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Hallituksen kokous
Aika

28.2.2020 klo 10.30

Paikka

Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, kokoushuone 17

Läsnä

Anne Holmlund

puheenjohtaja

Mika Kättö

varapuheenjohtaja

Jari Hyvärinen

jäsen; esteasia: kohta 8.3.42

Veli-Pekka Ihamäki

jäsen; esteasia: kohta 8.3.29

Petri Mero

jäsen

Mika Raatikainen

jäsen; (poistui klo 11)

Vesa-Pekka Tervo

jäsen

Ari Torniainen

jäsen; (poistui klo 11.33)

Johanna Herrala

pääsihteeri

Solja Kumpulainen

assistentti

Ira Nikoskinen

erityisasiantuntija

Sanna Virtaniemi

suunnittelija

Tiedoksi
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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.46.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista seuraavin muutoksin: esityslistaan päätettiin lisätä kohta 6.3.3. Yleisavustuslomakkeiston päivitys. Lisäksi esityslistaan lisättiin
kohta 9.2. Palosuojelurahaston ja EUSA-rahastojen henkilöstövertailu. Esityslistan asioiden numerointi muuttui vastaavasti.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.11.2019) pöytäkirja pienin teknisin tarkennuksin.

4.

Rahaston tilinpäätös vuodelta 2019, hyväksyminen
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 432 päätöstä, joista avustuspäätöksiä oli 301 kappaletta. Yhteensä rahastosta
haettiin avustusta 21,3 miljoonaa euroa ja myönnettiin 11,33 miljoonaa euroa. Myönnetty avustus oli näin ollen noin 53,13 % haetusta. Eniten avustuksia myönnettiin euromääräisesti tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (29 %) ja vähiten pienavustuksiin (4 %).
Kertomusvuonna myönnettiin avustuksia kunnille yhteensä noin 4,22 miljoonaa euroa,
pelastusalan järjestöille noin 4,67 miljoonaa euroa, sopimuspalokunnille noin 1,13 miljoonaa euroa ja muille tahoille noin 1,31 miljoonaa euroa.
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Palosuojelumaksukertymä oli 11,4 miljoonaa euroa ja vapautuneita sitoumuksia päätetyistä alitoteutuneista hankkeista kertyi 0,6 miljoonaa euroa. Uudet myönnetyt avustukset olivat 11,3 miljoonaa euroa ja toteutuneet hallintomenot 0,4 miljoonaa, yhteensä 11,7 miljoonaa euroa. Koko-naisuudessaan taloussuunnitelma toteutui hyvin.
Rahaston likvidit varat (23,2 miljoonaa euroa) kasvoivat edellisvuoteen (21,4 miljoonaa
euroa) verrattuna, ja yhteensä kasvua edellisvuodesta oli 1,8 miljoonaa euroa (8,5 %).
Tilikauden tuottojäämä oli kertomusvuonna 245 887,46 euroa. Palosuojelurahaston
hallitus ehdottaa, että vuoden 2019 tuottojäämä 245 887,46 euroa kirjataan rahaston
omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on 10 274 925,05 euroa.
Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia.
Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa tilinpäätöksessä, että vuoden 2019 tuottojäämä
245 887,46 euroa kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma
pääoma on 10 274 925,05 euroa.
Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja hyväksyi tilinpäätöksen esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen allekirjoitussivun. 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.
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5.

Rahaston henkilöstöasiat
Pääsihteeri esitteli asian

5.1

Harjoittelijan valinta Palosuojelurahastoon ajalle 1.3.−11.9.2020
Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.4.2017 (pöytäkirja
2/2017, kohta 4.5), että rahastoon voidaan ottaa säännönmukaisesti (tarvittaessa) joko
sihteeriharjoittelija tai korkeakouluharjoittelija. Harjoittelijan tehtävän julistamista haettavaksi ei käsiteltäisi erikseen hallituksessa, mutta kunkin valintaprosessin päättyessä
henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen tiedoksi.
Harjoittelijaksi toivottiin ensisijaisesti laskentatoimen ammattikorkeakouluopiskelijaa.
Valittavalta harjoittelijalta toivottiin myönteistä asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, numerotarkkuutta sekä halua oppia ja kehittää uutta. Harjoittelu on
kokopäiväistä ja palkkaus on sisäministeriön linjausten mukainen. Harjoittelujakson
kesto on 6−7 kuukautta. Hakuprosessia valmisteltiin yhteistyössä sisäministeriön
kanssa.
Harjoittelijan tehtävä ajalle 1.3.−30.9.2020 julistettiin haettavaksi 13.1.2020 ja hakuaika päättyi 30.1.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja
Arcadan rekrytointikanavissa. Lisäksi tieto avoimesta harjoittelupaikasta julkaistiin sisäministeriön LinkedIn-sivulla.
Tehtävään haastateltiin 3.2. ja 6.2.2020 neljää tradenomiopiskelijaa sekä yhtä johdon
assistenttityön ja kielten opiskelijaa. Tehtävään valittiin haastattelun jälkeen johdon
assistenttityön ja kielten opiskelija Emmi Laiho. Haastattelut suorittivat Mika Kättö ja
Johanna Herrala.
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. Harjoittelija aloittaa turvallisuusselvityksen valmistuttua ja
työskentelee rahastossa arviolta 11.9.2020 saakka.

