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Hallituksen kokous
Aika

1.12.2015 klo 11.30

Paikka

SM; Erottajankatu 2; Kokoushuone 338

Läsnä

Kari Hannus
Mika Kättö
Anne Holmlund
Jari Hyvärinen
Petri Mero
Jussi Rahikainen
Kari Rajamäki
Simo Tarvainen

puheenjohtaja, esteasiat; kohta 9.2.3
varapuheenjohtaja; esteasia; kohta 4.4 ja pj 9.2.3
jäsen, poistui; klo 12.54, saapui klo 12.55, kohta 6
jäsen, esteasiat; kohta 4.4 ja 9.2.1 -9.2.2
jäsen
jäsen
jäsen, poistui klo 12.27 ja saapui klo 13.17, kohta 4

Johanna Herrala
Tina Heino
Ulla Mönkkönen
Ada Almusa

pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
harjoittelija

jäsen, esteasia; kohta 4.4, poistui klo 12.38 saapui klo 12.41
kohta 4.9, poistui klo 13.06

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.37.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 27.11.2015 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (23.10.2015) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Erityisavustukset valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2015
3. hakukierros
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto julisti kokouksessaan 23.10.2015 haettavaksi erityisavustusten
2015 määrärahan puitteissa, valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
kohdistuneen ylimääräisen erityisavustushaun.
Rahastoon saapui 9.11.2015 määräaikaan mennessä eri hakijatahoilta yhteensä 10
hakemusta. Hakemuksia arvioi pääsihteerin tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli
kaikki saapuneet hakemukset kokouksessaan 13.11.2015.
Asiantuntijaraadin kokoonpano:
 Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto (tutkimus & tilastot, Pronto, pelastusopiston toiminta)
 Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus & neuvonta, kampanjat)
 Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, laitosten välinen yhteistyö, pelastustoiminta)
 Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO (toimintavalmius, palvelutaso,
riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
 Arto Heinonen, riskipäällikkö, Folksam Vahinkovakuutus (vakuutusala, riskienhallinta, tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
 Jarkko Häyrinen, ylitarkastaja, SM/PEO (mm. onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien paloturvallisuus)
 Simo Hostikka, professori, Aalto yliopisto, (mm. paloturvallisuustekniikka, rakennusten paloturvallisuus, tulipalojen simulointi, poistumisturvallisuus)
 Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus)
 Tiina Männikkö, neuvotteleva virkamies, SM/PEO, (tutkimustoiminnan
koordinointi)
 Maija Peltokangas, pelastusylitarkastaja, SM/PEO, (mm. onnettomuuksien
ehkäisypuolelle, valistuskampanjoihin ja -tapahtumiin, kansalaisten asenteisiin
(gallupit) ja sopimuspalokuntien turvallisuusviestintään ja tapahtumatoimintaan).
Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimi pääsihteeri Johanna Herrala.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:
Pääsihteeri on esitellyt kaikki hankkeet.
4.1 SMDno-2015-1926 Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto on hakenut 115 510 € (68 %) avustusta Poistumissimulointien tutkimus ja hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa hankkeeseen ajalle 1.3.2016 30.9.2017.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt myöntää Aalto-yliopistolle yhteensä enintään 83 885 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.3.2016 -30.9.2017.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 83 885 euroa ja enintään 49,3 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella
enintään kolmessa erässä.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.1.2017 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 10.12.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee
toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
4.2 SMDno-2015-1927 Pelastusopisto
Pelastusopisto on hakenut 106 453 € (70 %) avustusta Modernien kodinkoneiden
palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka hankkeeseen ajalle 1.1.2016 - 28.2.2017.
Päätös:
Palosuojelurahasto päättää myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 105 000
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2016
- 28.2.2017.
Avustus saa olla yhteensä enintään 105 000 euroa ja enintään 69 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään
kolmessa 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.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.8.2016 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.5.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.3 SMDno-2015-1923 Pellekaija Pum Oy
Pellekaija Pum Oy on hakenut 24 925 € (50 %) avustusta Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvallisuudesta pienimmille hankkeeseen 4.1.2016 - 31.5.2017.
Päätös:
Palosuojelurahasto päättää myöntää Pellekaija Pum Oy:lle yhteensä enintään 24
925 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
4.1.2016 - 31.5.2017.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 24 925 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 2 500 euroa ja loput
tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeella tulee toteuttaa 100 esitystä 1,5 vuoden aikana eri puolilla Suomea.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hankkeen väliraportti
tulee toimittaa rahastoon 30.11.2016 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen
kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.4 SMDno-2015-1925 SM - Pelastusosasto
SM:n Pelastusosasto on hakenut 452 360 € (34,8 %) avustusta Pelastustoimen kehittämishankkeelle ajalle 16.11.2015 - 31.12.2018.
Päätös:
Palosuojelurahasto päättää myöntää SM:n Pelastusosastolle yhteensä enintään 420
000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle
16.11.2015 - 31.12.2016 (hankkeen kokonaiskesto on ilmoitettu 31.12.2018 saakka)
Avustus saa olla yhteensä enintään 420 000 euroa ja enintään 32 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista.
Hanke on kolmevuotinen. Kokonaiskustannukset vuosina 2016 - 2018 ovat yhteensä 3 891 000 euroa. Avustusta tulee hakea vuosittain ja sen tarve arvioidaan
hankkeen etenemisen pohjalta.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Avustuksesta maksetaan ennakkona 140 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.
Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen vuosiraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa syntyneet tuotokset.
4.5 SMDno-2015-1924 Åbolands Brandkårsförbund r.f.
Åbolands Brandkårsförbund r.f. on hakenut 10 000 € (90 %) avustusta Utveckling
av räddningsverksamhet hankkeeseen ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
Päätös:
Palosuojelurahasto päättää myöntää Åbolands Brandkårsförbund r.f:lle yhteensä
enintään 10 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
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Avustus saa olla yhteensä enintään 10 000 euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 2 000 euroa ja loput
tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa 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.
Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.6 SMDno-2015-1934 Baltic Tank Oy
Baltic Tank Oy on hakenut 8 065 € (29 %) avustusta Oulun Vihreäsaaren öljysatama 2015 - Riskien kartoitus operaattoreiden ja sidosryhmien yhteistyönä hankkeeseen ajalle 15.11.2015 - 29.2.2016.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankkeen katsotaan kuuluvan omarahoitteisen toiminnan piiriin.
4.7 SMDno-2015-1935 Hintsala Marko
Hintsala Marko on hakenut 5 750 € (50 %) avustusta Aerosoliturvallisuuden kehittämishanke - erilaisten säilytyskaappien palosuojaavuus hankkeeseen ajalle tammihelmikuu 2016.
Päätös:
Palosuojelurahasto päättää myöntää yhteensä enintään 5 750 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1. - 30.4.2015.
Avustus saa olla yhteensä enintään 5 750 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan yhdessä
erässä.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää
siten, että Palosuojelurahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. Koulutusmateriaaliin on
hyvä pyytää palautetta ennen sen julkaisemista.
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Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.7.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys
4.8 SMDno-2015-1931 Insta Innovation Oy
Insta Innovation Oy on hakenut 25 000 € (39 %) erityisavustusta Paloturvallisuuteen liittyvien malliharjoitusten laatiminen osana SOTE-sektorin kansallisen harjoituskirjaston perustamista hankkeeseen ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Sairaanhoitopiirien riskienhallintaa kehittävän hankkeen ei katsota esitetyssä muodossaan kuuluvan Palosuojelurahastosta rahoitettavien hankkeiden joukkoon.
4.9 SMDno-2015-1933 SPR – Varsinais-Suomen piiri
SPR – Varsinais-Suomen piiri on hakenut 26 000 € (72 %) avustusta Turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten paloturvallisuusaineisto hankkeeseen ajalle
18.1.2016 - 13.5.2016.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Mikäli hankkeelle haetaan
avustusta myöhemmin, tulee se valmistella yhteistyössä SPEKin sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa.
4.10 SMDno-2015-1932 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
THL on hakenut 47 100 euron (75 %) erityisavustusta Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvän koulutusaineiston jalkauttaminen ulkomaalaistautisille henkilöille -hankkeeseen, ajalle1.1.2016 -31.12.2016.
Päätös:
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän Palosuojelurahaston (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

