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Hallituksen kokous
Aika

27.2.2018 klo 14.30

Paikka

Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, huone Ritari (1. krs)

Läsnä

Mika Kättö
Jari Hyvärinen
Veli-Pekka Ihamäki

puheenjohtaja
jäsen; esteasiat: kohdat 6.16 ja 6.18, poistui paikalta käsittelyn ajaksi
jäsen; esteasiat: kohdat 6.19 ja 8.2.1–8.2.3, poistui paikalta kä-

Petri Mero
Mika Raatikainen
Vesa-Pekka Tervo
Ari Torniainen
Johanna Herrala
Satu Martikainen
Ira Nikoskinen
Sanna Virtaniemi

jäsen
jäsen
jäsen; esteasiat: kohta 6.17, poistui paikalta käsittelyn ajaksi
jäsen
pääsihteeri
asiantuntija
erityisasiantuntija
hallinnollinen avustaja

Minna Arve

puheenjohtaja

Tiedoksi:

Esko Koskinen
Janne Koivukoski

Poissa

sittelyn ajaksi

Kutsuttuna paikalla

Suomen Palopäällystöliitto, toiminnanjohtaja Ari Keijonen (klo 14.30–15)
SPPL:n toiminta ja rahaston yleisavustus

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 13.2.2018 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitus päätti
myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin hallinnolliselle avustajalle Sanna Virtaniemelle.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (29.11.2017) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: kyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet
Pääsihteeri esitti sisäinen valvonta ja riskienhallinta -kyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet.
Tausta
Rahastossa otettiin käyttöön valtiovarainministeriön julkaisema suppea arviointikehikko loppuvuonna 2016. Kyselyn pohjalta rahasto nosti vuoden 2016 tilinpäätöksessä riskienhallinnan menettelyjen kehittämisen ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi.
Rahaston hallituksen mukaan sisäisen valvonnan tila on rahastossa hyvä. Kyselyssä
käytetyt arviointiasteikot olivat hyvä, melko hyvä, en osaa sanoa, kohtuullinen ja
heikko. Kaikkien kuuden arviointiosa-alueiden yhteenlaskettu keskiarvo rahastossa
oli 4,12 / 5. Rahasto sai myös päätökseen vuonna 2017 mittavan sisäisen rakennusavustusten valvontahankkeen, jossa tarkastettiin 555 avustuskohteen nykykäyttö. Rahastossa tehtiin vuosina 2016–2017 yhteensä 48 takaisinperintäpäätöstä, joiden pohjalta rahastoon palautettiin takaisin yhteensä 621 181 avustuseuroa. Rahasto on myös aloittanut systemaattiset tarkastuskäynnit avustuskohteissa sekä
valmistanut näistä tarkastuskertomukset.
Kyselyn tulokset
Rahaston uusi hallitus toteutti vuonna 2017 kaksi jatkokyselyä riskienhallinnan
kehittämisestä. Kyselyt on toteuttanut HAUS sekä BroadScope Management Consulting Oy. Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa riskit tunnistettiin, jonka jälkeen tunnistetuille ja mahdollisille riskeille laadittiin riskikartta sekä riskikuvaukset. Toisessa
kyselyssä tunnistettuja ja mahdollisia riskejä arvioitiin riskien vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden pohjalta. Toteutetun riskiarvioinnin perusteella merkittävimmät riskit kohdistuvat 1) tutkimus- ja kehittämistoimintaan tilanteessa, jos
rahasto ei saa tarpeeksi laadukkaita hakemuksia tai hyviä tutkimushankkeita ei pystytä ideoimaan 2) toiminnan ja talouden suunnitteluun, mikäli tulosohjaus muuttaisi rahaston suunnittelukäytäntöjä ja toiminnan talouden suunnittelu ei vastaisi enää
rahaston tarpeita sekä 3) tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin tilanteessa, jossa osa
tiedoista on sähköposteissa tai excel-tiedostoissa, jolloin tiedon käsittely on hidasta
ja osa tiedoista voi mahdollisesti kadota.
Päätös:
Rahaston hallitus toteaa, että rahasto on täyttänyt sille vuonna 2015 annetun suosituksen systemaattisen arviointikehikon käyttöön ottamisesta sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tilan arvioinnissa. Edelleen rahaston hallitus toteaa täyttäneensä
sille annetun tehtävän arvioidessaan sisäisen valvonnan ja siihen liittyvää riskienhallinnan ajanmukaisuutta ja riittävyyttä sekä sisäisen valvonnan tilaa ja olennaisia
kehittämistarpeita. Rahasto 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.