5.2

Rahaston sihteeristön toimenkuvat 1.3.–30.6.2020.
Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (2 §) todetaan PSR:n
pääsihteerin tehtävät:
1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston
henkilöstön esimiehenä;
2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä;
3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta;
4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista;
5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka on
enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen.
Palosuojelurahaston hallitus määrää pääsihteerin sijaisen.
Kyseisen asetuksen 3 § todetaan, että Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät
määrätään toimenkuvissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus.
Avustuspäätöksiä sekä tilityksiä voidaan tarvittaessa valmistella työpareittain sovituin
vastuin, mikä huomioi paremmin rahaston kiireelliset työskentelyajankohdat.
Päätös: Vahvistettiin rahaston sihteeristön toimenkuvat.
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6.

Rahaston hallintoasiat
Pääsihteeri esitteli asian

6.1

Palosuojelurahaston hallituksen 2020−2023 asettamispäätös
Sisäministeriö asetti 11.2.2020 Palosuojelurahaston hallituksen toimikaudelle 1.3.2020
- 28.2.2023.
Puheenjohtaja Päivi Nerg, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
Jäsenet:
Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja, sisäministeriö
henkilökohtainen varajäsen Linda Viitala, erityisasiantuntija, sisäministeriö
Vesa-Pekka Tervo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto
henkilökohtainen varajäsen Minna Mättö, lakimies, Suomen Kuntaliitto
Petri Mero, johtava asiantuntija, Finanssiala ry
henkilökohtainen varajäsen Lea Mäntyniemi, johtaja, Finanssiala ry
Paula Werning, kansanedustaja, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä
henkilökohtainen varajäsen Raimo Piirainen, kansanedustaja, sosiaalidemokraattinen
eduskuntaryhmä
Mari Rantanen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä
henkilökohtainen varajäsen Olli Immonen, kansanedustaja, perussuomalaisten eduskuntaryhmä
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Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
henkilökohtainen varajäsen Sirpa Heiskanen, talous- ja hallintopäällikkö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Brita Somerkoski, erikoistutkija, pelastusalan järjestöt
henkilökohtainen varajäsen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, pelastusalan järjestöt
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2

Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2020
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio.
Palosuojelurahastossa on noudatettu valtiovarainministeriön antamia suosituksia kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.
Valtiovarainministeriön 5.2.2019 antaman suosituksen (VM/217/00.00.01/2019, voimassa 31.12.2020 saakka) mukaan kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
Kuukausipalkkio:
▪

puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi

▪

varapuheenjohtaja 220 euroa/kuukausi

▪

jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi
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Valtiovarainministeriön 5.2.2019 antamassa suosituksessa (VM/217/00.00.01/2019)
mainitaan, että kokouksiin osallistuvalle voidaan suorittaa valtiovarainministeriön kokouspalkkioista 31.1.2017 antaman suosituksen (VM/193/00.00.01/2017) mukainen
kokouspalkkio.
Valtiovarainministeriön 31.1.2017 antaman suosituksen (VM/193/00.00.01/2017, voimassa toistaiseksi) mukaan kokouspalkkiot ovat seuraavat:
Kokouspalkkio puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja
sihteerille:
Virastotyöaikana (klo 8.00–16.21) pidetty kokous tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin kestänyt kokous
▪

puheenjohtaja 28 euroa/kokous

▪

muu edellä mainittu 17 euroa/kokous

Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous
▪

puheenjohtaja 75 euroa/kokous

▪

muu edellä mainittu 45 euroa/kokous

Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain. Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan
sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että kuukausipalkkioiden ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan VM:n 31.1.2017 ja 5.2.2019 antamia suosituksia. Kuukausi-
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palkkiot maksetaan kuukausittain ja kokouspalkkiot kaksi kertaa vuodessa. Kuukausipalkkio voidaan suorittaa varajäsenelle sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistunut johtokunnan kokoukseen.

6.3

Asiakirjojen, laskujen ja koulutusten hyväksymismenettely
rahastossa

6.3.1

Asiakirjojen hyväksymismenettely sekä allekirjoituskäytäntö
Kaikki Palosuojelurahaston avustuspäätökset tehdään hallituksen kokouksissa. Rahaston päätökset allekirjoitetaan sähköisesti ACTA-järjestelmässä.
Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 10.4.2017 (pk 2/2017, kohta 4.3.) päätettiin, että sihteeristö selvittää sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa rahastossa. Sisäministeriön virkamiehillä on oikeus sähköisen allekirjoituksen käyttöön sähköisessä järjestelmässä (Acta). Puheenjohtajalla ei tätä oikeutta ole ollut, minkä johdosta sähköistä allekirjoitusta ei ollut otettu rahastossa käyttöön. Koska rahasto tekee vuosittain
noin 430 päätöstä, sähköinen allekirjoitus nopeuttaa ja joustavoit-taa käytäntöjä sekä
mahdollistaa asiakirjojen tietoturvallisen todentamisen sekä säilyttämisen.
Siirtyminen sähköiseen allekirjoitukseen mahdollistui keväällä 2017. Puheenjohtajan
sijaan päätökset allekirjoitti sähköisesti varapuheenjohtaja, jolla sisäministeriön virkamiehenä on oikeus sähköiseen allekirjoitukseen. Sisäministeriön asetuksessa Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (5 §) todetaan, että Palosuojelurahaston hallituksen
päätöksestä tehdyn toimituskirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä asian esittelijä.
Hallitus hyväksyy Palosuojelurahaston kaikki keskeiset seuranta- ja suunnitteluasiakirjat kuten tulostavoiteasiakirjan sekä tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
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kaikki päätöskokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet. Tulostavoiteasiakirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, pelastusjohtaja sekä esittelijänä toiminut pääsihteeri.
Sihteeristö voi hyväksyä avustuksen saajille enintään kahden kuukauden jatkoajan
hankkeen toteutusaikaan, rakentamisen aloittamiseen tai tilityksen lähettämiseen.
Koska kokouksia on kuusi vuodessa, eivät kaikki jatkoaikahakemukset ehdi kokoukseen
käsiteltäväksi.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että hallituksen päätöksestä tehdyn toimituskirjan voi asetuksen mukaisesti myös jatkossa allekirjoittaa sähköisesti rahaston varapuheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoituksessa ei ole siirrytty sähköiseen allekirjoitukseen. Jatketaan tätä käytäntöä. Kokouspöytäkirjan hyväksyy kokouksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja sekä pääsihteeri tai hänen sijaisensa.
Sihteeristö voi hyväksyä avustuksen saajille enintään kahden kuukauden jatkoajan
hankkeen toteutusaikaan, rakentamisen aloittamiseen tai tilityksen lähettämiseen.
6.3.2

