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Hallituksen kokous 

Aika 29.11.2018 klo 10.30 - 13.00 

Paikka Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, 2. krs, neuvotteluhuone Aleksanteri 

Läsnä Anne Holmlund puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Jari Hyvärinen jäsen (poissa klo 12.20 - 12.22) 

Veli-Pekka Ihamäki jäsen, esteasia kohdat 10.1.3 ja 10.2.1 

Petri Mero jäsen (poissa klo 12.57 - 12.59) 

Vesa-Pekka Tervo  jäsen (saapui klo 11.14) 

Ari Torniainen jäsen (saapui klo 10.44, poistui klo 11.41) 

Johanna Herrala pääsihteeri 

Satu Björke hallinnollinen avustaja 

Solja Kumpulainen harjoittelija 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Sanna Virtaniemi suunnittelija  

Poissa Mika Raatikainen jäsen 

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 

  

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


 Pöytäkirja 6/2018 2 (58) 

 SMDno-2018-25 

  

 

 

 

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

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.42. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistan kohtaan 

5.1 on saapunut kaksi lausuntoa. Esityslistaan lisättiin kohdat 10.1.4 jatkoaikahakemus 

sekä 11.5 Palotutkimusraadin vuoden 2019 toiminta. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.10.2018) pöytäkirja muutoksitta. 

4. Rahaston henkilöstöasiat  

4.1 Hallinnollisen avustajan virkavapaus 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on 

päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.  

Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettä-

viksi, jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosas-

ton kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimityseh-

dotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Ra-

haston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt sisäministeriön vir-

kaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset). 
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Hallinnollinen avustaja Satu Björke on ilmoittanut hakevansa sisäministeriöltä virkava-

pautta ajalle 21.1.2019 - 29.11.2019. Sisäministeriö on myöntänyt virkavapauden. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 

4.2 Hallinnollisen avustajan virkavapaudesta johtuva viransijaisuus 

rahaston sihteeristössä  

Pääsihteeri esitteli asian 

Solja Kumpulainen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. 

Harjoittelija Solja Kumpulainen on työskennellyt Palosuojelurahastossa 15.8.2018 läh-

tien sihteeriharjoittelijana. Hänen tehtävänä on ollut tutkimus- ja kehittämishankkei-

den julkaisun päivittäminen sekä aihelistausten koonti yhteistyössä rahaston sihteeris-

tön, hallituksen ja sidosryhmien kanssa sekä www-sivujen kehittäminen ja sisällöntuo-

tanto. Lisäksi hän on avustanut hakemusyhteenvetojen laatimisessa ja päätösten kir-

joittamisessa sekä muissa rahaston pääsihteerin kanssa sovituissa tehtävissä.  

Hallinnollinen avustaja Satu Björke on ilmoittanut hakevansa sisäministeriöltä virkava-

pautta ajalle 21.1.2019 - 29.11.2019. Hallinnollisen avustajan tehtäviin kuuluu rahaston 

yleishallintoon liittyvät tehtävät kuten hakemusyhteenvetojen laatiminen, päätösten 

kirjoittaminen ja maksatuspyyntöjen valmisteleminen. Lisäksi hallinnollisen avustajan 

tehtäviin kuuluvat rahaston pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät kuten tilinpää-

tökseen liittyvät avustavat toimet, kokousvalmistelut, sähköiseen asiakirjahallintoon 

liittyvät tehtävät ja internetsivujen päivittäminen.  

Hallinnollisen avustajan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. 

Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa tradenomin tutkinto ja soveltuva 
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työkokemus. Eduksi luetaan numerotarkkuus, hyvät tietotekniset ja viestinnälliset val-

miudet, valtionhallinnon tuntemus, yhteistyökykyisyys sekä kyky tulokselliseen ja laa-

dukkaaseen työskentelyyn. Tehtävään valittavan henkilön toivotaan olevan vastuun-

tuntoinen, oma-aloitteinen ja joustava sekä pystyvän hoitamaan tehokkaasti useita yh-

täaikaisia tehtäviä. 

Hallinnollisen avustajan viransijaisuuden hoitajaksi esitetään harjoittelija Solja Kumpu-

laista. Hän opiskelee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjel-

massa, suuntautumisena markkinointi ja viestintä. Arvion mukaan hän valmistuu tra-

denomiksi joulukuussa 2018. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti ottaa rahaston määräaikaiseen virkasuh-

teeseen Solja Kumpulaisen ajalle 21.1.2019 - 29.11.2019, kuitenkin enintään niin kau-

aksi aikaa kun Björke on virkavapaana. Solja Kumpulainen otetaan rahastoon määrä-

ajaksi nimikkeellä assistentti. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti esittää sisäministeriölle, että se nimittää Solja Kum-

pulaisen hallinnollisen avustajan määräaikaiseen virkasuhteeseen vastaavalle ajalle, 

kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa kun Björke on virkavapaana.  

Esityksen edellytyksenä on, että Satu Björken virkavapaus toteutuu. Esitetty palkka-

luokka edellyttää tradenomin tutkinnon valmistumista virkasuhteen alkamiseen men-

nessä.  

4.3 Harjoittelijan palkkaaminen rahastoon 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.4.2017 (pöytäkirja 

2/2017, kohta 4.5), että rahastoon voidaan ottaa säännönmukaisesti (tarvittaessa) joko 
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sihteeriharjoittelija tai korkeakouluharjoittelija. Harjoittelijan tehtävän julistamista ha-

ettavaksi ei käsiteltäisi erikseen hallituksessa, mutta kunkin valintaprosessin päättyessä 

henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen tiedoksi. 

Harjoittelijaksi toivotaan ensisijaisesti laskentatoimen ammattikorkeakouluopiskelijaa. 

Valittavalta harjoittelijalta toivotaan myönteistä asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuoro-

vaikutustaitoja, numerotarkkuutta sekä halua oppia ja kehittää uutta. Harjoittelu on 

kokopäiväistä ja palkkaus on sisäministeriön linjausten mukainen. Harjoittelujakson 

kesto on 6 - 7 kuukautta. Hakuprosessia valmistellaan yhteistyössä sisäministeriön 

kanssa. 

Päätös: Päätettiin palkata rahastoon sihteeriharjoittelija 1.2.2019 lähtien, mikäli Solja 

Kumpulainen siirtyy hoitamaan rahaston hallinnollisen avustajan viransijaisuutta 

21.1.2019 alkaen. Sihteeriharjoittelijan työtehtävänä on muun muassa tilitysten tarkas-

tuksessa avustaminen, hakemusyhteenvetojen laatimisessa ja päätösten kirjoittami-

sessa avustaminen sekä muut rahaston pääsihteerin kanssa sovituissa tehtävät. Tehtä-

väkuva tarkennetaan hakuprosessin yhteydessä. 
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5. Vuoden 2019 strategian toteutussuunnitelman ja 

taloussuunnitelman hyväksyminen 

Pääsihteeri esitteli asiat 

5.1 Sisäministeriön lausunto Palosuojelurahaston strategian 

toteutussuunnitelmasta 2019 

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa rahaston strategian toteut-

tamissuunnitelmasta vuodelle 2019. Lausunto on valmisteltu sisäministeriön pelastus-

osaston ja hallinto- ja kehittämisosaston yhteistyönä. 

Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä antaman asetuksen (947/2010) 

6 §:n mukaan Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäasiainministeriön lausunto toi-

minta- ja taloussuunnitelmastaan, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmas-

taan ennen niiden hyväksymistä.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen oh-

jausta ja hallintoa koskeneen tarkastuksen perusteella todennut, että rahastotalouden 

ohjauksessa olisi parantamisen varaa. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan val-

tion talousarvion ulkopuoli-sille rahastoille tai niitä hoitaville organisaatioille olisi ase-

tettava selkeät ja mitattavissa olevat tulostavoitteet ja että ohjaavan ministeriön olisi 

solmittava tulossopimus rahastojen tai niitä hoitavien organisaatioiden kanssa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sihteeristö lisää lausunnon pohjalta mahdolliset tarkennuk-

set materiaaliin. Lausunto lisätään rahaston www-sivulle.  
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5.2 Vuoden 2019 strategian toteutussuunnitelman hyväksyminen 

Vuoden 2019 toteutussuunnitelma- ja taloussuunnitelmaluonnosta käsiteltiin ensim-

mäisen kerran rahaston hallituksen kokouksessa 24.10.2018. Luonnoksen tekstiä on 

täsmennetty varojen käyttösuunnitelmalaskelman sekä määrärahaesityksen pohjalta 

sekä tehty tekstiin tarvittavat päivitykset. 

Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan v. 2019 tehdä seuraavasti: 

Toiminnan kulut 390 000 € 

Siirtotalouden tuotot ja kulut 

Tuotot 0 € 

Kulut 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustuk-

set rakennushankkeisiin 

Päätetään maaliskuussa 2020 

2 000 000 € 

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustuk-

set kalustohankkeisiin 

Päätetään toukokuussa 2020 

2 220 000 € 
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Pelastusalan ja järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2020 

Päätetään marraskuussa 2019 

3 220 000 € 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin  

Päätetään maaliskuussa ja syyskuussa 2020 

3 350 000 € 

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset) 

Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 6 kertaa vuodessa 

420 000 € 

Yhteensä  11 210 000 € 

Menot yhteensä 11 600 000 € 

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista 

Palosuojelumaksut 11 600 000 € 

Tilikauden tuotto- / kulujäämä 0 € 

Vuosien 2019 - 2021 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 11,21 - 11,51 miljoonaa euroa. 

Laskelmassa oletetaan, että vuosien 2019 - 2021 avustukset maksettaisiin seuraavasti: 

myöntövuonna 35 % (yleisavustukset, pienavustukset sekä kalusto- ja tutkimushank-

keita), seuraavana 35 % (kalusto- ja tutkimushankkeita) ja sitä seuraavana loput 30 % 

(rakennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet). Vuodelle 2022 jää laskelmassa 

maksamattomia vuoden 2020 sitoumuksia 3,4 miljoonaa euroa ja 2021 sitoumuksia 4 
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miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa on maksamattomia sitoumuksia näin ollen yh-

teensä 7,4 miljoonaa euroa, joka pystytään kattamaan rahaston yhdystilisaatavilla 

(21,57 miljoonaa euroa). 

Vuoden 2018 maksukertymä tullee olemaan noin 11,45 miljoonaa euroa, vuonna 2017 

kertymä oli 11, 25 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen arvioidaan olevan 1,8 pro-

senttia. Palosuojelumaksukertymä on noussut maltillisemmin muutaman viime vuoden 

aikana, etenkin vuosiin 2012 - 2015 verrattuna, jolloin palosuojelumaksukertymä nousi 

noin 4-5 prosenttia vuosittain. Suunnitelmavuonna ja sitä seuraavina vuosina palosuo-

jelumaksukertymän ennustetaan kasvavan noin yhden prosentin vuosivauhtia. Suunni-

telmavuoden 2019 kertymän oletetaan laskelmissa olevan 11,6 miljoonaa euroa. 

Päätös: Hallitus hyväksyi toteutussuunnitelman esityksen mukaisesti. 

