuunnittelua on jouduttu teke-

mään uudestaan, jotta ensihoidon tarvitsemat kalusto- ja henkilöstötilat saatiin sovi-

tettua asemalle. Hankkeen kokonaislaajuus ja investointikustannuksen pysyvät ennal-

laan. Tarvittavat muutokset suunnitelmissa aiheuttivat hakijan mukaan noin 2–3 kuu-

kauden viivästymisen hankkeen kokonaisaikatauluun. 

Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin 4 340 000 euroa. Muu-

toksen myötä paloasemaan kohdistuvat kustannukset ovat 3 040 199 euroa, öljyntor-

juntatilojen kustannukset 108 000 euroa ja väestönsuojelutilojen kustannukset 

135 885 euroa. Ensihoidon ja ensivasteen tilojen kustannukset ovat 1 055 916 euroa. 

Hakija hakee muutosta hankkeen sisältöön ja kustannusarvioon sekä jatkoaikaa hank-

keen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka ja vastaavasti hankkeen tilityksen määräajalle 

31.12.2022 saakka. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja 

kustannusarvioon sekä myöntää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa hakemuksen mu-

kaisesti 31.12.2021 saakka. Rahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen loppu-

tilitykselle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.2 Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset; 15 kpl 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Vuoden 2020 viidenteen hallituksen kokoukseen saapui 15 sopimuspalokuntien 

pienavustushakemusta. 

Pienavustuksille on vuoden 2020 talousarviossa varattu 400 000 €. Tämän kokouksen 

avustusesitys mukaan lukien määrärahasta on käytetty 378 684 euroa. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuk-

set esityksen mukaisesti. Avustusta myönnettiin hakijoille 40 % hankkeiden hyväksyttä-

vistä kustannuksista. Yhdelle hakijalle myönnetään pienavustusta 37 % hankkeen hy-

väksyttävistä kustannuksista, koska sopimuspalokuntien hakukirjeen SMDno-2019-

2129 mukaan lasten ja nuorten yhteiskäytössä olevaan leiritelttaan myönnettävä avus-

tus voi olla enintään 2 000 euroa.  Yhden hakijan hakemus hylättiin, koska hankinta ei 

ole Palosuojelurahaston hakukirjeen SMDno-2019-2129 ehtojen mukainen. 

Yksittäiset päätökset on esitetty taulukossa, joka on pöytäkirjan liitteenä 1. 
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9. Yleisavustusten puolivuotisraportit 2020 

Esteasia; Jaakko Pukkinen poistui kokouksesta kohdan 9. käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 

Yleisavustusta saavien järjestöjen tulee lähettää puolivuotisraportit rahastoon ohjeis-

tuksen mukaisesti 30.9.2020 mennessä. Puolivuotisraportista tulee käydä ilmi alkuvuo-

den toiminnan toteutuminen sekä tiedot taloudesta. Toiminnan toteutumisen osalta 

yleisavustusta saavat tahot selvittävät mm. alkuvuodelle asetettujen tavoitteiden to-

teutumista, toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta sekä vaikuttavuuden mittareita. 

Talouden osalta selvitetään muun muassa alkuvuoden taloudellinen tilanne, taloudelli-

sissa järjestelyissä mahdollisesti ilmenneet puutteet tai virheet, tilintarkastajan tai 

muun tahon huomautukset yhdistyksen taloudenpitoon liittyvissä asioissa sekä talou-

denhoitoon liittyvät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. 

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli yleisavustusta saavien järjestöjen sekä liittojen 

puolivuotisraportteja saatujen 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 sekä esittelyn tiedoksi. 
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10. Muut asiat 

10.1 Talousseuranta: 1.−3. neljännes 2020 

 Pääsihteeri esitteli asian  

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

vissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10.2 Palosuojelurahaston logon päivitys  

Pääsihteeri esitteli asian  

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2020, että rahaston logosta 

muokataan saavutettavampi sekä kontrasteiltaan voimakkaampi tunnus, joka täyttää 

saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Tiedustelu lähetettiin 12.8.2020 Hansel-kilpailu-

tetulle Kvartetti-ryhmittymälle, joka koostuu neljästä viestintäalan yrityksestä.  

Yrityksistä Bob the Robot vastasi rahaston logon suunnittelutyöstä. Kokouksessa 

14.9.2020 keskusteltiin kolmesta saadusta logovaihtoehdosta. Rahaston hallitus päätti 

pyytää vielä uutta ehdotusta, joka vastaisi enemmän nykyään käytössä olevaa logoa. 

Logosta toivottiin kaksiväristä versioita, jota kevennetään ja kavennetaan aiempiin ver-

rattuina. Bob the Robot toimitti rahastoon kaksi uutta, visuaaliselta ilmeeltään kevy-

empää vaihtoehtoa.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti valita uudeksi logoksi kaksivärisen vaihto-

ehdon, jossa logon visuaalinen ilme pysyy kevyenä sekä entisenkaltaisena. Valitun lo-
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gon värit ovat suunnilleen nykyisiä vastaavina mutta väriltään kuitenkin riittävän tum-

mia, jotta saavutettavuusvaatimukset täyttyvät. Toimittaja viimeistelee valitusta lo-

gosta lopullinen tiedoston eri kieli-, väri- ja tiedostoversioineen. 

10.3 Saapuneet tarjoukset koskien hanketarkastuksia 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on linjannut, että Palosuojelurahaston hanketarkastuksissa voidaan 

käyttää ulkopuolisen asiantuntijan apua ja osa tarkastuksista on tehty yhteistyössä ul-

kopuolisen tarkastajan kanssa.  