5.
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Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä ennätysmääräisesti 432 päätöstä (vuonna 2016: 379 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli
292 kappaletta (vuonna 2016: 276). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 20,86
miljoonaa euroa (vuonna 2016: 22,51 miljoonaa euroa ja myönnettiin 11,49 miljoonaa euroa (vuonna 2016: 10,96 miljoonaa euroa). Myönnetty avustus oli näin
ollen n. 55,1 % haetusta (vuonna 2016: 48,7 %). Eniten avustuksia myönnettiin
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (29 %) ja vähiten pienavustuksiin (3 %). Hallitus pitää rahaston taloudellista asemaa vakaana ja hyvänä. Palosuojelumaksukertymä on myös kehittynyt suotuisaan suuntaan.
Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia yhteensä 11 489 763 euroa, joista kunnille yhteensä n. 4,50 miljoonaa euroa, pelastusalan järjestöille n. 4,16 miljoonaa
euroa, sopimuspalokunnille noin 1,46 miljoonaa euroa ja muille tahoille noin 1,37
miljoonaa euroa.
Palosuojelumaksukertymä vuoden 2017 tilinpäätöksessä (11 248 334 euroa) on
noin 0,42 % suurempi kuin vuonna 2016 (11 200 912 euroa). Toteutuneet hallintomenot olivat yhteensä 279 383 euroa. Hallintomenot jäivät alle budjetoidun.
Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin.
Rakennushankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 361 306 euroa
enemmän ja kalustohankkeisiin 30 857 euroa enemmän kuin suunniteltiin. Sopi-

muspalokuntien pienkalustohankintoihin myönnettiin 31 991 euroa vähemmän kuin talousarviossa suunniteltiin. Kertomusvuonna vapautuneita si-

toumuksia päätetyistä alitoteutuneista hankkeista oli yhteensä 366 574 euroa
(vuonna 2016: 561 786 euroa, vuonna 2015: 682 924 euroa, vuonna 2014: 316
131,52 euroa ja vuonna 2013: 406 749 euroa). Rahaston likvidit varat (20 767 224
euroa) kasvoivat edellisvuoteen (20 287 565 euroa) verrattuna, ja yhteensä kasvua
edellisvuodesta oli 479 659 euroa (2,4 %). Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia.
Päätös:
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä tilinpäätöksen. Hallitus valtuutti sihteeristön tekemään tilinpäätökseen tarvittavat tekniset korjaukset sekä lähettämään
materiaalin Valtiontalouden tarkastusvirastolle tarkastettavaksi. Materiaali lähetetään myös sisäministeriöön (hallinto- ja kehittämisyksikkö) vahvistettavaksi sekä tilinpäätöskannanoton valmistamista varten.
6.

Vuoden 2018 1. hakukierros, erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, avustuspäätökset ja asiantuntijaraadin kokoonpano
Pääsihteeri esitteli asian
Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui 31.12.2017 määräaikaan mennessä yhteensä 17 hakijataholta yhteensä 22 hakemusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä 3 400 000 euroa. Tällä hakukierroksella määrärahasta jaettiin 1 447 350 euroa yhteensä 16 hankkeeseen.
Pöydälle lisätietojen saamista varten jäi Suomen Palopäällystöliiton hanke SuomiAreena 2018 - Pelastustoimen yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistäminen.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde 0295 480 171
Kirkkokatu 12
00170 Helsinki

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi

3

6.1

SMDno-2017-2029 Heidi Wirilander; Väitöstutkimus "Cultural heritage’s
preservation in disaster planning, disaster response and
disaster recovery processes"
Heidi Wirilander on hakenut 6 600 euron (100 %) erityisavustusta
väitöstutkimukseen "Cultural heritage’s preservation in disaster planning, disaster
response and disaster recovery processes" ajalle 14.10.2010–31.12.2018.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Heidi Wirilanderille yhteensä enintään 6 600
euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen yhteensä 3 kuukauden
ajalle vuonna 2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös väitöskirjan senhetkinen luonnos, hankkeessa laadittu selvitys sekä tiivistelmä pelastustoimea koskevasta osiosta (1–2 sivua).
Hankkeessa syntyvä väitöskirja tulee toimittaa Palosuojelurahastoon sähköisesti
kuukauden kuluessa sen valmistumisen jälkeen. Mukaan tulee liittää tutkimuksen
tiivistelmä (1–2 sivua), jossa on johtopäätökset hankkeen pelastustoimea koskevasta osiosta.