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Palosuojelurahastossa 

6.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila 

Pääsihteeri esitteli asian 

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (TaA 65§) mukaisesti tilinpäätökseen kuulu-

van toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän 

riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lau-

suma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (Sisäinen arvi-

ointi- ja vahvistuslausuma). Rahasto sai vuonna 2015 suosituksen systemaattisen arvi-

ointikehikon käyttöön ottamisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan arvioin-

nissa.  
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Rahastossa otettiin käyttöön valtiovarainministeriön julkaisema suppea arviointike-

hikko loppuvuonna 2016. Kyselyn pohjalta rahasto nosti vuoden 2016 tilinpäätöksessä 

riskienhallinnan menettelyjen kehittämisen ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Vuoden 

2017 tilinpäätöksessä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma laadittiin vuo-

den 2017 jatkokyselyiden pohjalta. Toteutettu kaksiosainen kysely koski riskien tunnis-

tamista ja arviointia. Kysely tehtiin rahaston hallitukselle sekä sihteeristölle ja se tehtiin 

COSOERM-mallin riskikarttaa soveltaen. Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa riskit tunnis-

tettiin, jonka jälkeen riskeille laadittiin riskikartta sekä kuvaukset. Toisessa kyselyssä 

riskejä arvioitiin niiden vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden pohjalta. 

Jatkossa riskikarttakuvan pohjalta tarkastellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

asianmukaisuutta ja riittävyyttä rahastossa, jotta tästä osiosta voidaan todeta tilinpää-

töksessä tarvittavat asiat. Rahasto seuraa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koko-

naistilaa ja riskikarttaa eli sitä, ovatko kyseiset vuonna 2017 todetut riskit edelleen ku-

vatulla tasolla vai tulisiko jotain riskitasoa muuttaa ja kyseisiä laatikoita värittää toisella 

tavalla. 

Päätös: Hallitus kävi riskikarttakuvan läpi ja merkitsi asian tiedoksi. Keskustelussa halli-

tuksen jäsenet esittivät riskitason laskua tutkimus- ja kehittämistoiminnan avustuksen 

saajien, avustustoiminnan, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen, toimintakulttuurin sekä 

toiminnan ja talouden suunnittelun osalta. Pelastustoimi muutettiin keltaiseksi, koska 

maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia. Karttaan lisättiin myös uutena toimintona kel-

taiseksi aihealueeksi hakemustoiminnan arviointi ja digitalisointi, ja muutettiin keltai-

siksi toiminnan kehittäminen sekä tuottavuus, jotka olivat aiemmin harmaita. 

Päätettiin jatkossa arvioida riskienhallinnan kokonaistilaa riskikarttakuvan pohjalta. Ar-

vioidaan, ovatko kuvion 1 riskitasot edelleen kuvatulla tasolla vai tulisiko kokonaistilaa 

muuttaa joiltain osin (olemmeko samalla tasolla / mitkä alueet ovat parantuneet / 
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mitkä ovat heikentyneet). Päätettiin lisätä riskikarttakuvan liitteeksi selite riskien luo-

kittelusta. Arviointia hyödynnetään tilinpäätöksessä. 

 

Toiminnot arvioitiin numeroin 0 - 5. Minkään toiminnon osalta ei syntynyt uuden arvi-

oinnin pohjalta korkeita riskikertoimia. Harmalla värillä olevat termikuvaukset eivät 

muodostaneet riskiä rahaston toiminnalle. Vihreällä värillä merkittyjen riskien toteutu-

misen todennäköisyys on hyvin pieni. Keltaisella värillä olevia kuvauksia seurataan. Pu-

naisella värillä olevia toimintoja tulisi hallinnoida. Loppuvuodesta 2018 tehdyn arvion 

perusteella toimintoja, joita tulisi hallinnoida ei ollut (vuonna 2017 oli 3 kpl). Keltaisella 

värillä olevia toimintoja, joita tulee seurata, oli nyt 16 (vuonna 2017 yhteensä 11 kpl). 

Vihreällä värillä olevia toimintoja oli nyt 12 (aiemmin 11), harmaita toimintoja, jotka 

eivät muodosta riskiä rahaston toiminnalle oli 23 (aiemmin 25). Rahaston hallitus lisäsi 
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lisäksi vuonna 2018 yhden uuden toiminnon (hakemusten arviointi ja digitalisointi), 

joka merkittiin seurattavaksi kohteeksi.  

6.2 Riskienhallintasuunnitelma  

Pääsihteeri esitteli asian 

Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 27.2.2018 että se tulee vuosina 2018–2019 

määrittelemään todennäköisille ja vaikutuksiltaan laajoille riskeille hallintakeinot sekä 

riskienhallintasuunnitelman, jossa kuvataan riskien todennäköisyys sekä määritellään 

tarvittavat toimenpiteet, aikataulu ja vastuut asian jatkokäsittelyn osalta. Riskien hal-

lintasuunnitelmaa, riskien todennäköisyyksiä, vaikutuksia ja toimenpiteitä tarkastellaan 

vuosittain kehittämispäivän tai hallituksen kokouksen yhteydessä. Samassa yhteydessä 

tarkastellaan myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannetta.  

Riskien hallintasuunnitelmassa kuvataan riskien todennäköisyys, vaikutus sekä riskiar-

vio. Lisäksi riskien hallintasuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, aikataulu sekä 

vastuut asian hoitamisen osalta. Riskien luokittelua ja riskiarviota voidaan muuttaa ja 

tarkentaa rahaston hallituksen kokouksissa yhteisen keskustelun pohjalta. Sisäisen val-

vonnan ja riskien hallinnan tilanteesta raportoidaan vuosittain rahaston tilinpäätök-

sessä. Jatkossa raportointi tämän osalta on suppeampaa.  

Päätös: Hyväksyttiin rahaston riskienhallintasuunnitelman luonnos. Hyödynnetään ma-

teriaalia tilinpäätöksessä. 

Päätettiin toteuttaa valtiovarainministeriön julkaisemaan sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan arviointimalliin perustuva kysely rahaston hallitukselle kerran sen toiminta-

kauden aikana, noin kolmen vuoden välein. Seuraava kysely tehdään vuonna 2019. 
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7. Vuoden 2019 yleisavustukset pelastusalan järjestöille, 

avustuspäätökset 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahastoon saapui 30.9.2018 määräaikaan mennessä viisi yleisavustushake-

musta. Hakijat olivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystö-

liitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, sekä Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry. SPEK 

ry:n hakemus pitää sisällään myös yhdeksän alueellista pelastusliittoa. Keskusjärjestön 

hakemus sisältää kaikki entiset alueyksiköt: Lappi, Pohjois-Suomi, Pohjanmaa ja Etelä-

Savo. 

Haetut yleisavustukset 2019 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry - SPEK ryhmä    2 432 100 €  

Suomen Palopäällystöliitto ry 386 000 €  

Nuohousalan Keskusliitto ry 322 752 €  

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry 170 000 €  

Palotutkimusraati ry -  

Yhteensä     3 310 852 € 
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Yleisavustusta haettiin vuodelle 2019 yhteensä 3 310 852 euroa, mikä on 225 287 eu-

roa (7,30 %) enemmän kuin edellisvuonna (3 085 565 euroa). Palosuojelurahaston ta-

lousarviossa on vuodelle 2019 myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 3 220 000 euroa 

ja päätösesitys on talousarvion mukainen. Avustusesityksiä tehtäessä on huomioitu ja-

ettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve, hakijan toiminnan tarkoi-

tuksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet sekä hakemuksen pe-

rustelut. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat. Avustusesitys 

on 97,3 % haetusta (ed. vuonna 98,2 %). 

Nuohousalan Keskusliitto ry SMDno-2018-1808 

Nuohousalan Keskusliitto ry:n (NKL ry) avustusesitys vuodelle 2019 on 287 000 euroa. 

Avustusesitys on 67 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Esitys on 88,9 % hae-

tusta ja 68 % haettujen toimintojen kokonaiskustannuksista. Jäsenmaksutuottoja liitto 

on budjetoinut avustusvuodelle 162 000 euroa, kurssimaksutuottoja 85 580 euroa, 

omarahoitteisen toiminnan tuottoja 57 000 euroa ja korkotuottoja 500 euroa. Näistä 

muista tuotoista (yht. 305 080 euroa) muodostuu 50,2 % liiton kokonaisbudjetista 

(607 732 euroa).  

Koulutustoiminta: 

kokonaiskustannukset: 286 787 € 

toiminnan tulot: 85 580 € 

haettu avustus: 164 320 € 

avustusesitys: 137 000 € (83,4 % haetusta) 

 

 

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


 Pöytäkirja 6/2018 15 (58) 

 SMDno-2018-25 

  

 

 

 

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

Koulutustoiminnan tavoitteet 2019:  

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat 

▪ koulutuksen ja koulutusmenetelmien kehittäminen 

▪ koulutusmateriaalin kehittäminen 

▪ sähköisen viestinnän lisääminen eri viestintäkanavia hyödyntäen 

▪ oppimisympäristöjen ja niissä käytettävien välineistöjen kehittäminen 

▪ koulutusta koskevan raportoinnin kehittäminen 

▪ koulutuksen vaikuttavuuden mittarien kehittäminen 

▪ täydennyskoulutuksen strategian luominen 

▪ tieto-taidon vaihto ulkomaisten organisaatioiden välillä 

▪ uusien suunnittelua ja rakentamista koskevien asetusten ja alan standardien 

seuranta ja hyödyntäminen 

▪ koulutuksen houkuttavuuden lisääminen ja kilpailukyvyn  parantaminen 

Painopisteen määritys perustuu  

▪ nuohousalan tekninen kehitys 

▪ yhteistyötahojen vaatimukset raportoinnissa (ammatillisien koulutuksen re-

formi) 

▪ alan tekninen kehitys ja lisääntyvät vaatimukset huoltohenkilöstölle 

▪ maantieteellisen saavutettavuuden parantaminen ja toimintojen joustavuus 

▪ uusien suunnittelua ja rakentamista koskevien asetusten vaikutukset rakennus-

kantaan ja sitä kautta tulisijojen ja savuhormien toimintaan 

▪ tulisijoja ja savuhormeja koskevien standardien vaikutukset tuotteisiin ja niiden 

ominaisuuksiin 

▪ energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen 

▪ päästöpolitiikan tuomat haasteet 
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▪ kilpailu opiskelijoista muiden alojen kanssa 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2019 

▪ eri sidosryhmien välisen yhteistyön lisääminen (oppimisympäristöt) 

▪ sähköisen koulutusmateriaalin hyödyntäminen ja kokemusten kerääminen ul-

komaisilta organisaatioilta 

▪ eri oppimisalustojen hyödyntämien verkko-opiskelun suunnittelussa 

▪ lisätä yhteistyötä laitevalmistajien kanssa 

▪ yhteistyö mediayritysten kanssa 

▪ alan kehityksen seuranta globaalisti 

▪ hyödyntää uudistetun nettiportaalin mahdollisuuksia vaikuttavuuden arvioin-

nissa 

▪ kouluttajien täydennyskoulutus 

▪ kartoittaa jäsenistön tarpeet ja odotukset täydennyskoulutukseen 

▪ lisätä yhteistyötä muiden maiden koulutustahojen kanssa 

▪ lisätä tietoutta alalle kouluttautumisesta 

▪ yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien ja järjestöjen kanssa 

Valistustoiminta: 

kokonaiskustannukset: 184 459 €  

toiminnan tulot: 0 € 

haettu avustus: 158 432 € 

avustusesitys: 150 000 € (94,7 % haetusta) 
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Valistustoiminnan tavoitteet 2019: 

Toiminnan yleisenä tavoitteena on edistää tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyä 

sekä pelastustoimintaa. Tavoite perustuu pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitel-

maan. 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet valistustoiminnassa 2019 

▪ Valistus- ja neuvontakampanjat 

▪ Turvallisuutta parantavien esitteiden ja videoiden valmistaminen 

▪ Yhteistyö sisäministeriön ja pelastusalan järjestöjen sekä eri medioiden kanssa 