Sihteeristön koulutusmenot
Hallitus päivittää sihteeristön koulutusten hyväksymismenettelyn. Kokouksessa
26.1.2012 (pöytäkirja 1/2012, asiakohta 5.3.) on päätetty, että sihteeristön koulutusmäärärahakatto on 10 000 euroa vuodessa, jonka puitteissa pelastusylijohtajalla on oikeus päättää pääsihteerin koulutuksista ja pääsihteerillä on oikeus päättää 1 500 €/rajaan saakka ylitarkastajan ja tarkastajan koulutuksista itsenäisesti. Yli 1 500 euron koulutusten osalta pääsihteeri pyytää varapuheenjohtajalta hyväksynnän ennakollisesti.
Koska sihteeristössä on kesästä 2012 ollut neljä työntekijää ja viime vuosina myös harjoittelija, esitetään koulutusmäärärahan korottamista 15 000 euroon. Pääsihteerillä on
oikeus 1 500 €/rajaan saakka yksikön muun henkilöstön koulutuksista. Yli 1 500 euron
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koulutusten osalta sekä sihteeristön yhteisten koulutusmenojen osalta pääsihteeri pyytää varapuheenjohtajalta hyväksynnän ennakollisesti. Sihteeristön yhteisistä koulutusmenoista 2-5 hengelle pääsihteeri pyytää hyväksynnän pelastusylijohtajalta, varapuheenjohtajalta tai rahaston hallitukselta.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että sihteeristön koulutusmäärärahakatto
on 15 000 euroa vuodessa, jonka puitteissa pelastusylijohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus päättää pääsihteerin koulutuksista ja pääsihteerillä on oikeus päättää
1 500 €/koulutusrajaan saakka rahaston muun henkilöstön koulutuksista. Yli 1 500 euron koulutusten osalta pääsihteeri pyytää varapuheenjohtajalta, puheenjohtajalta tai
pelastusylijohtajalta hyväksynnän ennakollisesti. Sihteeristön yhteisistä koulutusmenoista 2-5 hengelle pääsihteeri pyytää hyväksynnän pelastusylijohtajalta, varapuheenjohtajalta tai rahaston hallitukselta.
6.3.3

Yleisavustuslomakkeiston päivitys
Palosuojelurahasto on saanut 5.2.2020 allekirjoitetun tarjouksen Broad Scope Management Con-sulting Oy:lta yleisavustuslomakkeiston päivityksestä sekä koulutuspaketista. Tarjouksen hinta-arvio on tarjouksessa esitetyssä laajuudessa 4 800 euroa + alv
24 %.
Päätös: Rahaston hallitus piti tarjousta korkeana ja esitti uuden tarjouksen pyytämistä.
Uuden tarjouksen voi hyväksyä rahaston varapuheenjohtajan kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
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6.4

Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla
1.3.−31.5.2020
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaukseen on lisätty Janne Koivukoski Handilaskutusjärjestelmän varahyväksyjäksi Mika Kätön ollessa estyneenä. Mikäli Mika Kättö
ja Janne Koivukoski ovat kummatkin estyneenä, voi Jussi Korhonen toimia laskujen hyväksyjänä. Mikäli kaikki mainitut hyväksyjät ovat estyneitä on varalla pelastusosaston
yksiköiden päälliköt.
Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listaus päivitetään uudelleen Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 2.6.2020.
Päätös: Hyväksyttiin menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 1.3.-31.5.2020.

7.

Vuoden 2020 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen
haettavaksi (hakuaika 15.5. saakka)
Pääsihteeri esitteli asian
Vuoden 2020 erityisavustusten 2. hakukierroksen hakukirjeessä Palosuojelurahasto
avaa tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Valitut aiheet ovat
voimassa noin kolme vuotta kerrallaan. Avustuksen hakija määrittelee hankkeen keston hakemuksessaan. Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun
ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai
hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan edistävän niitä riittävästi.
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Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään. Aihealueet ovat:
Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa
Erityisavustus voidaan myöntää myös teemahaun ulkopuolisiin hankkeisiin. Yleishaussa
avustuksia voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.
Avustushakemusten osalta tarkastellaan etenkin sitä, miten ne
▪

tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista

▪

levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä

▪

ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita

▪

liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin

▪

kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.

Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan
henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja
opintomatkaan sekä stipendejä.
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 erityisavustusten 2. hakukierroksen hakukirje. Haku
julistettiin avatuksi. Hakuaika päättyy 15.5.2020. Päätökset tehdään 9.9.2020.
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8.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset sekä
sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

8.1

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 8 kpl

8.1.1

SMDno-2017-180; Hiirolan VPK ry ja Mikkelin kaupunki; muutoshakemus
hankkeen hallinnoijatahoon; paloaseman laajennushanke
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Hiirolan VPK
ry:lle avustusta paloaseman laajennushankkeeseen yhteensä enintään 64 412 euroa.
Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 30.11.2019 saakka.
Hiirolan VPK ry on yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa hakenut muutosta hankkeen
hallinnoija-tahoon 29.11.2019 päivätyllä hakemuksella. Hiirolan VPK ry sekä Mikkelin
kaupunki esittävät, että Hiirolan VPK ry:lle myönnetty avustus ja sen hallinnointi siirretään Mikkelin kaupungille.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esityksen avustuksen sekä hankkeen hallinnoinnin siirtämisestä Hiirolan VPK ry:ltä Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupunki vastaa jatkossa avustuksen vastuista ja velvoitteista avustuspäätöksen mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.2

SMDno-2018-226; Puolangan kunta; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja
budjettiin; uuden paloaseman rakennushanke
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 5.4.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Puolangan kunnalle avustusta uuden paloaseman rakentamiseen yhteensä enintään 220 000 euroa.
Päätöksen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.12.2018 ja hankkeen
lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2020 mennessä.
Hakija on 16.1.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja
budjettiin.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja budjettiin. Muutoksella ei ole vaikutusta 5.4.2018 myönnetyn avustuksen määrään. Muut päätösehdot
pysyvät ennallaan.

8.1.3

SMDno-2018-2304; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen
taloussuunnitelmaan ja aikatauluun; Palontutkintaselosteen uudistuksen
suunnittelu -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 27.2.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle
avustusta Palontutkintaselosteen uudistuksen suunnittelu -hankkeelle yhteensä enintään 41 828 euroa ajalle 1.5.2019−31.12.2019. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä
Pelastusopisto on 30.1.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja aikatauluun.
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Päätös: Hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan.
Lisäksi se päättää myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Hankkeeseen
pyydetään lähettämään väliraportti 31.5.2020 mennessä. Hankkeen lopputilitys on toimitettava rahastoon 31.3.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.4

SMDno-2018-562; Kymenlaakson pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; pelastusauto
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 18.5.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kymenlaakson
pelastuslaitokselle avustusta pelastusauton hankintaan yhteensä enintään 64 000 euroa. Hankkeen toteuttamiselle on myönnetty jatkoaikaa 27.2.2020 saakka ja vastaavasti hankkeen lopputilitykselle 1.3.2020 saakka
Kymenlaakson pelastuslaitos on 3.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa
hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä tilityksen määräajalle 3.7.2020
saakka.
Päätös: Hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka
sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 3.7.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.5

SMDno-2018-563; Kymenlaakson pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; säiliöauto
Erityisasiantuntija esitteli asian
Palosuojelurahasto on 18.5.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kymenlaakson
pelastuslaitokselle avustusta säiliöauton hankintaan yhteensä enintään 56 000 euroa.
Hankkeen toteuttamiselle on myönnetty jatkoaikaa 27.2.2020 saakka ja vastaavasti
hankkeen lopputilitykselle 1.3.2020 saakka.
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Kymenlaakson pelastuslaitos on 3.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa
hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä tilityksen määräajalle 3.7.2020
saakka.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.6.2020 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 3.7.2020 saakka. Muut
päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.1.6

SMDno-2019-976; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen
taloussuunnitelmaan; Savusukellusosaaminen kehittäminen Suomessa -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle
avustusta Savusukellusosaamisen kehittäminen Suomessa -hankkeelle yhteensä enintään 167 175 euroa ajalle 1.6.2019−31.12.2020. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Pelastusopisto on 3.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelman kustannusten väliseen jaotteluun tuotosten saavuttamiseksi. Hankkeen kokonaisbudjetti pysyy ennallaan.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen taloussuunnitelmaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.7

SMDno-2019-983; Työterveyslaitos; jatkoaikahakemus; FireFit-menetelmän
sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Työterveyslaitokselle (TTL) avustusta FireFit-menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen -hankkeelle yhteensä enintään 95 959 euroa ajalle 1.1.−31.12.2020. Päätöksen
mukaan hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä.
Työterveyslaitos on 5.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle määräajalle
31.3.2022 saakka.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2021
saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle 31.3.2022 saakka. Hankkeeseen pyydetään lähettämään väliraportti 31.5.2021 mennessä.
Ohjausryhmä tulee nimetä hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja lähettää tieto kokoonpanosta rahastoon 31.5.2020 mennessä. Hankkeen viestintää myös pelastuslaitoksille
tulee tehostaa ja tuloksista tulee lähettää kooste pelastuslaitoksille sekä alan lehdille.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.8

SMDno-2019-1007; Turun ammattikorkeakoulu Oy; muutoshakemus;
Virtuaalista paloturvallisuutta − VirPa 2 -hanke
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.9.2019 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle avustusta Virtuaalista paloturvallisuutta − VirPa 2 -hankkeeseen yhteensä enintään 98 189 euroa ajalle 1.9.2019−31.8.2021. Päätöksen mukaan hankkeen
lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2021 mennessä.
Turun ammattikorkeakoulu on 10.2.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta
hankkeen budjettiin.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle seuraavaan
kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