6.2

SMDno-2017-2034 Sami Kerman; Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa
Sami Kerman on hakenut 43 920 euron (100 %) erityisavustusta Osaamisen johtaminen pelastuslaitoksissa -hankkeeseen ajalle 1.3.2017–31.5.2018.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Sami Kermanille yhteensä enintään
29 840 euron (avustus 26 400 euroa, matkakulut 800 euroa ja MYEL-vakuutus
2 640 euroa) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen yhteensä 12 kuukauden ajalle ja avustuskuukaudet tulee käyttää 30.4.2020 mennessä.
Avustus saa olla yhteensä enintään 29 840 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään neljässä erässä.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
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Hankkeesta tulee toimittaa kaksi väliraporttia (loppuvuodesta 2018 ja syksyllä
2019) esimerkiksi välitilitysten yhteydessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon
30.4.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös väitöskirjan
senhetkinen luonnos, hankkeessa laadittu selvitys sekä tiivistelmä pelastustoimea
koskevasta osiosta (1–2 sivua).
Hankkeessa syntyvän väitöskirjan tulee olla saatavissa verkkojulkaisuna maksutta.
Hankkeessa syntyvä väitöskirja tulee toimittaa Palosuojelurahastoon sähköisesti
kuukauden kuluessa sen valmistumisen jälkeen. Mukaan tulee liittää tutkimuksen
tiivistelmä (1–2 sivua), jossa on johtopäätökset hankkeen pelastustoimea koskevasta osiosta.
6.3

SMDno-2017-2035 Mikko Puolitaival; Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus?
Mikko Puolitaival on hakenut 35 682 euron (100 %) erityisavustusta Turvallisuuskasvatusta ilmiölähtöisesti. Opetussuunnitelma muuttui, miten muuttuu turvallisuuskasvatus? -hankkeeseen vuosille 2018-2019.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Mikko Puolitaipaleelle yhteensä enintään
29 840 euron (avustus 26 400 euroa, matkakulut 800 euroa ja MYEL-vakuutus
2 640 euroa) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen yhteensä 12 kuukauden ajalle vuosille 2018–2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 29 840 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston TUVI-ryhmän osanottaja pyydetään mukaan ohjausryhmään.
Hankkeessa syntyvän väitöskirjan tulee olla saatavissa verkkojulkaisuna maksutta.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös väitöskirjan senhetkinen luonnos, hankkeessa laadittu selvitys sekä tiivistelmä pelastustoimea koskevasta osiosta (1–2 sivua).
Hankkeessa syntyvä väitöskirja tulee toimittaa Palosuojelurahastoon sähköisesti
kuukauden kuluessa sen valmistumisen jälkeen. Mukaan tulee liittää tutkimuksen
tiivistelmä (1–2 sivua), jossa on johtopäätökset hankkeen pelastustoimea koskevasta osiosta.
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6.4

SMDno-2017-2056 Tarja Ojala; Turvallisuus erityisryhmien asumisessa
Tarja Ojala on hakenut 26 400 euron (100 %) erityisavustusta Turvallisuus erityisryhmien asumisessa -hankkeeseen, ajalle 1.3.2018–28.2.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.5

SMDno-2017-1993 Metropolia AMK; Virtuaalinen Pelastustoimi - VIPE
Metropolia AMK on hakenut 267 758 euron (70 %) erityisavustusta Virtuaalinen
Pelastustoimi - VIPE -hankkeeseen, ajalle 1.4.2018–31.3.2020.
Päätös
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.6

SMDno-2017-2030 Ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry; Kuluttajien valistushanke ilotulitteiden oikeasta käytöstä
Ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry on hakenut 19 200 euron (50 %)
erityisavustusta Kuluttajien valistushanke ilotulitteiden oikeasta käytöstä hankkeeseen, ajalle 1.12.2017–28.2.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.7