▪ Nuohoojan roolin ja säännöllisen nuohouksen merkityksen esille tuominen 

▪ Nuohoojan roolin korostaminen asiantuntijana tulisijan ja savupiipun yhteenso-

vittamisessa jo rakennushankkeen alkuvaiheessa 

▪ Nuohoojan ammattitaidon hyödyntäminen kattoturva-asioissa 

▪ Nuohoojan ammattitaidon hyödyntäminen kiinteistön paloturvallisuusasioissa 

▪ Yhteistyö ympäristöalan toimijoiden kanssa 

▪ Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 

Valistus- ja neuvontakampanja: 

Avustuksella toteutettavan valtakunnallisen valistus- ja neuvontakampanjan tavoit-

teena on aktivoida kiinteistönomistajia ja lisätä nuohouspalvelujen kysyntää ja näin ol-

len jakaa kysyntää tasaisesti myös vuoden hiljaisimmille ajankohdille. Kampanja on tar-

koitus toteuttaa kahdessa osassa; vuoden alussa 2019 ja keväällä 2019. Kampanjassa 

hyödynnämme sosiaalista mediaa ja radiomainontaa. Kampanjan budjetiksi on määri-

telty 80.000 euroa. 
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Kampanjan tuloksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa nuohouspalvelujen kysynnän ja 

vaikuttavuuden mittaamiseksi kampanjaan sisältyvien mittareiden avulla. Sisäministe-

riö on asettanut pelastuslain uudistamishankkeessa tavoitteeksi sopimusperusteisen 

nuohousjärjestelmän yleistymisen koko maassa. Vuonna 2018 toteutetusta kampan-

jasta saatiin arvokasta tietoa ja kokemusta valistuskampanjoinnin vaikuttavuudesta, 

joka kampanjan analysoinnin ja mittauksen mukaan onnistui yli odotusten. Kampanjan 

analytiikan mukaan, kansalaisia saatiin ohjattua hakemaan nuohouspalveluja keski-

määräistä kampanjointia tehokkaammin. Kampanjan tavoitteena on jatkossakin vaikut-

taa kiinteistön omistajien aktiivisuuteen tilata nuohouspalveluja ja näin huolehtia 

omasta palo- ja asumisturvallisuudestaan.  

Suomen Palopäällystöliitto ry SMDno-2018-1807  

Suomen Palopäällystöliiton vuoden 2019 avustusesitys 386 000 euroa. Avustusesitys 

on 31 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna. Avustusesitys on 100 % haetusta avus-

tuksesta ja 30,5 % haettujen toimintojen kokonaiskustannuksista (1 265 555 euroa).  

Koulutus- ja kilpailutoiminta:  

kokonaiskustannukset: 853 500 € 

toiminnan tulot: 500 000 €  

haettu avustus: 292 000 € 

avustusesitys: 292 000 € (100 % haetusta) 

Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastus- ja turvallisuusalalla toimivalla henkilöillä on 

mahdollisuus saada laadukasta täydennys-, lisä- ja erikoiskoulutusta oman osaami-

sensa ja organisaation suorituskyvyn kehittämiseksi. Koulutustapahtumat ovat ajan-

kohtaisia, sisällöiltään laadukkaita ja tavoitteellisia, huolellisesti järjestettyjä tilaisuuk-
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sia. Monikanavaisen koulutustoiminnan avulla liitto mahdollistaa alan toimijoille ajan-

kohtaisen ja uuden tiedon, ammatillisen kehittymisen sekä eri toimijoiden vuorovaiku-

tuksen ja yhteisöllisyyden ylläpitämisen. 

Palokuntien kilpailutoimintaa edistämällä ja kilpailuja järjestämällä lisätään palokun-

tien tieto- ja taito-osaamista sekä vahvistetaan palokuntaidentiteettiä ja -yhteisölli-

syyttä. Kilpailutoiminta lisää henkilökohtaisten ja yksikkökohtaisten taitojen lisäksi pa-

lokuntien kaluston ja toimintatapojen kehittämistä ja palokalustotoimittajien tuoteke-

hittelyä. 

Liitto toteuttaa pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteiden tuke-

miseksi jäsentensä ja alan toimijoiden sekä sidosryhmien tarvitsemaa monimuotoista 

koulutusta ja vuorovaikutustapahtumia erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Ja-

ostot selvittävät oman toimialueensa sisällölliset koulutustarpeet ja osallistuvat koulu-

tuksen suunnitteluun ja sen sisällön tuottamiseen.  

Koulutuksen suunnittelun tueksi liitto tekee aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä mm. si-

säministeriön pelastusosaston, pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Pelastusopis-

ton, Pelastuskoulun ja alan järjestöjen kanssa tunnistaakseen esille nousevia koulutus- 

ja kehittämistarpeita. 

Sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen strategiset linjaukset näkyvät koulutuksen 

sisällöissä. Palopäällystöliitto toimii aktiivisena kumppanina pelastustoimen eri toimi-

joiden kanssa, mm. pelastustoimen uudistamisessa. 

Suunnitellut strategiset painopisteet koulutustoiminnassa 2019 

▪ Pelastustoimen uudistuksen tukeminen 

▪ Pelastusalan henkilöstön osaamisen kehittäminen 

▪ Pelastusalan henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus 
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▪ Pelastutoimen varautumisen edistäminen 

▪ Tapaturmien ml. palokuolemien vähentäminen 

▪ Pelastustoimen henkilöstöjohtaminen kaikilla tasoilla 

▪ Suuronnettomuus- ja ympäristötuhojen ehkäisy 

▪ Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksien turvaaminen ja kehittäminen 

▪ Viranomaisyhteistoiminnan tehostaminen 

▪ Yritysten ja yhteisöjen omavalvontajärjestelmien ja valvontatoiminnan yhteen-

sovittaminen 

▪ Etäosallistumisen kautta vieläkin kustannustehokkaampaa ja vaikuttavampaa 

koulutustoimintaa 

▪ Onnettomuuksista oppimisen prosessien jalkauttaminen 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2019 

▪ Turvallisuuspoliittinen vaikuttaminen; Palopäällystöpäivät, sidosryhmäyhteistyö 

ja -koulutus mm. toimialakohtaiset turvallisuuden lyhytseminaarit, blogi 

▪ Alueilla toteutettavat teemakoulutukset 

▪ Onnettomuuksien ehkäisy- ja valvontatyötä tekevän henkilöstön koulutus, mm. 

Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät ja Turvallisuusviestinnän opintopäivät 

sekä Nuohousalan ja pelastusviranomaisten neuvottelupäivät 

▪ Operatiivisen henkilöstön opintopäivät sekä seminaarit, mm. Operatiiviset 

opintopäivät ja Vesisukellusseminaari, Road Rescue-koulutustapahtuma 

▪ Sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaaminen, mm. Sopimuspalopääl-

lystöpäivät ja sopimuspalopäällikköseminaarien toiminta 

▪ Teollisuus- ja laitospalokuntien koulutus, mm. Yritysturvallisuuden opintopäivät 

ja Tunti turvaa -verkkoluennot 

▪ Kilpailutoiminta: Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut Kuopiossa yhteistyössä 

Pelastusopiston kanssa 
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▪ Toteutussuunnitelmassa vähintään 53 koulutustapahtumaa, 2850 osallistujaa ja 

4000 ktpv, joiden lisäksi tilaisuuksien streamauksella ja videotaltioinneilla tavoi-

tetaan 3000 osallistujaa 

Turvallisuusviestintä: 

kokonaiskustannukset: 76 805 € 

toiminnan tulot: 0 €  

haettu avustus: 32 000 € 

avustusesitys: 32 000 € (100 % haetusta) 

Liiton turvallisuusviestintätoiminnot palvelevat onnettomuuksien ehkäisyä, omatoi-

mista varautumista, onnettomuustilanteissa toimimista, pelastustoimintaa, väestön-

suojelua ja yritysturvallisuutta. Lisäksi turvallisuusviestintätoiminnoilla kehitetään koko 

turvallisuusalaa.  

Turvallisuusviestinnässä liiton erityinen painopiste on tuottaa paloturvallisuusviestin-

tää tekeville työkaluja, menetelmiä ja opetusmateriaalia helpottamaan ja tehostamaan 

aiheeseen liittyvää viestintää. 

Turvallisuusviestintään liittyvät kysymykset ovat esillä myös liiton koulutustoiminnassa. 

Tavoitteena on rakentaa ja olla kehittämässä selkeää turvallisuusviestintää koko pelas-

tusalalla. Liitto tehostaa entisestään yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkos-

ton turvallisuusviestintätyöryhmän kanssa.  

Liitto toteuttaa osaltaan ja koordinoidusti muiden toimijoiden kanssa paloturvallisuu-

teen liittyvää tiedottamista. Liiton neuvontaan ja turvallisuusopetukseen liittyviä palve-

luja esitellään tarkoituksenmukaisissa tapahtumissa. Liiton toimisto ja asiantuntijaeli-
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met monipuolisine sähköisine palveluineen vastaavat kansalaisten ja yhteisöjen turval-

lisuusneuvontatarpeisiin. Liiton turvallisuusviestintää tehdään yhä enemmän sähköis-

ten sisältöjen avulla, kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta unohtamatta.  

Toiminnan tavoitteena on kehittää turvallisuusviestintää tekevien motivaatiota ja osaa-

mista sekä tuottaa turvallisuusviestintää helpottavia työkaluja ja materiaaleja. Kaiken 

turvallisuusviestinnän tavoitteena on kotien, koulujen, laitosten ja työpaikkojen turval-

lisuusosaamisen kehittäminen. 

Työmenetelmien ja materiaalitarjonnan kehittämisessä huomioidaan turvallisuusvies-

tinnän ja pe-lastustoimen strategian sisältö, kohderyhmät ja yhteistyötahojen tarpeet. 

Toiminnan kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa 

ja huolehditaan toiminnan koordinoinnista.  

Turvallisuusviestintää tehdään yhä enemmän sähköisten ja sosiaalisen median kana-

vien kautta. Perinteisten oppaiden ja sesonkitiedotteiden rinnalla kehitetään video- ja 

kuvamateriaalia. Mediatiedottamisen tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun median kautta. Sosiaalisen median kanavien avulla vaikutetaan ihmisten tur-

vallisuustietoisuuteen ja parannetaan turvallisuusosaamista. Sosiaalisen median avulla 

turvallisuusviestintää saa joukkoistettua suoraan kansalaisille. 

Erilaisissa tapahtumissa on tavoitteena julkistaa ja esitellä paloturvallisuusopetusai-

neistoja ja muuta tulipalojen ennaltaehkäisyyn liittyvää materiaalia kansalaisille sekä 

sidosryhmille. 

Tavoitteet perustuvat pelastustoimen tts- ja strategia-asiakirjoihin, pelastuslainsäädän-

töön, pelastustoimen ja turvallisuusviestinnän strategiaan, liiton strategiaan ja toi-

minta- ja taloussuunnitelmaan sekä alan toimijoiden esittämiin tarpeisiin.  
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Toimintaa ja tavoitteiden toteutumista ohjaa myös liiton viestinnän suunnitelma, jo-

hon määritellään ja päivitetään muun muassa viestinnän tavoitteet, tehtävät, resurssit 

ja mittarit. Viestinnän suunnitelmaa luodaan ja päivitetään reaaliajassa, jotta se on jat-

kuvasti ajan tasalla ja vastaa ole-massa oleviin tarpeisiin.  