Tarjouspyyntö tarkastusten suorittamisesta lähetettiin 8.9.2020 viidelle toimittajalle. 

Tarjouspyyntö koski viiden tarkastuksen tekemistä vuosina 2020 - 2021 sekä optiona 

kolmen tarkastuksen tekemistä vuonna 2022. Option käytöstä vuodelle 2022 pääte-

tään syyskuussa 2021. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 18.9.2020 mennessä Palo-

suojelurahastoon. 

Määräaikaan mennessä Palosuojelurahastoon saapui kaksi tarjousta. Hankinnan pää-

tösperusteena tarjouspyynnössä mainittiin tarkastuksien suorittamisen hinta, viiden 

tarkastuksen hinta plus optio (painoarvo 60 %) sekä tarkastuksiin nimetyn asiantunti-

jan osaaminen (painoarvo 40 %).  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus keskusteli saapuneista tarjouksista ja hyväksyi tar-

kastuksien suorittajaksi tarjouskilpailun voittajan BDO Audiator Oy:n. Hallitus piti tär-

keänä, että tarkastetaan myös isoja, vuosittain toistuvia kampanjoita, jotka saavat 

avustusta Palosuojelurahastosta. Loppuvuonna 2020 toteutetaan kaksi tutkimus- ja 

keittämishanketarkastusta. 
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10.4 Päivitetty tarkastussuunnitelma 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Vuoden 2020 tarkastussuunnitelma on käsitelty Palosuojelurahaston hallituksen ko-

kouksessa 27.2.2020 (Pöytäkirja 1/2020) ja 2.6.2020 (Pöytäkirja 3/2020). Tarkastus-

suunnitelmaan sisällytetään kohteissa tehtäviä tarkastuskäyntejä. Tarkastuskohteeksi 

valitaan tarkastussuunnitelman mukaisesti arvioidun riskin ja satunnaispoiminnan pe-

rusteella vuosittain yhteensä 5-20 hanketta, joista suurin osa on toteutettu tarkastus-

suunnitelman pohjalta ja joitakin tarkastussuunnitelman ulkopuolelta sovituin perus-

tein (esimerkiksi muualta saatu tieto avustuskohteen päätöksenvastaisesta käytöstä). 

Tarkastuksessa varmistutaan siitä, että hankkeita ja toimintaa on toteutettu sääntöjen 

puitteissa ja avustus on päätöksenmukaisessa käytössä. Rakennushankkeiden osalta 

avustuksen käyttöaika on päätöksen mukaan 30 vuotta. 

Palosuojelurahaston hallitus on hyväksynyt, että sihteeristö voi tarvittaessa muuttaa 

esitystä tarkastuskäyntien määrän sekä ajankohdan osalta esimerkiksi aikataulullisista 

syistä. Paikan päällä tehtävät tarkastuskäynnit ovat vuonna 2020 peruuntuneet ko-

ronatilanteesta johtuen. Tarkastuksien tekeminen esitetään loppuvuodesta tehtäväksi 

tarkennetun tarkastussuunnitelman mukaisesti joko etänä tehtävän tarkastuksen muo-

dossa tai siten, että kohteen tarkastus tehdään ulkona. 

Vuoden 2020 tarkennettuun tarkastussuunnitelmaan sisältyy kuusi rakennushanketar-

kastusta, kuusi kalustohanketarkastusta ja kolme pienavustustarkastusta. Lisäksi 

vuonna 2020 tullaan tekemään kaksi yleisavustushanketarkastusta yhteistyössä ulko-

puolisen asiantuntijan kanssa.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi muutetun tarkastuskäyntisuunnitelman, 

koska koronatilanteesta johtuen paikan päällä tehtäviä tarkastuskäyntejä ei ole voitu 
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tehdä. Tarkoituksena on tehdä loppuvuonna 15 tarkastusta sihteeristön toteuttamana 

sekä 2 tarkastusta, joista ulkopuolinen asiantuntija vastaa valtionavustuslain 16 § mu-

kaisesti. Sihteeristö voi tarvittaessa muuttaa esitystä tarkastuskäyntien määrän sekä 

ajankohdan osalta esimerkiksi aikataulullisista syistä. 

10.5 Tilinpäätöskoulutus 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hallitus päätti 28.2.2020 kokouksessaan, että sihteeristön koulu-

tusmäärärahakatto neljälle henkilölle on 15 000 euroa (ALV 0 %) vuodessa. Käytäntönä 

on ollut, että sihteeristön yhteisistä koulutusmenoista pyydetään hyväksyntä rahaston 

hallitukselta, pelastusylijohtajalta tai varapuheenjohtajalta.  

Sihteeristö on pyytänyt HAUS kehittämiskeskus Oy:ltä räätälöityä tarjousta tilinpäätös-

koulutuksesta rahaston sihteeristölle. Koulutus toteutuu vuodelle 2020 sovitun määrä-

rahan puitteissa.  

Päätös: Rahaston sihteeristö voi hyväksyä tarjouksen. Koulutus voi maksaa enintään 

tarjouksen verran. Hallitus päätti, että sihteeristön yksittäisiä koulutusmenoja ei tar-

vitse jatkossa hyväksyä hallituksessa, vaan ne voidaan hyväksyä määrärahan puitteissa 

rahaston sihteeristössä. Koulutuksista tuodaan kootusti tieto rahaston hallitukselle. 

11. Seuraava kokous 

Vuoden viimeinen kokous pidetään 26.11.2020.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kokous toteutetaan etäkokouksena.  
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12. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.  

 

Puheenjohtaja   Päivi Nerg 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala 

 

Liite 1:  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 15 kpl 
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