SMDno-2017-2033 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes; Tukesin toi
minnan vaikuttavuuden selvittäminen kaikkien sähköpalojen ja
sähkölaitteiden turvallisuuden kannalta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hakenut 15 525 euron (38 %) erityisavustusta Tukesin toiminnan vaikuttavuuden selvittäminen kaikkien sähköpalojen
ja sähkölaitteiden turvallisuuden kannalta -hankkeeseen, ajalle 1.2.2018–31.5.2018.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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6.8

SMDno-2017-2036 Pelastusopisto; Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen
Pelastusopisto on hakenut 127 345 euron (75 %) erityisavustusta Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen -hankkeeseen, ajalle 1.9.2018–31.12.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään
127 345 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.9.2018–31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 127 345 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.9

SMDno-2017-2037 Pelastusopisto; TOKEVA2020
Pelastusopisto on hakenut 152 489 euron (75 %) erityisavustusta TOKEVA2020
-hankkeeseen, ajalle 1.8.2018–31.1.2020.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 152 489 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.8.2018–
31.1.2020.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 152 489 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.4.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys. Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon
30.4.2019 mennessä.
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6.10

SMDno-2017-2038 Suomen Palopäällystöliitto; Henkinen työsuojelu ja jälkipurkutoiminta pelastustoimessa
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 120 320 euron erityisavustusta Henkinen
työsuojelu ja jälkipurkutoiminta pelastustoimessa -hankkeeseen, ajalle 1.8.2018–
31.12.2019.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään
120 320 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.8.2018–31.12.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 120 320 euroa ja enintään hyväksyttyjen kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 30 080 euroa
(25 %) ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.11

SMDno-2017-2039 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Palokuntamme
parhaaksi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 130 000 euron (50 %) erityisavustusta valistushankkeeseen Palokuntamme parhaaksi, ajalle 1.3.2018–31.8.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle
yhteensä enintään 130 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.3.2018–31.8.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 130 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 45 500 euroa (35 %)
ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Hankkeessa tulee tehdä yhteistyötä Sopimuspalokuntien liiton kanssa. Hankkeeseen tulee kutsua mukaan kaikki pelastusliitot. Hankkeen ohjausryhmään tulee
kutsu edustajia myös muista kuin alueellisista pelastusliitoista. Hanketta täydennetään ohjausryhmän kokoonpanolla kuukauden sisällä päätöksen saamisesta.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä.
6.12

SMDno-2017-2048 Työterveyslaitos; Ergo - Firefighter
Työterveyslaitos on hakenut 9 998 euron (50 %) erityisavustusta Ergo - Firefighter
-hankkeeseen, ajalle 1.3.2018–31.12.2018.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 9 998 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen
ajalle 1.3.2018–31.12.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 9 998 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.13

SMDno-2017-2049 Turun ammattikorkeakoulu; Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat - virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa
Turun ammattikorkeakoulu on hakenut 72 036 euron (75 %) erityisavustusta Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat - virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän
välineenä paloturvallisuudessa -hankkeeseen, ajalle 1.4.2018–31.3.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Turun ammattikorkeakoululle yhteensä enintään 72 036 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2018–31.3.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 72 036 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
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Ostopalvelun tulee sisältää pelastustoimen asiantuntemuksen hyödyntämisen simulaation käsikirjoituksessa ja tuotteen arvioimisen pelastustoimen tarkoituksiin
sopivaksi sekä hankkeen esittelyn pelastuslaitoksille.
Hanketta esitellään Pelastusopiston asiantuntijoille ja Pelastusopistolle tulee tarjota
mahdollisuus osallistua hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmään kutsutaan pelastustoimen edustaja.
Hankkeessa syntyvä materiaali tulee olla veloituksetta ja ilman erillisiä lisenssimaksuja pelastuslaitosten käytössä.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.
6.14

SMDno-2017-2046 Asuntojen Turvallisuus ASTU ry; Maanlaajuinen asumisturvallisuuden lisääminen
Asuntojen Turvallisuus ASTU ry on hakenut 279 000 euron (100 %) erityisavustusta Asuntojen Turvallisuus ASTU ry Maanlaajuinen asumisturvallisuuden lisääminen -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018–1.1.2019.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6.15

SMDno-2017-2051 Suomen Palopäällystöliitto; SuomiAreena 2018
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 17 714 euron (50 %) erityisavustusta SuomiAreena 2018 -hankkeeseen ajalle 1.1.2018–31.8.2018.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten
saannin jälkeen.