Suunnitellut strategiset painopisteet turvallisuusviestinnässä 2019 

▪ Laadukkaan ja monipuolisen materiaalin tuottaja 

▪ Laadukkaat ja ajankohtaiset valmennus- ja koulutuspalvelut 

▪ Yhteistyöhakuinen ja verkottunut kumppani 

▪ Sesonkitiedottaminen 

▪ Mediakanavien ja -työkalujen edelläkävijä 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet turvallisuusviestinnässä 2019 

▪ Olemassa olevien turvallisuusopetusta tukevien materiaalien päivittäminen 

▪ Uudenlaisten toimivien työkalujen valmistelu ja toimimattomien työkalujen ke-

hittäminen tai käytöstä poisto  

▪ Mediatiedottaminen ajankohtaisista ja yhteiskunnallisista asioista ja keskuste-

lunaiheista, joihin liiton on oleellista osallistua (esimerkiksi metsäpalovaroitus-

keskustelu) 

▪ Sesonkitiedottaminen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa 

▪ Verkkosivujen ja muiden sähköisten ja virtuaalisten ympäristöjen hyödyntämi-

nen turvallisuusviestinnässä 

▪ Aktiivisuus sosiaalisen median kautta tapahtuvassa turvallisuusviestinnässä 

▪ Osallistutaan turvallisuusviestinnän tavoitteita tukeviin tapahtumiin, muun mu-

assa Educa, turvallisuusalan messut ja SuomiAreena 

▪ Tarjotaan ammattitaitoista neuvontaa 
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▪ Kehitetään ja tehostetaan yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 

turvallisuusviestintätyöryhmän kanssa 

▪ Turvallisuusviestintätapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistumi-

nen, mm. Paloturvallisuusviikko ja NouHätä 

▪ Pidetään yllä valtakunnallista keskustelua alan toimivista käytännöistä ja kehi-

tyskohteista, jotta turvallisuusviestintä pysyy monipuolisena ja selkeänä kohde-

ryhmilleen. 

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta (sis. asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kv. toi-

minta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut):  

kokonaiskustannukset: 335 250 € (226 994 + 43 549 + 64 707) 

toiminnan tulot: 175 000 € (140 000 + 15 000 + 20 000) 

haettu avustus: 62 000 € (35 000 + 10 000 + 17 000) 

avustusesitys: 62 000 € (100 % haetusta) 

Asiantuntija- ja kehittämistoiminta: 

Liiton keskeisin vahvuus ja menestystekijä on sen jäsenten asiantuntemus ja jäsenten 

halu toimia turvallisuuden hyväksi omassa työssään ja liiton toiminnassa. Liiton sisäistä 

asiantuntija- ja kehittämistoimintaa edustavat liiton omat jaostot sekä asiantuntijatoi-

mikunnat ja -työryhmät. Lisäksi liitto toteuttaa asiantuntija- ja kehittämishankkeita, 

joilla tuotetaan uusia, alan toimijoiden ammatillista osaamista vahvistavia tietoja ja 

käytäntöjä. Jäsenistön osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen on liiton asiantuntija- ja 

kehittämistoiminnan tärkein strateginen kivijalka. 

Liitolla on edustajansa noin kolmessakymmenessä liiton ulkopuolisessa hankkeessa tai 

asiantuntijaelimessä. Liitto haluaa mahdollistaa asiantuntijuuden jalkautumisen mah-

dollisimman laajalle ja olla osaltaan vahvistamassa verkostomaisia toimintatapoja. 
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Liitto toimii vuosittain lukuisten lausuntojen antajana alan asioissa. Liitto seuraa toi-

mintaympäristön ja turvallisuuden kehittymistä niin Suomessa kuin maailmallakin ja 

toimii eri tahoilla turvallisuuden edistämiseksi.  

Toiminnan yleisenä tavoitteena on, että liiton ja sen jäsenten laajaa asiantuntemusta ja 

osaamista hyödynnetään paitsi liiton omassa toiminnassa, myös kanavoidaan eri sidos-

ryhmien toimintaan tavoitteena pelastusalan kehittäminen ja turvallisuuden edistämi-

nen. Keskeisinä kehittämisalueina ovat tulipalojen ennaltaehkäisyn ja pelastustoimin-

nan lisäksi pelastustoimen järjestelmän ja työn sisältöjen muutokset. Liitto on keskei-

sesti mukana alan johtamiskulttuurin, esimiestyön, työturvallisuuden ja esimerkiksi 

työurien kehittämisessä. 

Liitto tukee asiantuntijatoiminnallaan pelastustoimen uudistumista. Liitto vahvistaa 

toiminnallaan kentän ja toimialajohdon välistä vuorovaikutusta. 

Asiantuntija- ja kehittämistoiminnalla vaikutetaan myönteisesti yhteiskunnan – kotien, 

koulujen, laitosten ja työpaikkojen – turvallisuuteen. Varautumisen ja kokonaisturvalli-

suuden teemat korostuvat niin asiantuntija- ja kehittämistoiminnassa kuin koulutustoi-

minnassakin. 

Tavoitteena on lisäksi, että liitto on yleisesti ja alan sisällä aktiivinen turvallisuuspoliitti-

nen keskustelija ja keskeiset turvallisuuspoliittiset keskustelunaiheet ja "megatrendit" 

tuodaan palopäällystön tietoisuuteen ja näin vaikutetaan sen ajatteluun ja toiminnan 

painopisteiden suuntaamiseen. Toimintasuunnitelmavuonna järjestettävät eduskunta-

vaalit ovat liiton vaikuttamistoiminnan kannalta keskeinen tapahtuma, joka vaikuttaa 

niin vaikuttamistoiminnan sisältöihin kuin aikatauluihin ja keinovalikoimaankin. 

Liitto osallistuu järjestönä ja jäseniensä kautta aktiivisesti alan säädösten, ohjeistuksien 

ja strategioiden uudistamiseen ja niiden jalkauttamiseen. 
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Tavoitteet perustuvat pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden strategisiin linjauksiin, 

ajankohtaisiin raportteihin ja tutkimuksiin, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja 

strategiaan sekä alan toimijoiden esittämiin tarpeisiin. Kaiken pohjana on pelastustoi-

men arvot, joita liitto toteuttaa toiminnassaan.  

Konkreettiset toimenpiteet asiantuntijatoiminnassa vuonna 2019 

▪ Liiton omien asiantuntijatoimikuntien työskentely 

▪ Työryhmä- ja hanketyöskentelyyn osallistuminen 

▪ Lausuntojen antaminen 

▪ Jaostoja ja niiden jäsenistöä hyödynnetään aktiivisesti 

▪ Turvallisuuspoliittiset vuorovaikutustilaisuudet 

▪ Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työurat liiton asiantuntijatoiminnan keskeisinä 

painopisteinä niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla 

▪ Liitto laatii oman toimintaympäristöanalyysinsä Palopäällystöbarometrin tulok-

siin, liiton jäsenkyselyyn ja muihin tuloksiin pohjautuen ja vaikuttaa toimin-

taympäristöönsä tämän analyysin mukaisesti. 

▪ Digitalisaation vahvistaminen liiton ja koko pelastustoimen toiminnassa. 

Kansainvälinen toiminta: 

Palopäällystöliitto ylläpitää ja kehittää kansainvälistä kanssakäymistä tavoitteenaan 

kansainvälisten oppien ja kokemusten tuonti maahamme sekä suomalaisen palo- ja pe-

lastusosaamisen vienti ja markkinointi. 

Lisäksi liiton asiantuntijat osallistuvat kansainvälisiin kokouksiin ja tapahtumiin, esitte-

levät suomalaiset kokemukset ja näkemykset aiheesta, keräävät saatavilla olevan tie-

don, muokkaavat sen Suomen oloihin ja levittävät tietoa pelastustoimen käytettäväksi. 
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Pääosa liiton kv-toiminnasta tapahtuu pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla ja nii-

den yhteistyöelimissä. 

Tavoitteena on kansainvälisen tiedon ja osaamisen tuonti maahamme sekä suomalai-

sen osaamisen vienti ulkomaille. Lisäksi tavoitteena on osallistua ja vaikuttaa kansain-

väliseen päätöksentekoon ja myös siten edistää paloturvallisuutta. 

Tavoitteet perustuvat pelastustoimen strategiaan ja sisäisen turvallisuuden selonte-

koon, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja strategiaan, liiton eurooppalaisen kat-

tojärjestön FEU:n strategiaan 2020, liiton kv-sitoumuksiin sekä alan toimijoiden esittä-

miin tarpeisiin.  

Suomalaisten pelastusalan toimijoiden kansallinen ns. kansainvälisten asioiden pyöreä 

pöytä kokoaa ajatukset kansallisella tasolla yhteen ja auttaa pelastustoimen toimijoita 

esiintymään yhtenäisemmin kansainvälisillä foorumeilla ja toisaalta koordinoimaan ta-

voitteitaan ja toimintaansa kansainvälisillä foorumeilla. 

Konkreettiset toimenpiteet kv-toiminnassa vuonna 2019 

▪ FEU:n toimintaan ja sen erilaisiin hankkeisiin osallistuminen, Turussa järjestet-

tävän juhlaseminaarin 2020 valmistelut   

▪ Pohjoismaiseen asiantuntijavaihto-ohjelmaan osallistuminen 

▪ Pohjoismaiseen yhteistoimintaan osallistuminen ja sen tiivistäminen 

▪ Jatketaan ns. kansainvälisten asioiden pyöreää pöytää, jossa koordinoidaan 

Suomen pelastustoimen järjestökentän ja viranomaistahojen edustusta, roolia 

ja tavoitteenasetantaa kv-toiminnassa 

▪ Asumisen paloturvallisuuden edistämisen kv-seuraaminen ja osallistuminen 

▪ Palokuntatoimintojen kehittäminen, esimerkiksi liikennevälinepelastamisen 

kouluttajakoulutukset 
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▪ Uudenlaista osaamista vaativaan toimintaan liittyvä koulutus ja kansainvälisen 

osaamisen hyödyntäminen esimerkiksi pelastustoimintaa tekevän henkilöstön 

altistumisen ehkäisyyn tai turvallisuusviestintään liittyen 

Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut: 

Palopäällystöliiton jäsenpalvelut muodostuvat jäsentiedotuksesta, julkaisutoiminnasta, 

sidosryhmäyhteistyöstä ja järjestötoiminnasta. Liiton jäsentiedotus on säännöllistä, ja 

se pohjautuu jäsenlehteen ja sähköiseen viestintään sen eri muodoissaan. Liitto julkai-

see ajankohtaista ammattikirjallisuutta ja oppaita. 

Sidosryhmäyhteistyössä liitto on yhteistyöhakuinen ja -haluinen toimija ja kumppani, ja 

liiton keskeinen vahvuus perustuu avoimeen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.  

Järjestötoiminnassa merkittävin on ammatillisten yhteyksien verkosto ja mahdollisuus 

vaikuttaa alan olemukseen ja kehitykseen omaa toimipaikkaa laajemmin. Toiminnalla 

edistetään alan yhteisöllisyyttä. 

Liiton jäsentiedotuksen keskeinen tavoite on asiantuntijatoiminnan aikaansaannosten 

jalkauttaminen sekä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä informointi.  

Julkaisutoiminnan tavoitteena on ajankohtaisen ja käyttökelpoisen ammattikirjallisuu-

den, oppaiden sekä turvallisuusviestintämateriaalin julkaiseminen alan tarpeisiin. 