8.2

Oikaisuvaatimus; SMDno-2019-2059; Kokemäen VPK ry,
pienavustus
Suunnittelija esitteli asian
Kokemäen VPK ry on hakenut avustusta kalusto- ja varustehankintoihin 30.10.2019
päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahaston hallitus myönsi päätöksellään 28.11.2019
Kokemäen VPK ry:lle 6 136 euron suuruisen avustuksen. Avustusta ei myönnetty mönkijän ajosiltojen, sidontavöiden ja kärryjen kiinteiden työvalojen (yht. 410,06 €) hankintaan.
Kokemäen VPK ry on lähettänyt 23.12.2019 Palosuojelurahaston hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jolla se hakee oikaisua annettuun päätökseen mönkijän ajosiltojen, si-
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dontavöiden ja kärryjen kiinteiden työvalojen avustuksen osalta. Oikaisupyyntö on toimitettu Palosuojelurahastoon hallintolain (434/2003) 49 c §:ssä säädetyn 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja muuttaa
28.11.2019 tehtyä päätöstä sekä myöntää Kokemäen VPK ry:lle yhteensä 164 euron
avustuksen kalustohankintoihin 410,06 euron kokonaiskustannusten perusteella. Avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Avustukseen nähden noudatetaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Perustelut: Oikaisuvaatimuksessaan hakija on perustellut hankintojen avustuskelpoisuutta. Perustelun tuomien lisätietojen perusteella voidaan todeta, että kyseessä on
avustettava hankinta.

8.3

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 50 kpl
Suunnittelija esitteli asian
Esteasiat; kohta 8.3.29 Veli-Pekka Ihamäki ja kohta 8.3.42 Jari Hyvärinen poistuivat
huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Rahastoon on saapunut sopimuspalokuntien pienavustushakemuksia 50 kpl. Myönnettävä avustus on yhteensä 128 285 euroa. Yksittäiset päätökset on esitetty taulukossa,
joka on pöytäkirjan liitteenä, liite 1.

Asiakohta

SMDno

Saaja

Avustus €

8.3.1

SMDno-2019-2155

Vähikkälän ja Sauvalan VPK

1 103

ry
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8.3.2

SMDno-2019-2166

Klaukkalan Metsäkylän VPK

3 290

ry

8.3.3

SMDno-2019-2167

Mäntsälän VPK ry

1 197

8.3.4

SMDno-2019-2172

Nuijamaan VPK ry

2 816

8.3.5

SMDno-2019-2181

Forssan VPK ry

1 869

8.3.6

SMDno-2019-2182

Jokioisten VPK ry

1 805

8.3.7

SMDno-2019-2184

Tammisalon VPK ry

2 518

8.3.8

SMDno-2019-2297

Rantakulman VPK ry

318

8.3.9

SMDno-2019-2303

Jäkärlän VPK ry

jätettiin
pöydälle

8.3.10

SMDno-2019-2305

Kauhajärven VPK ry

364

8.3.11

SMDno-2019-2313

Säkylän VPK ry

5 375

8.3.12

SMDno-2019-2321

Uudenkoiviston VPK ry

1 763

8.3.13

SMDno-2019-2389

Lavian VPK ry

2 692

8.3.14

SMDno-2019-2412

Noormarkun VPK ry

3 570
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8.3.15

SMDno-2019-2425

Porin VPK ry

3 744

8.3.16

SMDno-2019-2434

Vaasan VPK ry

1 176

8.3.17

SMDno-2019-2453

Malmin VPK ry

4 121

8.3.18

SMDno-2019-2457

Oripään VPK ry

1 705

8.3.19

SMDno-2019-2458

Oripään VPK ry

2 260

8.3.20

SMDno-2019-2461

Kankaanpään VPK ry

1 599

8.3.21

SMDno-2019-2477

Eurajoen VPK ry

4 386

8.3.22

SMDno-2019-2478

Ryttylän VPK ry

802

8.3.23

SMDno-2019-2479

Merikarvian VPK ry

4 237

8.3.24

SMDno-2019-2480

Riihimäen VPK ry

4 449

8.3.25

SMDno-2019-2482

Lokalahden VPK ry

644

8.3.26

SMDno-2019-2483

Honkajoen VPK ry

6 769

8.3.27

SMDno-2020-60

Köyliön VPK ry

1 586

8.3.28

SMDno-2020-61

Köyliön VPK ry

3 978

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2020

23 (38)

SMDno-2020-25
Liite 1

8.3.29

SMDno-2020-62

Lappvik FBK ry

4 967

8.3.30

SMDno-2020-105

Kälviän VPK ry

892

8.3.31

SMDno-2020-107

Pyhärannan VPK ry

7 569

8.3.32

SMDno-2020-112

Humppilan VPK ry

10 657

8.3.33

SMDno-2020-148

Kiukaisten VPK ry

3 490

8.3.34

SMDno-2020-180

Piikkiön VPK ry

1 274

8.3.35

SMDno-2020-205

Pelkosenniemen VPK ry

1 404

8.3.36

SMDno-2020-206

Pelkosenniemen VPK ry 2

1 065

8.3.37

SMDno-2020-219

Pihlavan VPK ry

4 061

8.3.38

SMDno-2020-226

Pihlavan VPK ry

3 058

8.3.39

SMDno-2020-243

Särkisalmen VPK ry

2 300

8.3.40

SMDno-2020-246

Friherrsin VPK ry

2 664

8.3.41

SMDno-2020-247

Jokelan VPK ry

3 772

8.3.42

SMDno-2020-254

Lahden VPK ry

1 724
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8.3.43

SMDno-2020-280

Koljalan VPK ry

1 275

8.3.44

SMDno-2020-281

Rovaniemen VPK ry

1 804

8.3.45

SMDno-2020-289

Kittilän VPK ry

1 224

8.3.46

SMDno-2020-298

Metsämaan VPK ry

525

8.3.47

SMDno-2020-300

Asolan VPK ry

1 239

8.3.48

SMDno-2020-301

Hämeenlinnan VPK ry

3 185

Yhteensä

128 285

Hylätyt hakemukset:

Asiakohta

SMDno

Saaja

Avustus €

8.3.49

SMDno-2019-2481

Lokalahden VPK ry

0

8.3.50

SMDno-2020-290

Kittilän VPK ry

0
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun
ottamatta:
Nuijamaan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvirenkaiden kustannuksia (959,40 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Forssan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nosto-oven kustannuksia (2120,40 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu vapaaehtoisille palokunnille, laitospalokunnille, teollisuuspalokunnille, sotilaspalokunnille tai muille pelastusalalla toimiville yhteisöille.
Hankinnan kohde ei ole Forssan VPK:n omistuksessa.
Säkylän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu reisitaskuhousujen, poolopaitojen, lippisten,
pipojen ja näiden brodeerausten, virkapukujen, virkatakin, pikeepaitojen, ulkotakkien,
selkämerkkien ja hihatunnusten kustannuksia (8 339,16 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Reisitaskuhousuihin ja poolopaitoihin avustusta on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
Lavian VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu selkämerkkien, ensiapunuken, harjoitusdefibrillointitarvikkeiden, asemapalvelushousujen, palvelushousujen, -paitojen ja pikeepaitojen sekä sadesuoja-asujen kustannuksia (8 833,34 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hankitut housut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat reisitaskuhousut.
Porin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kovapalateräketjun, valaisimen akun ja palokypärien varaosien kustannuksia (414 euroa); kyseessä on varaosa, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu raivausauton nosturin työvaloa (198 euroa);
pelastuslaitos ei puoltanut hankintaa.
Vaasan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan terien kustannuksia (428,43
euroa); kyseessä on varaosa, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Malmin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pienkonepolttoaineen ja teräketjuöljyn kustannuksia (76,80 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Oripään VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemapalvelusasujen, muonitus- ja ea-tehtäviin hankittujen heijastinliivien ja ensiaputarvikkeiden kustannuksia (2 364,64 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hankitut asemapalvelusasut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt,
asemavaatetukseen kuuluvat palvelusvaatteet.
Eurajoen PVK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu otsonointikaapin ja mainosmateriaalikustannuksia (6 723,35 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Honkajoen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nahkarasvan kustannuksia (9,80 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahasto-lain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Köyliön VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja -housujen, heittosammutussalkun esittelyn matkakulujen, sammutushousujen vaihtohenkselien ja kenkärasvan
kustannuksia (701,41 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Hankitut palveluspaidat ja -housut eivät ole pelastustoimen virkapukuohjeessa määritellyt, asemavaatetukseen kuuluvat palvelusvaatteet.
Humppilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysosaston harjoituksiin hankittujen työjalkineiden ja sykemittareiden kustannuksia (2 190,65 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Pelkosenniemen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu dronen kustannuksia (4 003,59 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Pelkosenniemen VPK ry 2
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vesijetin kustannuksia (17 190 euroa); hankinnan hankintahinta ylittää avustuksenhakuohjeessa SMDno-2015-1956 hyväksytyn
yksittäisen hankinnan enimmäiskustannuksen 12 500 € (sis. alv) määrän.
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Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vesijetin toimituksen ja ennakkorekisteröinnin kustannuksia (389,34 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Pihlavan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sidostarvikesaksien ja virve-kantimien kustannuksia (354,64 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Friherrsin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu wc-istuimen ja kannen, bensiinin, teräketjuöljyn, roskakorin, paperin ja ikkuna-avaimen kustannuksia (727,59 euroa); kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Jokelan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysmuonituslaatikoiden, radiotaskujen,
erillisten hihamerkkien, irtomerkkitarrojen ja virkatunnusten, lippisten, pikeepaitojen,
hihatunnusten, bermudahousujen ja muonitusteltan kustannuksia (5 575,36 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2020

30 (38)

SMDno-2020-25
Liite 1

Rovaniemen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu viestintäsovelluksen ja teltan painatuksen
kustannuksia (1 515,98 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Kittilän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu selkämerkkien kustannuksia (316,20 euroa);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hämeenlinnan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen, savukoneen ja hälytysmuonituksen turvajalkineiden kustannuksia (1 706,52 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Kokonaan hylätyt hakemukset:
Lokalahden VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kypärämikrofonien ja tangenttien kustannuksia (2 232 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015-1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
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Kittilän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lippisten ja t-paitojen kustannuksia (2 794,34
euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää Jäkärlän VPK ry:n hakemuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten. Muilta osin Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti.

9.

Muut asiat

9.1

Palosuojelurahaston hallituksen sähköpostikokoukset
23.12.2019 ja 16.1.2020
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston hallitus on pitänyt kaksi sähköpostikokousta 23.12.2019 ja
16.1.2020.
Sähköpostikokous 23.12.2019 käsitteli Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajien ja
hyväksyjien hyväksymistä ajalle 1.1.−28.2.2020 sekä sihteeristön toimenkuvien hyväksymistä ajalle 1.1.−28.2.2020. Puheenjohtaja ja kaikki rahaston hallituksen jäsenet hyväksyivät päätösesitykset sähköpostilla 20.12 - 23.12.2019 välisenä aikana. Sähköpostikokouksen tiedot on tallennettu asianhallintajärjestelmä Actaan, SMDno-2019-25.
Sähköpostikokous 16.1.2020 käsitteli Palosuojelurahaston pääsihteerin viran julistamista haettavaksi. Puheenjohtaja ja kaikki rahaston hallituksen jäsenet hyväksyivät
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päätösesityksen sähköpostilla / viestillä 14.1.2020 – 16.1.2020 välisenä aikana. Sähköpostikokouksen tiedot on tallennettu asianhallintajärjestelmä Actaan, SMDno-2020-25.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.2