6.16

SMDno-2017-2053 Suomen Palopäällystöliitto; Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeiden valmistelu
Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 28 685 euron (75 %) erityisavustusta Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeiden valmistelu -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018–
31.8.2018.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä
enintään 28 685 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2018–31.8.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painaviPostiosoite
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na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 28 685 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 7 171 euroa (25 %) ja
loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Ohjausryhmään tulee kutsua ympäristöministeriön sekä sisäministeriön pelastusosaston edustaja. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että professori Aalto yliopisto ja Simo Hostikka ovat hankkeessa mukana.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
6.17

SMDno-2017-2055 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; Paloriskiilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Esteellinen jäsen Vesa-Pekka Tervo poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on hakenut 120 000 euron (48 %) erityisavustusta Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen -hankkeelle,
ajalle 1.4.2018–31.12.2018.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle yhteensä enintään 106 250 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen ajalle 1.4.2018–31.12.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 106 250 euroa ja enintään 48 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
Hanke edellyttää kaikkien pelastuslaitosten mukana oloa. Pelastuslaitosten tulee sitoutua hankkeessa muodostettavien yhdenmukaisten toimintamallien käytäntöön
saattamisessa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.
6.18

SMDno-2017-1969 Päijät-Hämeen pelastuslaitos; Kokonaisturvallisuusmessut 2018
Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut 38 400 euron (100 %) erityisavustusta
Kokonaisturvallisuusmessut 2018 -hankkeelle, ajalle 4.10.2017–30.9.2018.
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Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yhteensä
enintään 35 400 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2018–30.9.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 35 400 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten verran. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
Messuilla tulee edustaa koko pelastustoimea. Muille pelastuslaitoksille tarjotaan
mahdollisuus lähettää laitoskohtaista esittelymateriaalia pelastuslaitosten yhteiselle
materiaalipöydälle.
Hankkeen kustannuksiin hyväksytään palkkakustannukset, henkilösivukulut sekä
muut kulut. Lisäksi ostopalveluista hyväksytään 4 000 euroa ja laite- ja konehankinnoista 4 500 euroa, yhteensä 35 400 euroa. Hankkeelle tulee perustaa kustannuspaikka tai muu seurantakohde, johon työtunnit kirjataan (nimi, päivä, tunnit).
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
6.19

SMDno-2017-2050 Tapaturva Oy; Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen
tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien tekninen päivittäminen
Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Tapaturva Oy on hakenut 46 465,50 euron (47,68 %) erityisavustusta Ajoneuvojen
työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien
tekninen päivittäminen -hankkeelle, ajalle 15.3.2017–30.9.2019.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Tapaturva Oy:lle yhteensä enintään 46 465 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 15.3.2017–
30.9.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 46 465 euroa ja enintään 47,68 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
Hälytysajon turvallisuus -materiaali tulee olla veloituksetta ja pyynnöstä saatavissa.
Materiaalia tulee jakaa myös muuten laajasti SPEKin sekä ohjausryhmän kautta.
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Muu materiaali tulee olla veloituksetta ja julkisesti saatavilla. Materiaalia tulee päivittää tarvittaessa. Hankkeella ei saa tuottaa voittoa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.12.2018 mennessä.
6.20

SMDno-2017-2054 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Paloturvallisuusviikko 2018
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 495 000 euron (100 %) erityisavustusta Paloturvallisuusviikko 2018 -hankkeelle, ajalle 1.1.2018–31.12.2018.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä
enintään 495 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2018–31.12.2018.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 495 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 173 250 euroa (35 %) ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Hankkeen ohjausryhmälle tulee lähettää hankkeen kuukauden sisällä päätöksen
saamisesta kysely, miten hanketyöskentelyä voitaisiin paloturvallisuusviikkojen
osalta entisestään parantaa. Tuloksia hyödynnetään suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hankkeen ohjausryhmälle tulee antaa parempi mahdollisuus vaikuttaa hankkeen
suunnitteluun, sisältöön sekä ostopalveluihin koko hankekauden ajan.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