Sidosryhmäyhteistyössä tähdätään tiiviimpään ja koordinoidumpaan yhteistyöhön alan 

eri toimijoiden kesken sekä aikaansaannosten ja eri toimien tehokkaampaan vaikutta-

vuuteen. Toteutetaan SPEKin ja Palopäällystöliiton välistä yhteistoiminta-asiakirjaa. 

Järjestötoiminnalla lisätään palopäällystön ja muun jäsenistön yhteisöllisyyttä ja sitou-

tumista pelastusalaan ja sen toimintaperiaatteisiin. Vahvistetaan alalla kokemusta, että 
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kaikki työskentelevät yhteisen päämäärän eteen. Tämä koskee hallintopäällystöä ja 

operatiivista henkilöstöä, päätoimista henkilöstöä ja sopimuspalokuntalaisia sekä pe-

lastustoimen eri alueita. 

Tavoitteet perustuvat pelastustoimen tts- ja strategia-asiakirjoihin, sisäisen turvallisuu-

den asiakirjoihin, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja strategiaan, pelastustoimen 

arvoihin sekä alan toimijoiden esittämiin tarpeisiin. 

Konkreettiset toimenpiteet järjestötoiminnassa ja jäsenpalveluissa vuonna 2019 

▪ Jäsentiedotelehden julkaiseminen (4 krt) ja kuukausittaiset ajankohtaistiedot-

teet 

▪ Verkkosivut ja sosiaalinen media vuorovaikutus-, tiedotus- ja oppimiskanavina 

▪ Julkaisujen suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi 

▪ Oppaiden päivittäminen 

▪ Laaditaan tarvittavaa esittelyaineistoa 

▪ Kouluttaja- ja opetusaineistot turvallisuuskorttikoulutuksiin 

▪ Yhteistyötä tehostetaan alan eri toimijoiden kesken ja yhteistoimintamekanis-

mien kehittäminen 

▪ Järjestötoimintatapahtumat, muun muassa palopäällystön urheilutapaamiset 

▪ Nuorten jäsenten verkostoitumistapaaminen  

▪ Osallistutaan järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyön kehittämiseen 

▪ Huomioidaan pelastusalan yhteiset arvot kaikessa jäsenviestinnässä. Rakenne-

taan toimivaa jäsenviestintää yhteistyössä ammatillisesti, inhimillisesti ja luo-

tettavasti. 

▪ Rakennetaan vuorovaikutteista viestintää, jotta asiantuntijatoimintaan ja ajan-

kohtaiseen keskusteluun osallistuminen on mahdollisimman vaivatonta ja suju-

vaa. 
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Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry SMDno-2018-1806 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta toi-

mintaansa yhteensä 170 000 euroa (ed. vuonna 170 000 euroa). Avustusesitys on yh-

teensä 170 000 euroa, joka on saman verran kuin edellisvuonna. Avustusta ei saa käyt-

tää toimiston edunvalvonnalliseen toimintaan, varainhankintaan, jäsenpalveluiden 

tuottamiseen, mitalikuluihin, palkka- tai muihin sopimusneuvotteluiden käymiseen, 

jäsentiedotteiden laatimiseen, vuosikokous- tai hallituksen kokouskuluihin. Jäsenmak-

sutuottoja liitolle kertyy arviolta 63 010 euroa, mitalituottoja 5 000 euroa. 

Koulutuksen vuosisuunnitelma: 

kokonaiskustannukset: 13 400 € 

toiminnan tulot: 0 € 

haettu avustus: 10 000 € 

avustusesitys: 10 000 € (100 % haetusta) 

Järjestämme vuosiseminaarin ja tarvittavaa aluekoulutusta palokuntien edustajille. Tu-

lemme järjestämään palokuntakoulutuksia vuoden 2018 hyvien kokeilujen perusteella. 

Näissä esiin tulee pelastustoimen strategia, turvallisuusviestintä, työturvallisuus, työ-

hyvinvointi (vetovoimaisen sopimuspalokunnan hankkeen tuotosten hyödyntäminen ja 

jakaminen palokuntiin) ja pelastustoimen uudistaminen sopimuspalokuntien näkökul-

masta. Esiin tulee myös palokuntalaisten fyysisen kunnon edistäminen Työterveyslai-

toksen kanssa tehdyn yhteistyön mukaisesti.   

Tavoitteet perustuvat pelastustoimen kehittämiseen ja uudistamiseen toimintasuunni-

telmamme mukaisesti. 
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Konkreettisina toimenpiteinä: aluekoulutuksen toteuttaminen ja palokuntakohtaisen 

koulutuksen (kenttäkäynnit) toteuttaminen 

Valistuksen ja neuvonnan vuosisuunnitelma: 

kokonaiskustannukset: 7 000 €  

toiminnan tulot: 0 € 

haettu avustus: 5 000 €  

avustusesitys: 5 000 € (100 % haetusta) 

Koulutustilaisuuksissa otetaan esiin turvallisuusviestintä ja sen tarpeellisuus. Turvalli-

suusviestinnän hyöty palokuntien jäsenhankinnassa tuodaan myös esiin. Koulutuksen 

yhteydessä edistetään sopimuspalokuntien edustajien valmiuksia ja tahtoa osallistua 

palokuntien tekemään neuvonta- ja valistustoimintaan.  

Toiminnan tavoitteena on edistää sopimuspalokuntien henkilöstön halukkuutta edistää 

kansalaisten turvallista toimintaa. Samalla luodaan valmiuksia palokuntien kyvylle ot-

taa valistus ja neuvontatoiminta keskeiseksi palokunnan toimintatavaksi.  

Tuetaan palokuntien suunnitelmallista toimintaa yksittäisten kansalaisten ja heidän 

toimintaympäristön turvallisuuden parantamiseksi.  

Toiminta perustuu yleiseen tarpeeseen vähentää onnettomuuksia kansalaisten turvalli-

suusvalmiuksia parantamalla.  

Konkreettisina toimenpiteinä: pyrkiminen siihen, että kaikessa liiton ja palokuntien toi-

minnassa otetaan huomioon turvallisuusviestintä ja turvallisuuden edistäminen. 
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Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämisen vuosisuunnitelma: 

kokonaiskustannukset: 206 700 €  

toiminnan tulot: 0 € 

haettu avustus: 155 000 € 

avustusesitys: 155 000 € (100 % haetusta) 

Tärkein palokuntatoiminnan edistämisen muoto on sopimuspalokuntatoiminnan asian-

tuntijuuden varmistaminen pelastustoimen kehittämistä koskevissa hankkeissa, työ- ja 

ohjausryhmissä yms. Hankimme 2019 sopimuspalokuntatoiminnan tietoja Webropol -

kyselyjen avulla. Tiedolla hyödynnetään pelastustoimea. 

Palokuntatoiminnan edistämistä on liiton osalta myös palokuntien palvelu erilaisissa 

haasteellisissa tilanteissa - tällä ollaan huolehtimassa palokuntien laadukkaasta ja läh-

tövarmasta toiminnasta.  

Pelastustoimen uudistamisesta johtuen asiantuntijatehtävät ovat lisääntyneet merkit-

tävästi viime vuosien aikana. Pyrimme hyödyttämään uudistumista ajantasaisella tie-

dolla. 

Palokuntien palvelulla tavoitellaan sopimuspalokuntayhdistysten kaikinpuolisen toi-

minnan varmuuden, tehokkuuden ja osaamisen kehittämistä ja lisäämistä.   

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet 2019:  

▪ osallistuminen pelastustoimen kehittämiseen ja uudistamiseen erilaisissa työ-

ryhmissä 

▪ palokuntien päivittäinen yksilöllinen palvelu 

▪ kyselytutkimusten teko 

▪ tiedottaminen palokunnille 
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▪ ulkoinen tiedottaminen 

SPEK-ryhmä SMDno-2018-1846 

SPEK-ryhmä on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta omaan ja alueliittojensa toi-

mintaan yhteensä 2 431 300 euroa, mikä on n. 6,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna 

(2 276 399 €).  Avustusesitys 2 377 000 euroa on n. 4,5 % enemmän kuin edellisenä 

vuonna (2 275 200 €). SPEK ry:n päätösesityksessä kahden edellisvuoden tapaan seu-

raava päätösehto: 

SPEK ry:lle on tämän päätöksen liitteenä toimitettu Palosuojelurahaston myöntämän 

avustuksen laskennallinen jakoperuste, jossa on otettu huomioon alueliittojen ja 

alueyksiköiden toimintokohtainen alijäämä, 75 %:n osuus kustannuksista, hakijan avus-

tuksen tarve ja siinä tapahtuneet merkittävät muutokset sekä jaettavissa olevan avus-

tuksen kokonaismäärä. SPEK ry voi perustelluista syistä poiketa Palosuojelurahaston 

avustuksen jakotaulukosta, kuitenkin ottaen tässä päätöksessä määritellyt avustuspe-

rusteet ja -ehdot huomioon. Mikäli SPEK ry päättää poiketa avustuksen jakoperustana 

olevasta taulukosta, on se velvollinen raportoimaan kirjallisesti Palo-suojelurahastolle 

saamansa avustuksen uudet edelleen jakoperusteet, perustelemaan tekemänsä muu-

tokset sekä ilmoittamaan alueliittojen ja alueyksiköiden lopulliset avustusmäärät vuo-

delle 2019 31.1.2018 mennessä. SPEK ry ei kuitenkaan voi myöntää alueyksikölle avus-

tusta sellaiseen toimintoon, johon tämä ei ole omassa hakemuksessaan avustusta ha-

kenut.  

SPEK ry:lle on varattu yllä olevalla päätösehdolla mahdollisuus vaikuttaa jakoon perus-

telemalla tekemänsä muutokset. Tällä pyritään siihen, että lopullinen jakoperuste on 

sekä rahaston että avustuksensaajaosapuolien tiedossa.  
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Koulutustoiminta: 

haettu avustus: 471 426 €  

avustusesitys: 468 426 € (99,36 % haetusta) 

Koulutustoiminnan tavoitteet 2019: 

SPEK-ryhmän liitot järjestävät alueensa pelastuslaitosten sekä alueen teollisuus- ja va-

paaehtoisten palokuntien koulutusjärjestelmän mukaisen palokuntakoulutuksen.  

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että sen sivutoimiselle 

henkilöstöllä ja sopimuspalokuntaan kuuluvalla henkilöstöllä on riittävä koulutus pelas-

tustoimintaan. 

Pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011) säädetään 

tarkemmin sekä pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön ja sopimus-

palokunnan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 

Koulutukset perustuvat vuosittain pelastuslaitosten kanssa tehtyjen yhteistoimintaso-

pimuksissa määriteltyjen koulutusten mukaan. Käytännön suunnittelutyö tehdään pe-

lastuslaitosten ja pelastusliittojen koulutustyöryhmissä. Toiminnalla pyritään takaa-

maan koulutetun henkilöstön saatavuus ja siten alan toimintaedellytysten jatkuminen. 

Tavoitteena on laadukas ja yhtenäinen koulutuksen toteutus, jolla varmistetaan palo-

kuntahenkilöstön ammattitaitoinen ja tehokas toiminta sekä ajankohtaisiin haasteisiin 

ja tarpeisiin vastaaminen. 

Toiminnan tavoitteiden perustana ovat SPEK-strategia 2019-2023 sekä liittojen toi-

minta- ja taloussuunnitelmiin 2019. 
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Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat 

▪ Sopimushenkilöstön laadukas koulutus, sen kehittäminen ja laadun varmistami-

nen 

▪ Osaamisen kehittäminen uutta toimintaympäristöä vastaavaksi 

▪ Koulutuksen kustannustehokkuuden seuranta 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2019 

▪ Koulutus perustuu koulutustarvekartoituksiin ja koulutussuunnitelmiin, jotka 

tehdään alueilla pelastuslaitosten toimesta. 