Palosuojelurahaston ja EUSA-rahastojen henkilöstövertailu
Pääsihteeri esitteli asian
Esiteltiin yhteenveto Palosuojelurahaston ja EUSA-rahastojen henkilöstövertailusta
suhteessa myönnettäviin avustuksiin.
EUSA-rahastojen henkilöstömäärä on 14, joista vakituisessa työsuhteessa on 12 henkilöä ja määräaikaisena 2 henkilöä. Palosuojelurahaston henkilöstöön kuuluu 4 työntekijää sekä ajoittain harjoittelija. EUSA-rahastojen budjetti ohjelmakaudella 2014 - 2020
on 167 miljoonaa euroa. PSR:n budjetti vastaavalla ajanjaksolla on noin 78,3 miljoonaa
euroa.
Palosuojelurahaston määräraha on hieman vajaa puolet (46,9 %) EUSA-rahastojen budjetista vastaavalla 7 vuoden jaksolla tarkasteltuna. Palosuojelurahaston henkilöstön
määrä on hieman yli neljännes (28,5 %) EUSA-rahaston henkilöstöstä.
Rahaston työmäärä on kasvanut. Uusina tehtävinä rahastoon on tullut muun muassa
tarkastuskäynnit avustuskohteissa sekä avustusten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattinen arviointi. Lisäksi osallistuminen valtionavustusten yhteisen sähköisen asiointijärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon sekä ylläpitoon vie rahaston
sihteeristön työaikaa. Viestintää rahaston toiminnasta on lisätty. Myös palosuojelumaksukertymä on noussut viime vuosina., mikä on lisännyt rahaston hallinnollisen työn
määrää.

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2020

33 (38)

SMDno-2020-25
Liite 1

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Rahaston hallitus kiinnitti huomiota siihen, että sihteeristön työajan riittävyys tulee turvata.

9.3

Palkeiden palvelusopimus 2020
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on tehnyt Valtion talous- ja hallintokeskuksen (Palkeet) kanssa palvelusopimuksen vuodelle 2020.
Päätös: Merkittiin tiedoksi Palkeiden palvelusopimus ja sen hinnoittelulaskelma vuodelle 2020.

9.4

Valtionavustusten kehittämishanke
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa:
Valtiovarainministeriö on asettanut 8.3.2019 koko valtionhallinnon kattavan viisivuotisen kehittämishankkeen valmistelemaan valtionavustusten menettelytapojen uudistusta ja digitalisointia. Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia
myöntävien viranomaisten yhteistyötä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Sihteeristön on osallistunut hankkeen työpajoihin
syksyllä 2019.
Tarkentavat toiminnalliset määrittelyt keväällä 2020
Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 10.9.2019 keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin Palosuojelurahaston mukana olo hankkeen määrittelytyössä työpanoksella.
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Määrittelytyön tuloksina tuotettiin Valtionavustus 2.0 -toimintamallin prosessikartta,
toiminnallinen määrittely sekä toimin-nalliset vaatimukset.
Tarkemmat toiminnalliset määrittelyt tehdään keväällä 2020. Palosuojelurahasto on
valittu yhdessä EUSA-rahastojen sekä OKM:n ja UM:n kanssa hankkeen jatkotyöskentelyyn. Tavoitteena on, et-tä syksyllä 2021 toteutuvassa ensimmäisessä käyttöönotossa
pilotoitavat avustushaut sovitaan erikseen edellä mainittujen ministeriöiden kanssa
ministeriöiden ehdotusten pohjalta. Pilottihaut voivat olla joko yleis- tai erityisavustushakuja, joissa valtionavustuksen saajina ovat yhteisöt. Kehittämishankkeeseen osallistuminen vie sihteeristön työaikaa muulta valmistelutyöltä.
Päätös: Keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin Palosuojelurahaston sihteeristön osallistuminen tarkentavien toiminnallisten määrittelyjen työpajoihin keväällä 2020. Pilottihakuun 2021 tulisi rahastosta yleisavustukset pelastusalan järjestöille.

9.5

Tarkastuskäynnit vuonna 2020
Erityisasiantuntija esitteli asian
Tarkastussuunnitelma vuodelle 2020:
Tarkastussuunnitelmaan vuodelle 2020 sisällytetään kohteissa tehtäviä tarkastuskäyntejä. Tarkastuskohteeksi valitaan tarkastussuunnitelman mukaisesti arvioidun riskin ja
satunnaispoiminnan perusteella vuosittain yhteensä 5-20 hanketta, joista suurin osa
toteutetaan tarkastussuunnitelman pohjalta ja joitakin tarkastussuunnitelman ulkopuolelta sovituin perustein (esimerkiksi muualta saatu tieto avustuskohteen päätöksenvastaisesta käytöstä). Tarkastuksessa varmistutaan siitä, että hankkeita ja toimintaa
on toteutettu sääntöjen puitteissa ja että avustus on päätöksenmukaisessa käytössä.
Rakennushankkeiden osalta avustuksen käyttöaika on päätöksen mukaan 30 vuotta.
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Vuoden 2020 tarkastussuunnitelmaan sisältyy 12 rakennushanketta, neljä harjoitusaluehanketta, 16 kalustohanketta sekä viisi pienavustushanketta. Sihteeristö voi täsmentää tarkastuskäyntien mää-rää, kohdetta sekä ajankohtaa tarvittaessa suunnitelmasta poiketen muun muassa aikataulullisista syistä.
Mitä on jo tehty:
Palosuojelurahasto on saanut loppuun vuonna 2015 alkaneen mittavan rakennusavustusten valvontahankkeen. Tarkastuksen kohteena olivat kaikkien vuosina 1988 - 2013
myönnettyjen rakennushankeavustusten nykytilanne ja -käyttö.
Vuonna 2017 aloitettiin tarkastuskäyntien tekemien avustuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen valvontaprosessia. Vuosien 2017 - 2019 aikana on tehty tarkastuskäyntejä
yhteensä 39 kpl. Tarkastuksista neljä on kohdistunut yleisavustuksiin, kaksi tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin, kaksi pienavustuksiin, 16 rakennushankkeisiin ja 15 kalustohankkeisiin.
Päätös: Tarkastuskäyntisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätettiin, että
sihteeristö voi tarvittaessa muuttaa esitystä tarkastuskäyntien määrän sekä ajankohdan osalta esimerkiksi aikataulullisista syistä.
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9.6