6.21

SMDno-2017-2032 Työterveyslaitos; Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja
Työterveyslaitos on hakenut 35 572 euron (50 %) erityisavustusta Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja hankkeelle, ajalle 1.5.2018–31.5.2019.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 35 572
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.5.2018–31.5.2019.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Avustus saa olla yhteensä enintään 35 572 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan tositteellista tilitystä vastaan
enintään kahdessa erässä.
Hankkeen tulee kattaa koko pelastuslaitoksen palveluksessa olevan henkilöstö
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.
6.22

SMDno-2017-2052 Brita Somerkoski; Paloturvallisuuskirjan kääntäminen
Brita Somerkoski on hakenut 21 510 euron (100 %) erityisavustusta Paloturvallisuuskirjan kääntäminen -hankkeelle, ajalle 1.4.2018–10.1.2019.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti myöntää Brita Somerkoskelle yhteensä enintään 21 510
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
1.4.2018–10.1.2019.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 21 510 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 5 000 euroa
(23,2 %) ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.
Hankkeen ohjausjärjestelyissä tulee olla mukana asiantuntijana ainakin Pasi Paloluoma. Pelastusopistolle tulee tarjota mahdollisuus osallistua ohjausjärjestelyihin.
Kirja tulee olla taitollisesti viimeistelty sekä kuvitettu. Julkaisu tulee valmistaa
verkkoversiona, ei painettuna.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 10.4.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.

7.

Vuoden 2018 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen haettavaksi (hakuaika 15.5. saakka)
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston
varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia.
Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustus-
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laissa (688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.
Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että
1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä;
2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta;
3) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama
muu julkinen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja
laajuus huomioon ottaen; sekä
4) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän riittävästi niitä.
Avustuksen hakijan tulee antaa hakemuksessa Palosuojelurahastolle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita Palosuojelurahasto tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi.
Erityisavustushakemusten vaikuttavuutta arvioidessaan Palosuojelurahaston hallitus
huomioi erityisesti pelastustoimen tutkimuslinjauksiin liittyvät hankkeet, jotka kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen.
Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista
käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa.
Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin
hakijan oma edunvalvonta.
Päätös:
Hakukirje hyväksyttiin ja vuoden 2018 erityisavustusten 2. hakukierros julistettiin
haettavaksi. Hakuaika päättyy 15.5.2018.
8.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

8.1

Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 5 kpl

8.1.1

SMDno-2016-1957; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; " Pelastuslaitosten
viestintäkäytännöt " hankkeeseen
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 28.2.2017 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta Pelastusopiston Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hankkeelle ajalle 1.3.2017–
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31.5.2018 yhteensä enintään 90 037 euroa. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon
31.8.2017 mennessä.
Pelastusopisto on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen Palosuojelurahaston
hallitukselle 11.12.2017. Pelastusopisto on hakenut jatkoaikaa hankkeen työskentelyn jatkamiseksi 31.8.2018 saakka
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen
mukaisesti siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon
30.11.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.2

SMDno-2016-1958; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; "Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä" hankkeeseen
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 28.2.2017 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta Pelastusopiston Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -hankkeelle ajalle 1.3.2017–28.2.2018 yhteensä enintään 77 290
euroa.. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen lopputilitys myönnetyn
avustuksen maksatusta varten tuli toimittaa rahastoon myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa
Palosuojelurahastoon 31.8.2018 mennessä.
Pelastusopisto on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen Palosuojelurahastoon
11.12.2017. Pelastusopisto hakee jatkoaikaa hankkeen työskentelyn jatkamiseksi
31.5.2018 saakka.
Päätös:
Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.3

SM-2008-750/TU-3943; Lemun VPK; hakemus käyttöajan muuttamisesta
"miehistönkuljetusauto"
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahaston hallitus on 13.5.2008 pitämässään kokouksessa myöntänyt
avustusta Lemun VPK:lle miehistöauton hankintaan 11 640 euroa kokonaiskustannusten 36 600 perusteella (SM-2008-750/Tu-3943). Päätöksessä miehistöauton
käyttöajaksi on määritelty 10 vuotta.
Lemun VPK on 4.12.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen käyttöaikaan 10 vuodesta viiteen vuoteen. Perustelu muutokselle on suunnitelmissa oleva
miehistöauton vaihto.
Päätös:
Hallitus päätti muuttaa hankkeen SM-2008-750/TU-3943 käyttöajan viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.4

SMDno-2015-2137, SMDno-2016-968 ja SMDno-2017-971; KeskiPohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos; Yhdistämis- ja jatkoaikahakemus
Pääsihteeri esitteli asian
17