▪ Kouluttajakoulutukseen kannustaminen sekä koulutusseminaarin järjestäminen 

kurssinjohtajille ja kouluttajille 

▪ Kurssinjohtajien arviointi (arvioinnissa mukana mm. aikatauluissa ja budjetissa 

pysyminen, tiedottaminen, huolellisuus, kurssilaisten palaute). 

▪ Valmius järjestää myös räätälöityjä kursseja koulutuskalenteriin merkittyjen li-

säksi 

Turvallisuusviestintä: 

haettu avustus: 747 426 € 

avustusesitys: 730 626 € (97,75 % haetusta)  

Valistuksen ja neuvonnan tavoitteet 2019: 

Kattavan ohjeistuksen ja opastuksen tuottaminen paloturvalliseen asumiseen sekä ra-

kennusten paloturvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. SPEK tuottaa ja välittää turvallisuus-

viestintää edistäviä suosituksia ja ohjeita, kehittää turvallisuusviestinnän käytäntöjä 

sekä tukee alueellista ja paikallista valistustyötä.  Pelastusliitot vastaavat paikallisen ja 

alueellisen valistuksen ja neuvonnan toteutuksesta sekä tuesta palokunnille ja muille 
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paikallistoimijoille, että palokuntien ja muiden toimijoiden valistustoiminnan tukemi-

sesta alueellisesti. 

SPEKin strategia, SPEKin toiminta- ja taloussuunnitelma 2019, Palokuntien toimintaoh-

jelma 2017 - 2022 

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat   

▪ Asumisen ja rakennetun ympäristön paloturvallisuutta edistävien suositusten, 

ohjeiden ja viestinnän tuottaminen 

▪ Paloturvallisuuden tilaa koskeva seuranta 

▪ Yhteiseurooppalaisten suositusten kehittämiseen osallistuminen 

▪ Alueellisen turvallisuusviestinnän kehittäminen 

▪ Kansalaisten asennekasvatus ja osallistaminen 

▪ Alueellisen yhteistyön lisääminen 

▪ Keskusjärjestön ja alueiden työnjaon kehittäminen 

▪ Alueellinen viestintä ja medianäkyvyys 

▪ Valistus eri kohderyhmille 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2019 

▪ Asumisen ja rakennetun ympäristön paloturvallisuuden tilannekuvan tuottami-

nen ja kehittämislinjaukset paloturvallisuuden kehittämiseksi 

▪ Kattavien suositusten tuottaminen asumisen ja rakennusten paloturvallisuu-

teen, suositusten yhteiskehittäminen eurooppalaisella tasolla 

▪ Liittojen roolin vahvistaminen alueellisina tapahtumaviestijöinä 

▪ Luodaan yhteinen somestrategia (yhteiset kampanjahästägit, FB nostot jne.) 

▪ Yhtenäistetään NouHätä! -pelastustaitokampanjan alueellisten kilpailujen toi-

mintamalli 
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▪ Valistustapahtumat (mm. 112 päivä, Turvakutsut sekä koulu- ja päiväkotiyhteis-

työ, messu ja näyttelyt) 

▪ Ylläpidetään ajantasaista materiaalia alueellisen turvallisuusviestinnän tukena 

(mm. kodinturvaopas.fi, paloturvallisuus.info) 

▪ Toteutetaan tarvittaessa yhdessä palokuntien kanssa alkusammutuskoulutusta 

▪ Kodin turvavalistusta eri kohderyhmille (ikäihmisille, maahanmuuttajat, koulu-

laiset yms.) 

▪ AS1 koulutuksien toteuttaminen alueilla 

▪ Jaetaan hyviä viestintäkäytäntöjä eri alueiden välillä (mm. Päivä Paloasemalla -

tapahtuma sekä Skoudet ja Brankkarit Steissillä, Pauli Pupu pelastuu -nukkete-

atteri, geokätköily) 

Palokuntatoiminnan kehittäminen (sisältää myös muun toiminnan): 

haettu avustus: 1 213 248 € 

avustusesitys: 1 177 948 € (97,09 % haetusta) 

Palokuntatoiminnan kehittämisen tavoitteet 2019: 

Palokunta on avoin monipuolinen pelastusalan kansalaistoiminnan mahdollistaja. Palo-

kuntayhdistykset ovat osaavia, osallistavia ja innovatiivisia yhteisöjä, jotka pystyvät tar-

joamaan yhteiskunnalle sen tarvitsemia palveluita. Palokuntien jäsenet omaavat vah-

van palokuntaidentiteetin, joka muodostuu toiminnasta, sen tavoitteista ja yhteisistä 

arvoista. Rekrytointi on suunnitelmallinen ja olennainen osa normaalia toimintaa. Palo-

kuntien toiminta on tunnettua ihmisten keskuudessa. Palokuntalaisilla on riittävä osaa-

minen pelastustoimen ja yhdistystoiminnan tehtävissä. (Palokuntien toimintaohjelma 

2017-2020.) 
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Tuemme palokuntia luomalla edellytyksiä paikallisen vapaaehtoistoiminnan elinvoimai-

suudelle ja jatkuvuudelle. Painopisteenämme on erityisesti aluetoiminnan kehittämi-

nen (mm. uudet toimintamuodot) yhdessä jäsenistön kanssa sekä toimikuntaraken-

teen ja järjestökoulutuksen uudistaminen. 

(SPEK Toiminta ja taloussuunnitelma 2019.)  

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat   

▪ Palokuntien toimintamuotojen kehittäminen ja rekrytointi 

▪ Palokuntatoimintaa tukevien verkostojen kehittäminen 

▪ Palokuntatoiminnan identiteetin kirkastaminen ja tunnettuuden lisääminen 

▪ Palokuntien järjestötoiminnallisen osaamisen kehittäminen 

▪ Palokuntanuoriso-ohjaajakoulutuksen kehittäminen 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2019 

▪ Yhteistyö pelastusliittojen kesken (hankkeet, tapahtumat, Tulimeri risteily) 

▪ Eri tapahtumien yhteydessä tehtävä rekry ja yhdistyksen esittelytoiminta (Skou-

det ja Brankkarit Steissillä, Nou Hätä, Päivä Paloasemalla jne.) 

▪ Jatkamme toimikunta- ja järjestökoulutusuudistusta (mm. hyvät ja eettiset joh-

tamiskäytännöt ja yhdistystoiminta) 

▪ Otamme käyttöön palokuntanuorisotyön laatujärjestelmän  

▪ Käynnistämme palokuntanuorisotyön kehittämishankkeen 

▪ Järjestämme kv-opintomatkan alueellisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi 

▪ Jaamme hyviä käytänteitä sekä koulutustilaisuuksissa että verkkoympäristössä  

▪ Lisäämme tunnettuutta vahvistamalla sekä valtakunnallista että paikallista me-

dianäkyvyyttä eri välineissä 
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▪ Vaikutamme päätöksentekoon mm. lausunnoin ja työryhmiin osallistumalla 

sekä tapaamalla päättäjiä 

▪ Kehitämme vaikuttavuusmittareitta ja toteutamme kyselyn vapaaehtoisille 

▪ Edistämme Yleisessä Palokuntakokouksessa (2018) sovittuja yhteisiä suuntavii-

voja kuuden eri painopisteen osalta 

▪ Uuden HAKA järjestelmän käytön vahvistaminen 

▪ Soittokuntatoiminnan ylläpito (mm. leirit)  

▪ Veteraanitoiminnan kehittäminen (Palokuntaveteraanipäivä 2019) 

▪ Uusien toimintojen (osastojen) perustaminen 

SPEK ry:n muun toiminnan tavoitteet 2019: 

Palotarus -leiri- ja kurssikeskuksen ylläpitäminen ja tarjoaminen palokuntien, erityisesti 

palokuntanuorten leiritoiminnan käyttöön.  

Turvaamme jokaiselle mahdollisuuden osallistua ennaltaehkäisevään turvallisuustyö-

hön sekä auttamistoimintaan. (SPEK Strategia, SPEK-ryhmän TTS 2016-2020) 

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat   

▪ Käyttöasteen lisääminen 

▪ Energiatehokkuuden seuraaminen 

▪ Rakennuskannan ylläpitoon liittyvien tehtävien suorittaminen 

▪ Palokuntatoiminnan vahvempi tukeminen 

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2019 

▪ Rakennusten maalaus 

▪ Ison saunarakennuksen kunnostussuunnitelma 
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Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yleisavustuksista vuodelle 2019. 

8. Vuoden 2019 kalusto- ja järjestelmähankehaun avaaminen 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää lain tar-

koituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puit-

teissa erityisavustuksia pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille. Avustus voi olla enin-

tään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Vuoden 2019 kalustohankehaussa on mah-

dollista hakea avustusta ainoastaan ka-lustoon, jota ei ole maksettu ennen 31.12.2018.  

Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa 

(688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoi-

tettuna valtionapuviranomaisena. Avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksa-

tukseen sovelletaan muilta osin hakukirjettä sekä ohjetta avustuksen hakemisesta Pa-

losuojelurahastosta, jotka löytyvät osoitteesta https://www.palosuojelura-

hasto.fi/avustukset.  

Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maa-

kunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että 

hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä 

määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2019. 

Keskusteltuaan pelastuslaitosten kanssa aluehallintovirastojen ja Ahvenanmaan maa-

kunnan hallituksen tulee asettaa oman alueensa kaikki kalustohankehakemukset kah-

teen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen pelastuslaitosten ja erikseen so-

pimuspalokuntien hankkeiden osalta ja toimittavat hakemukset perusteluineen Palo-

suojelurahastolle postitse viimeistään 28.2.2019. 
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Myönteisen avustuspäätöksen saaneille lähetetään Palosuojelurahastosta ajoneuvoon 

kiinnitettävä tarra, jossa kaluston todetaan olevan Palosuojelurahaston avustama. 

Tarra kiinnitetään näkyvälle paikalle auton koriin, esimerkiksi oveen tai kylkeen. Tarra 

tulee pitää kalustossa avustuspäätöksessä määritellyn omaisuuden käyttöajan. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kalustohankekirjeen pienin muutoksin. 

Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 

kalustohankkeisiin vuodelle 2019. 

9. Sopimuspalokuntien pienavustukset 

9.1 VTT:n vastaus sammutusvarusteiden otsonointikäsittelyn 

vaikutusten arvioinnista sekä mahdollisen selvityksen tilaus 

Suunnittelija esitteli asian 

Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 24.10.2018, että VTT:ltä pyydetään lausunto 

sammutusvarusteiden otsonointikäsittelyn hyödyistä palomiesten altistusnäkökul-

masta. Sihteeristö lähetti 30.10.2018 tiedustelun VTT:lle. VTT ilmaisi vastauksessaan 

kiinnostuksen tekemään aihepiiristä tarkempaa teoreettista tutkielmaa ja tutkimuksia 

erilaisilla koejärjestelyillä sekä etsiä mahdollisia vaihtoehtoisia toimintatapoja.  

Päätös: Päätettiin, ettei VTT:ltä tilata selvitystä koskien sammutusvarusteiden otso-

nointikäsittelyä. Palosuojelurahaston avustuksia on mahdollista hakea tutkimus- ja ke-

hittämishankehaun kautta.   
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9.2 Ruskon VPK:n esitys otsonointikaapin lisäämisestä 

sopimuspalokuntien pienavustusten hyväksyttäviin hankintoihin   

Suunnittelija esitteli asian 

Ruskon VPK:n pienavustushakemus otsonointikaapin hankintaan (6 133 euroa) hylät-

tiin rahaston hallituksen kokouksessa 24.10.2018 (SMDno-2018-1765). Päätöksen mu-

kaan kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-

tuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ruskon VPK 

on jättänyt rahaston hallitukselle oikaisuvaatimuksen 7.11.2018. Oikaisuvaatimus käsi-

tellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.  