Kalusto-, rakennus ja pienavustuspäätöksissä oleva
sopimuspalokuntia koskeva lisäehto
Erityisasiantuntija esitteli asian
Rakennus-, kalusto ja pienavustuspäätöksissä on seuraava sopimuspalokuntia koskeva
lisäehto:
”Milloin palokunta lopettaa toimintansa tai milloin sen ja pelastustoimen alueen välinen palokuntasopimus lakkaa tai irtisanotaan tässä avustuspäätöksessä määrättynä
avustetun omaisuuden käyttöaikana, on avustuksen kohteena ollut omaisuus luovutettava ensisijaisesti sille pelastustoimen alueelle, jonka kanssa palokunnalla on ollut palokuntasopimus (sammutussopimus), mikäli pelastustoimen alue luovuttamista haluaa.
Milloin palokunta lopettaa toimintansa tai milloin se muusta syystä lakkaa olemasta
sopimuspalokunta tässä avustuspäätöksessä määrättynä avustetun omaisuuden käyttöaikana eikä pelastustoimen alue halua lunastaa palokunnan avustusvaroin hankkimaa omaisuutta, menetellään valtion-avustuslain (688/2001) 5 luvun säännösten mukaisesti. Luovutuksen yhteydessä on palokunta oikeutettu saamaan käyvän korvauksen
kalustohankinnan omarahoitteisesta osuudesta.”
Lisäehdossa on ongelmana se, että sopimuspalokunta voi joutua luovuttamaan omistamansa avustuksen kohteena olevan omaisuuden alueen pelastuslaitokselle, mikäli palokuntasopimus ei jostain syystä jatkuisi tai sopimuspalokunta muutoin lopettaisi toimintansa. Bobäck FBK rf:lle hyväksyttiin muutos kyseiseen lisäehtoon Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 28.11.2019 (Pöytäkirja 6/2019, kohta 9.1.7).

Postiosoite
PL 26
00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
Helsinki

Puhelin 0295 480 171 (vaihde)

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

Pöytäkirja 1/2020

37 (38)

SMDno-2020-25
Liite 1

Päätös: Hyväksyttiin rakennus-, kalusto- ja pienavustuspäätöksiin sopimuspalokuntien
lisäehtoa koskeva muutos. Muutos tulee voimaan heti tulevissa päätöksissä. Muutos
päätöksiin on seuraavanlainen:
”Milloin palokunta lopettaa toimintansa tai milloin sen ja alueen pelastustoimen välinen palokuntasopimus lakkaa tai irtisanotaan tässä avustuspäätöksessä määrättynä
avustetun omaisuuden käyttöaikana, voidaan avustuksen kohteena ollut omaisuus luovuttaa sen alueen pelastustoimelle, jonka kanssa palokunnalla on ollut palokuntasopimus, mikäli alueen pelastustoimi luovuttamista haluaa. Luovutuksen yhteydessä on sopimuspalokunta oikeutettu saamaan käyvän korvauksen avustuksen kohteen omarahoitteisesta osuudesta sen mukaisesti, miten osapuolet asian keskenään sopivat. Asiaan tulee ennen luovutusta hakea rahaston hallituksen päätös.
Milloin palokunta lopettaa toimintansa tai milloin se muusta syystä lakkaa olemasta
sopimuspalokunta tässä avustuspäätöksessä määrättynä avustetun omaisuuden käyttöaikana eikä alueen pelastustoimi halua lunastaa palokunnan avustusvaroin hankkimaa omaisuutta, menetellään valtion-avustuslain (688/2001) 5 luvun säännösten mukaisesti.”

9.7

Alustava rahaston työsuunnitelma ja hallituksen kokousaikataulu
2020
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahastolla on kuusi kokousta vuodessa, joiden aikataulusta on tehty alustava työsuunnitelma. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti sisäministeriössä, toisinaan
rahaston avustuskohteessa pääkaupunkiseudulla.
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Kokous- ja kehittämispäivä pidetään usein yksipäiväisenä rahaston hallituksen ensimmäisen kokousvuoden syksynä. Kaksipäiväisenä kokous- ja kehittämispäivä on pidetty
seuraavasta vuodesta lähtien (esim. toukokuussa) eri puolilla Suomea. Rahaston hallitus tutustuu kehittämispäivän aikana alueen pelastustoimeen sekä rahaston avustuskohteisiin.
Päätös: Alustava rahaston työsuunnitelma ja kokousaikataulu 2020 merkittiin tiedoksi.
Kokouspäivämäärät sovitaan uuden rahaston hallituksen kanssa (kausi 1.3.2020 28.2.2023).

10.

Seuraavat kokoukset
Vuoden 2019 toinen kokous pidetään maaliskuun lopussa 2020, kun päivämäärästä on
sovittu uuden hallituksen kanssa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.26.

Liite 1:

Puheenjohtaja

Anne Holmlund

Pääsihteeri

Johanna Herrala

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 50 kpl
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