Hanke I
Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta KeskiSuomen pelastuslaitokselle MOVI4 (Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä) -hankkeelle (SMDno-2015-2137) ajalle 1.1.2015–31.12.2017 yhteensä enintään 136 400 euroa. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta
varten tuli toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä.
Hankkeen hallinnointi ja rahoitus on hakemuksesta siirretty Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle 30.11.2016 päivätyllä päätöksellä 1.12.2016
alkaen. Lisäksi hankkeelle on myönnetty hakemuksen mukainen jatkoaika
31.12.2018 saakka palosuojelurahaston päätöksellä 31.10.2017. Hankkeen lopputilitys tuli toimittaa rahastoon viimeistään 31.3.2019.
Hanke II
Palosuojelurahasto on 31.8.2016 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta KeskiPohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle Yhteinen ICT -hankkeeseen
(SMDno-2016-968) ajalle 1.9.2016–31.8.2018 yhteensä enintään 480 000 euroa.
Hankkeen lopputilitys tuli toimittaa rahastoon 30.3.2019 mennessä.
Hanke III
Palosuojelurahasto on 11.9.2017 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta KeskiPohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle Yhteinen ICT II hankkeeseen (SMDno-2017-971) ajalle 1.9.2016–31.12.2018 yhteensä enintään 586
000 euroa. Hankkeen lopputilitys tuli toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä.
Yhdistämis- ja jatkoaikahakemus
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos on lähettänyt hankkeiden yhdistämis- ja jatkoaikaesityksen Palosuojelurahaston hallitukselle 5.2.2018. Avustusta
on käyttämättä yhteensä 1 018 156 euroa.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos esittää palosuojelurahastolle, että hankkeet yhdistetään yhdeksi pelastuslaitosten yhteiseksi ICT-hankkeeksi
avustusten osalta. Hankkeiden yhdistämisen jälkeen sekä toteuttaminen että tavoitteet perustuvat edelleen alkuperäisiin hankesuunnitelmiin ja esityksiin.
Päätös:
Hallitus päätti saadun selvityksen pohjalta yhdistää hankkeet esitetyn mukaisesti
diarille SMDno-2017-971 ja päättää myöntää hankkeelle jatkoaikaa siten, että
hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2020 mennessä.
Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.5

SMDno-2017-1842; Ilmajoen kunta; oikaisuhakemus takaisinperintäpäätökseen
Pääsihteeri esitteli asian
Ilmajoen kunta on saanut 25.4.2006 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman
uudisrakennuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston hallitus on myöntänyt
kunnalle 200 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 2 157 400 euroa.
Palosuojelurahaston hallitus päätti 29.11.2017 pitämässään kokouksessa periä takaisin Ilmajoen kunnalle paloaseman uudisrakennukseen vuonna 2006 myönnettyä
avustusta. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuljetusyksikön käytössä olevien
tilojen osalta peritään takaisin 22 333 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan
lisätään ajalta 1.12.2012–29.1.2015 kertynyt 1 750 euron korko valtionavustuslain
24 §:n mukaisesti.
Ilmajoen kunnalta päätettiin periä takaisin vuonna 2006 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 24 092 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.
Oikaisuvaatimus
Ilmajoen kunta on hakenut muutosta 28.12.2017 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan
Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1842. Oikaisuvaatimus saapui Palosuojelurahastoon määräajassa. Ilmajoen kunta vaatii Palosuojelurahastoa oikaisemaan takaisinperintäpäätöstään siten, että Palosuojelurahasto kumoaa takaisinperintäpäätöksensä.
Päätös:
Hallitus päätti olla oikaisematta päätöstä SMDno-2017-1842. Ilmajoen kunnalta
peritään takaisin vuonna 2006 myönnetystä valtionavustuksesta
yhteensä 24 092 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. Mikäli
palautettavaa summaa ei makseta mainittuun päivämäärään mennessä, sille on
maksettava valtionavustuslain 25 §:n mukaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4
§:ssä tarkoitetun korkokannan mukaisesti.