Ruskon VPK on lähettänyt Palosuojelurahaston hallitukselle 7.11.2018 päivätyn muu-

tosesityksen koskien otsonointikaapin lisäämistä sopimuspalokuntien pienavustusten 

hyväksyttävien avustuskohteiden joukkoon. Esityksessä pyydetään muuttamaan avus-

tuskriteereiden kirjaustapaa siten, että mm. otsonointikaappiin olisi mahdollista saada 

pienavustusta.  

Perusteena lisäykselle Ruskon VPK esittää henkilökohtaisten varusteiden puhdistami-

sen PAH-yhdisteistä, mikä tukisi avustuskirjeessä mainittuja avustusperusteita, toden-

netun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamista (altistumisen ehkäiseminen) 

sekä Puhdas paloasema -mallia tukevien pesukoneiden sekä kuivausrumpujen hankin-

taa.  

Päätös: Rahaston hallitus päätti olla lisäämättä otsonointikaappia sopimuspalokuntien 

pienavustusten hyväksyttäviin hankintoihin.  
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9.3 Sopimuspalokuntien pienavustuskirje  

Suunnittelija esitteli asian 

Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sellaisille vapaaehtoisille palokun-

nille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille ja sotilaspalokunnille, joilla on voimassa 

oleva palokuntasopimus oman alueensa pelastustoimen kanssa. Pienavustuksia myön-

netään lisäksi henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntien palomiesyhdistysten 

nuoriso-osaston varusteisiin. Yhdistyksellä tulee olla voimassa oleva sopimus alueen 

pelastuslaitoksen kanssa tuettavan toiminnon osalta (nuoriso-osasto). 

Sopimuspalokunnille myönnettävien pienavustusten osalta hankinnan hintaraja on 

12 500 euroa (sis. alv). Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa. 

Varuste- ja kalustohankintojen osalta yhteenlasketut kustannukset voivat kuitenkin 

ylittää 12 500 euroa, mikäli minkään yksittäisen hankinnan kustannus ei ylitä 12 500 

euroa (sis. alv). Avustusta voidaan myöntää tietyin edellytyksin myös paloaseman kor-

jaustoimenpiteisiin, joilla parannetaan aseman toiminnallisuutta. Avustusta ei kuiten-

kaan myönnetä vuosi- ja huoltokorjauksiin.  Arvonlisävero on avustuskelpoinen kulu 

voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille. 

Ohje ja hakulomake avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta löytyy sähköisenä 

osoitteesta www.psr.fi/pienavustukset. Pienavustusta voidaan hakea ilman erillistä ha-

kuaikaa ympäri vuo-den. Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksissa (kuusi 

kokousta vuodessa). 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi pienavustusten hakukirjeen pienin täs-

mennyksin. 
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10. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja 

maksatushakemukset 

10.1 Muutos-, jatkoaika ja oikaisuhakemukset, 4 kpl 

10.1.1 SMDno-2017-927; Suomen Palopäällystöliitto; jatkoaikahakemus; 

Muutosjohtamisen tukeminen pelastuslaitoksissa -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 30.11.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palo-

päällystöliitolle avustusta Muutosjohtamisen tukeminen pelastuslaitoksissa -hank-

keelle yhteensä enintään 68 647 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.6.2019 ja 

hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2019 mennessä. 

Hankkeessa on käyty hakijan mukaan perustavanlaatuinen keskustelu siitä, miten maa-

kunta-, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusten viivästyminen 

vaikuttavat hankkeeseen. Ohjausryhmä on 4.9.2018 pitämässään kokouksessa toden-

nut, että koska uudistukset ovat myöhässä ja niiden toteutuminen on epävarmaa, 

hankkeen olisi tarkoituksenmukaista vastata yleiseen muutosvalmiustarpeeseen.  

Hankkeessa tehtiin suunnitelmat ohjausryhmän päätösten mukaisesti, mutta Palosuo-

jelurahasto katsoi 24.10.2018 pitämässään kokouksessa, että muutos muuttaa hank-

keen luonnetta olennaisesti siitä, mihin erityisavustus on alun perin osoitettu. 

Suomen Palopäällystöliitto on Palosuojelurahaston päätöksen merkitystä punnittuaan 

tullut johtopäätökseen, ettei hanketta kannata tällä hetkellä toteuttaa alkuperäisen 
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suunnitelman mukaisesti vaan alkuperäisessä hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpi-

teet on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa, kun hankkeen kannalta kriittiset poliitti-

set päätökset on tehty eikä hankkeen sisältöihin liity nykyisenkaltaisia epävarmuuksia.  

Jotta hanke vastaa parhaiten sille alun perin ajateltuun tarpeeseen, toteutuksen tulee 

Suomen Palopäällystöliiton näkemyksen mukaan ajoittua vuodelle 2020, ennen maa-

kuntien ja maakunnallisten pelastuslaitosten toiminnan käynnistymistä 1.1.2021. Tästä 

syystä liitto hakee jatkoaikaa hankkeelle 31.12.2020 saakka. Vastaavasti jatkoaikaa 

hankkeen tilitykselle haetaan 31.3.2021 saakka. Tässä aikataulussa hanke voidaan haki-

jan mukaan toteuttaa siten, kuin hakemusvaiheessa oli suunniteltu. 

Hankkeeseen 31.10.2018 asti käytetty työaika ja muut kulut tilitetään Palosuojelura-

hastoon lähikuukausina. Jatkoaikahakemuksella ei haeta muutosta hankkeen budjet-

tiin. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 

asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.3.2021 mennessä. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

10.1.2 SMDno-2017-925; Suomen Palopäällystöliitto; jatkoaikahakemus; 

Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 13.9.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palo-

päällystöliitolle avustusta Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hankkeelle yh-

teensä enintään 61 912 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.11.2018 ja hank-

keen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2019 mennessä. 
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Hankkeessa on hakijan ilmoituksen mukaan tuotettu aineisto pelastuslaitoksille ja sopi-

muspalokunnille onnettomuuksista oppimisen toimintamalliksi. Hankkeen aikana on 

käyty paljon keskustelua muun muassa siitä, mihin tarpeeseen aineisto vastaa, ketä se 

palvelee, miten sitä käytetään, kuka jatkaa hankkeen jälkeen aineiston jakamista ja ar-

vioi aineiston päivittämis- ja kehittämistarvetta. 

Näihin kysymyksiin vastaaminen on ollut hakijan mukaan välttämätöntä, jotta hanke ja 

siinä tuotettu aineisto toteuttaa sitä tarkoitusta, jota varten avustus on haettu. Tämä 

on kuitenkin tarkoittanut, että hankkeen aineistoa on laadittu alkuperäisistä suunnitel-

mista poiketen vielä syksyn 2018 aikana. 

Jotta aineisto tulee jalkautetuksi riittävällä tavalla ja jotta hankkeessa tuotettu materi-

aali tulee laajasti pelastustoimen kentän käyttöön, haetaan hankkeelle jatkoaikaa 

31.3.2019 saakka. Vastaavasti hankkeen tilitykselle haetaan jatkoaikaa 30.6.2019 

saakka. Tällä aikataululla hakija voi ilmoituksensa mukaan toteuttaa materiaalin jalkau-

tuksen riittävän suunnitellusti ja rytmittämään sen tarkoituksenmukaisesti osaksi liiton 

muuta koulutustoimintaa. Jatkoaikahakemuksella ei haeta muutosta hankkeen budjet-

tiin. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2019 

asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.6.2019 mennessä. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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10.1.3 SMDno-2015-532; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; Sammutusauto (Nummela); 

muutoshakemus 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 

Palosuojelurahasto on 28.5.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Länsi-Uuden-

maan pelastuslaitokselle avustusta sammutusautolle yhteensä enintään 64 000 euroa 

ja jatkoaikaa hankkeen tilitykselle 31.10.2017 saakka (päätös 25.10.2016 sekä sähkö-

posti 27.1.2017). 

Palosuojelurahasto lähetti avustuksensaajalla 6.11.2018 täydennyspyynnön koskien 

avustuksen käyttöä. 

Nummelan paloaseman sammutusautolle haettiin vuonna 2017 uudelleen avustusta ja 

saatiin myönteinen päätös 9.6.2017 (SMDno-2017-411). Tämän päätöksen mukaisen 

hankinnan lopputilitys on tehty keväällä 2018. 

Vuonna 2017 hankittiin sammutusauto myös Hangon paloasemalle. Hankittu sammu-

tusauto on identtinen kuin Nummelan paloasemalle hankittu ja hinnaltaan sama. Palo-

suojelurahasto ei myöntänyt tälle hankkeelle avustusta (päätös 28.5.2015 SMDno-

2015-531) ja eikä myöskään vuonna 2017 (9.6.2017 SMDno-2017-421). 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos olisi voinut hakea 2017 suoraan Hangon paloasemalle 

hankittavalle paloautolle avustusta, mutta he olivat käsityksessä, että Nummelan sam-

mutusauton hankintaan ei saatu enää jatkoaikaa, joten hakemus kohdistettiin edelleen 

Nummelan paloasemalle hankittavaksi.  
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Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos esittää, että palosuojelurahasto myöntää vielä kerran 

jatkoaikaa 31.1.2019 asti siten, että hakemuksen (SMDno-2015-532) kohde on Hangon 

paloasemalle sijoitettu sammutusauto (LU 901). 

Päätös: Palosuojelurahasto päätti jättää asian pöydälle lisäselvitystä varten. 

10.1.4 SMDno-2017-444; Kanta-Hämeen pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; 

Väestöhälytin-hanke 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 9.6.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kanta-Hämeen pe-

lastuslaitokselle avustusta Väestöhälytin-hankkeelle yhteensä enintään 12 400 euroa. 

Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.10.2018 men-

nessä. 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on lähettänyt Palosuojelurahaston hallitukselle 

22.11.2018 päivätyn jatkoaikahakemuksen hankkeen toteuttamiseen ja lopputilityksen 

toimittamiseen. 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos uusii ja täydentää väestöhälytinjärjestelmäänsä hankki-

malla keskimäärin yhden väestöhälyttimen vuosittain. Hämeenlinnan kantakaupungin 

alueelle oli suunniteltu hankittavaksi ja asennettavaksi hälytin vuoden 2017 aikana. 

Hakijan mukaan pelastuslaitos on hälyttimen sijoituspaikkoihin liittyvien järjestelyiden 

vuoksi (mm. kiinteistön peruskorjaus) joutunut muuttamaan alkuperäistä suunnitel-

maansa hankintojen toteutusajan ja sijoituksen suhteen. 
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Hanke, johon on myönnetty Palosuojelurahaston avustus, on tarkoitus saattaa loppuun 

viimeistään vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä. Tästä on sovittu laitetoimit-

tajan (Elektro-Arola Oy), sijoituspaikan kiinteistönomistajan (koulutuskuntayhtymä Ta-

vastia) ja pelastuslaitoksen välillä. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta Kanta-Hämeen pelastuslaitos hakee jatkoaikaa 

hankkeen toteuttamiselle 31.1.2019 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määrä-

ajalle 28.2.2019 saakka. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.1.2019 

asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 28.2.2019 mennessä. 