8.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 26 kpl
Asiantuntija esitteli asian

Esteasiat; kohdat 8.2.1–8.2.3 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset
seuraavasti:
Asiakohta
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
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2017-1947
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Saaja
Österby FBK (alue 2)
Kylmälä FBK rf (alue 2)
Espoon VPK ry (alue 2)
Malmin VPK
Iitin Vapaaehtoinen Palokunta ry
Pornaisten VPK ry
Lappfjärds FBK rf

Euro
1 003
4 612
5 435
825
1 220
449
4 057
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8.2.8
8.2.9
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.2.17
8.2.18
8.2.19
8.2.20
8.2.21
8.2.22
8.2.23
8.2.24

2017-1951
2017-1966
2017-1971
2017-2007
2017-2077
2017-2116
2017-2135
2018-42
2018-74
2018-77
2018-81
2018-95
2018-96
2018-97
2018-136
2018-141
2018-161

Nurmon Vapaaehtoinen palokunta ry
Oulunkylän VPK ry
Ylikiimingin Palomiehet ry
Tuusulan Vapaaehtoinen Palokunta ry
Lavian VPK ry
Vaasan Vapaaehtoinen palokunta ry
Kankaanpään VPK ry
Lappeenrannan VPK ry
Dragnäsbäck FBK rf
Hämeenlinnan VPK ry
Vampulan VPK ry
Jakobstads frivilligabrandkår rf
Honkilahden VPK
Koljalan VPK ry
Porin VPK ry
Tirilän VPK ry
Panelian VPK

3 913
4 413
922
2 185
2 818
795
1 740
1 827
4 271
1 935
1 066
4 176
1 822
756
4 962
675
4 556
60 433

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
2017-1830
2018-41

Keiteleen Palokuntanuoret ry
Aitoon Vapaaehtoinen palokunta ry

0
0

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
Lappfjärds FBK rf 2017-1947
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalilaitteiden kustannuksia
(2 063,17 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Pornaisten VPK ry 2017-1931
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu softshell-takkien ja auton akun kustannuksia (1 136,41 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Tuusulan Vapaaehtoinen Palokunta ry 2017-2007
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen, tietokoneen ja videotykin
tarvikkeineen kustannuksia (3 097,15 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Porin VPK ry 2018-136
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja -housujen kustannuksia (622 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Malmin VPK 2017-1913
Hyväksyttäväksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutusaltaan, nestekaasupullojen ja kiintoavaimen kustannuksia (3 773,70 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla.
Honkilahden VPK 2018-96
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu led-paneelin, valojen ja sinisen ledvilkun kustannuksia (1 676 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset:
Aitoon Vapaaehtoinen palokunta ry 2018-41
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu elvytysnuken ja käyttökytkinten kustannuksia (4 966 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Keiteleen Palokuntanuoret ry 2017-1830
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lasten työkäsineiden ja nuorten palokunta-asujen kustannuksia (528 euroa); hakija ei ole pystynyt toimittamaan kaikkia
vaadittavia liitteitä (pelastuslaitoksen lausunto hankinnan tarpeellisuudesta).
9.

Muut asiat

9.1

Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2018 lähtien
Rahaston hallituksen kokouksessa 29.11.2017 hyväksyttiin menojen asiatarkastajat
ja hyväksyjät loppuvuodelle 2017.
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listauksessa on huomioitu se, että se, että Ira
Nikoskinen toimii rahaston erityisasiantuntijana 1.1.–30.6.2018 ja Satu Martikainen
toimii rahaston asiantuntijana 1.1.–30.6.2018. Rahaston sihteeristön matkalaskujen
asiatarkastus on siirtynyt Palkeille 1.10.2017 lähtien.
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus tulee muuttumaan 30.6.2018 jälkeen,
jolloin sihteeristön toimenkuviin tulee muutoksia.

9.2

Lausunto Palosuojelurahastolaista
Palosuojelurahasto jätti lausunnon sisäministeriölle Palosuojelurahastolain muuttamisesta 15.12.2017.
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Päätös:
Merkitään tiedoksi. Hallitus kävi asiasta keskustelun.
10.

Seuraavat kokoukset ja vuoden 2018 työsuunnitelma
Vuoden 2018 toinen kokous pidetään 5.4.2018.
Päätös:
Merkitään tiedoksi. Päätetään syksyn kehittämispäivän vierailuajankohdaksi ja kohteeksi 23.– 24.10.2018, Lappi, Kittilä.

11.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.16.

Varapuheenjohtaja

Mika Kättö

Pääsihteeri

Johanna Herrala
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