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

10.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 20 kpl 

Suunnittelija esitteli asian 

Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki (10.2.1) poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Ko-

kous säilyi päätösvaltaisena. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuk-

set oheisen listauksen mukaisesti. 

Asiakohta SMDno Saaja Euro 

10.2.1 SMDno-2018-1930 Evistkog FBK (alue 2) 993   

10.2.2 SMDno-2018-1907 Idänpään ja ympäristön VPK 2 384   
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10.2.3 SMDno-2018-1909 Köyliön Läntinen VPK 1 557   

10.2.4 SMDno-2018-1911 Asolan VPK 1 213   

10.2.5 SMDno-2018-1939 Sottungsby FBK rf 3 338   

10.2.6 SMDno-2018-1962 Ohkolan VPK 5 770   

10.2.7 SMDno-2018-2006 Nurmijärven Keskus VPK ry 2 899   

10.2.8 SMDno-2018-2008 Vähikkälän ja Sauvalan VPK 4 140   

10.2.9 SMDno-2018-2015 Valkealan-Jokelan VPK 1 059   

10.2.10 SMDno-2018-2031 Oulunkylän VPK 697   

10.2.11 SMDNo-2018-2035 Haagan VPK 208   

10.2.12 SMDNo-2018-2111 Vampulan VPK 4 585   

10.2.13 SMDNo-2018-2112 Hauhon Kk:n VPK 3 696   

10.2.14 SMDNo-2018-2085 Koljalan VPK 503   

10.2.15 SMDNo-2018-2086 Koljalan VPK (2) 3 593   

10.2.16 SMDNo-2018-2113 Parkanon VPK 6 218   
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10.2.17 SMDNo-2018-2107 Rautpohjan VPK 1 675   

10.2.18 SMDNo-2018-2138 Ulvilan VPK 2 307   

Yhteensä 46 835 

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: 

Asiakohta SMDno Saaja Euro 

10.2.19 SMDno-2018-2020 Euran VPK 0   

10.2.20 SMDno-2018-2030 UPM Kymi teollisuuspalokunta 0   

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun 

ottamatta: 

Idänpään ja Ympäristön VPK SMDno-2018-1907 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu laturia, sammuttimien tarkastusta ja savu-

tuulettimen sukkaa (493,14 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-

minnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla. 

Köyliön Läntinen VPK SMDno-2018-1909  

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu painepesurin, paineilmakompressorin, 

PEKE:n näytön ja sammutusvarustehyllykön kustannuksia (5510,83 euroa); kyseessä ei 
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ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palo-

suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Sottungsby FBK SMDno-2018-1930 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savukoneen, välitakin, desinfiointiaineen, 

pukukaappien rahtimaksun, öljynimeytysmattojen ja moottorisahan terien kustannuk-

sia (1 335,71 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistä-

miseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Nurmijärven Keskus VPK SMDno-2018-2006 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan teräketjun ja puukkosahan 

terien kustannuksia (139,75 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoi-

minnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoi-

tetulla tavalla. 

Haagan VPK SMDno-2018-2035 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan teräketjujen, sammutuspum-

pun rasvaustarvikkeiden ja rautasahan terien kustannuksia (146,66 euroa); kyseessä ei 

ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palo-

suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Vampulan VPK SMDno-2018-2111 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu katsastus- ja rekisteröintimaksua (160 eu-

roa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-

tuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 

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


 Pöytäkirja 6/2018 53 (58) 

 SMDno-2018-25 

  

 

 

 

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

Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset: 

Euran VPK SMDno-2018-2020 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pesukoneen kustannuksia (1 857 euroa); ky-

seessä on yhteishankinta neljän sopimuspalokunnan kesken. Palosuojelurahasto ei tue 

usean osapuolen välisiä yhteishankintoja. 

UPM Kymi Tehdaspalokunta SMDno-2018-2030 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusasujen kustannuksia (58 000 eu-

roa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuk-

senhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.  

11. Muut asiat 

11.1 Palosuojelurahaston avustuksilla hankitun kaluston sekä 

rakennusten 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 ajoneuvoon. Laatassa ja tarrassa on PSR:n logolla varustettu 

teksti siitä, että rakennus/kalusto on saanut avustusta Palosuojelurahastosta. Toimen-

piteellä tehostetaan rahaston viestintää osana avustuskäytäntöjen vaikuttavuutta. 

Asiaa käsiteltiin 24.10.2018 rahaston hallituksen kokouksessa saatujen luonnosten 

pohjalta. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa kalustotarran osalta seuraavassa kokouk-

sessa. 

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


 Pöytäkirja 6/2018 54 (58) 

 SMDno-2018-25 

  

 

 

 

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

Päätös: Hyväksyttiin ajoneuvoon kiinnitettävä tarra esityksen mukaisesti. Tarra ohjeis-

tetaan kalustohankepäätöksessä kiinnittämään näkyvälle paikalle auton koriin, esimer-

kiksi oveen tai kylkeen. Tarraa tulee pitää kalustossa koko avustukselle määritellyn 

omaisuuden käyttöajan (raskaissa ajoneuvoissa vähintään 10 vuotta, kevyissä ajoneu-

voissa vähintään 5 vuotta). Tarra lähetetään avustuksen saajalle. Tarroja on mahdol-

lista saada rahaston sihteeristöltä lisää.  

Hyväksyttiin rakennuksiin valmistettava laatta esityksen mukaisesti. Päätettiin, että ra-

kennushankekirjeestä 2019 poiketen laatta lähetetään myönteisen rakennushankepää-

tösten saaneille avustuksensaajille eikä heidän tarvitse tilata sitä itse. Kokouksessa 

sovittu käytäntö on avustuksen saajien kannalta helpompaa.   Laatta ohjeistetaan kiin-

nittämään paloaseman ulko-oven viereiselle seinälle vähintään 30 vuoden ajaksi.  

Päätettiin tilata rahastoon 100 rakennuslaattaa ja 500 kalustotarraa. 

11.2 Tilastoa rakennushankkeista vuosilta 2010 - 2018 tulevien 

vuosien päätöskäsittelyn tueksi  

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalo-

kunnille uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien merkittävään 

peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Myönnetty avustussumma ajanjaksolla 2010 - 

2018 on ollut yhteensä noin 23 miljoonaa euroa. Myönnetty avustussumma on ollut 

tarkasteltavana ajanjaksolla kokonaissuun-taukseltaan vuositasolla laskeva. Vuonna 

2010 rakennusavustuksia myönnettiin 3,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 avus-

tusta myönnettiin 2,2 miljoonaa euroa.  
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Sopimuspalokunnille myönnettävät rakennusavustukset ovat vuodesta 2015 lähtien 

nousseet aiempiin vuosiin verrattuna. Vastaavasti kunnille myönnetyt avustukset ovat 

vuodesta 2012 vähentyneet siten, että vuonna 2012 oli kunnille myönnettävä avustus-

summa noin 3 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2018 oli noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11.3 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain 

muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta   

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahastoa pyydettiin antamaan lausunto hallituksen esityksestä laeiksi pelas-

tuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 138/2018) eduskunnan hal-

lintovaliokunnalle. Veli-Pekka Ihamäki oli kuultavana hallintovaliokunnassa 14.11.2018. 

Lausunnossa Palosuojelurahasto esitti seuraavaa: 

1) 10 § ei tule lisätä 2 momenttia ”sisäministeriö hyväksyy rahaston tulostavoit-

teet rahaston hallituksen esityksestä” eikä 4 momentin 3. kohtaa tule täyden-

tää sanoilla ”tulostavoitteiden puitteissa”. Palosuojelurahaston ja sen hallituk-

sen itsenäisyys ja itsenäinen tulosvastuu tulee säilyä jatkossakin, mukaan lukien 

Palosuojelurahaston tarkoituksen mukaisten tulostavoitteiden määrittely. 

2) Palosuojelurahastolain tulisi huomioida aiempaa paremmin muutokset kaluston 

ja kiinteistöjen hankintakäytänteissä. Avustuksen osoittaminen esimerkiksi kun-

nan kokonaan omistaman yhtiön rakennus- tai kalustohankkeeseen tulisi mah-

dollistaa samoin kuin rahoitus-leasingin käyttö rakennus- ja kalustohankin-

noissa. 
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3) Tulisi tarkentaa palosuojelumaksun suorittamista suhteessa kansainvälisillä alu-

eilla liikkuviin aluksiin. Lakia tulisi tarkentaa niin, että olisi yksiselitteistä peri-

täänkö kyseisille aluksille myönnetystä vakuutuksesta palovaaran varalta palo-

suojelumaksu. 

Lisäksi Palosuojelurahasto haluaa kiinnittää huomiota myös tulevassa säädösvalmiste-

lussa kahteen seikkaan: 

1) Jatkossakin pelastustoimen liikelaitoksen tulee olla mahdollisten avustusten 

saajien joukossa (voimassa olevan lain 14 §) 

2) Tulee huolehtia mahdollisen takaisinperinnän kohdentamisesta oikein. Jos pe-

lastustoimen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnilta ja paloasemarakennukset 

siirtyvät vastaavasti, niin mahdollisen takaisinperinnän ei tule kohdentua enää 

kuntiin. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11.4 Tutkimus- ja kehittämishankkeiden Top 10-listauksen 

eteneminen   

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on laatimassa tutkimus- ja kehittämishankkeiden painopisteiden 

Top 10- listausta yhteistyössä Onnettomuustutkintakeskuksen, Pelastusopiston, Aalto-

yliopiston rakennustekniikan laitoksen ja sisäministeriön pelastusosaston kanssa. Kukin 

taho on valmistanut omat teemalistaukset, joista ensimmäiset esiteltiin kokouksessa 

24.10.2018.  
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Toisessa vaiheessa osallistujat tarkensivat teemalistauksiaan seuraavien kysymysten 

valossa:  

▪ Mikä on paloturvallisuuden tila Suomessa 

▪ Mitä keskeisiä aihealueita eri teemalistauksista löytyy ja miten teemoja voitai-

siin yhdistää kokonaisuuksiksi (niin sanottu Top 10 -listaus) 

▪ Miten valittavat, keskeiset aihealueet edistäisivät paloturvallisuuden tilaa Suo-

messa 

Seuraavassa vaiheessa tarkoituksena on luoda yksi yhteinen teemalistaus.  Tämä lis-

taus esitellään sen valmistuttua rahaston hallituksen kokouksessa.  

Päätös: Keskusteltiin teemalistauksista ja sovittiin jatkotoimista. Käsitellään asiaa seu-

raavassa sopivassa rahaston hallituksen kokouksessa. 

11.5 Palotutkimusraadin vuoden 2019 toiminta 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palotutkimusraati ei hakenut vuodelle 2019 yleisavustusta. Palotutkimusraadin toi-

minta kuitenkin jatkuu ja he käyttävät toiminnan rahoittamiseen muita rahoitusmuo-

toja kuin yleisavustusta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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12. Hallituksen kokousaikataulu 2019 

Vuoden 2018 ensimmäinen kokous pidetään 27.2.2019. 

Rahaston hallituksen seuraavat kokoukset: 

1. kokous, ke 27.2.2019 klo 9.15–12.15 

2. kokous, ke 17.4.2019 klo 10.30–13.00 

3. kokous ja kehittämispäivä, ti–ke 28.–29.5.2019  

4. kokous, ke 10.9.2019 klo 10.30–13.00 

5. kokous, ti 29.10.2019 klo 10.30–13.30 

6. kokous, pe 28.11.2019 klo 10.30–13.00 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

13. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33.  

 

Puheenjohtaja   Anne Holmlund 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala 
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