5.

Vuoden 2015 Yleisavustukset pelastusalan järjestöille, avustuspäätökset
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahastoon saapui 30.9.2015 määräaikaan mennessä viisi yleisavustushakemusta. Hakijat olivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Palotutkimusraati sekä Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry. SPEK ry:n hakemus pitää sisällään myös yhdeksän alueellista pelastusliittoa ja neljä SPEK ry:n alueyksikköä.
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Haetut yleisavustukset:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry - SPEK ryhmä
Suomen Palopäällystöliitto ry
Nuohousalan Keskusliitto ry
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
Palotutkimusraati ry
Yhteensä

2 208 530 €
330 000 €
239 555 €
100 000 €
17 190 €
2 895 275 €

7

Yleisavustusta haettiin vuodelle 2016 yhteensä 2 895 275 euroa, mikä on 0,37 %
vähemmän kuin edellisvuonna (2 905 967 euroa). Palosuojelurahaston talousarviossa on vuodelle 2016 myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 2 830 000 euroa ja
päätösesitys on talousarvion mukainen. Avustusesityksiä tehtäessä on huomioitu
jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve, hakijan toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet, hakemuksen
perustelut, vuosina 2012–2013 toteutettu vaikuttavuusarviointi sekä siitä tehdyt
toimenpidelinjaukset. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat. Avustusesitys on 97,7 % haetusta (ed. vuonna: 95,3 %).

Haetut
yleisavustukset
järjestöittäin
SPEK-ryhmä
SPPL ry
NKL ry
SSPL ry
Palotutkimusraati
ry
Yhteensä

Haettu
Avustus
% haeavustus 2016 2016
tusta
2 208 530
2 200 000
99,6
330 000
330 000
100,0
239 555
188 000
78,5
100 000
95 000
95,0
17 190
2 895 275

17 000
2 830 000

Haettujen
toimintojen
kokonais%
kustannuk- AvusHaettu
Avustus
haeset
tus %
avustus 2015 2015
tusta
5 263 043
41,8
2 192 779
2 170 000
99,0
1 017 314
32,4
325 000
320 000
98,5
414 471
45,4
245 998
184 000
74,8
158 334
60,0
125 000
80 000
64,0

98,9
97,7

31 190
6 884 352

54,5
41,1

17 190
2 905 967

16 000
2 770 000

Haettujen toimintojen
kokonaiskustanAvusnukset
tus %
5 318 417
40,8
1 017 314
31,5
414 471
44,4
158 334
50,5

93,1
31 190
95,3 6 939 726

51,3
39,9

5.1 Nuohousalan Keskusliitto ry
Nuohousalan Keskusliitto ry:n (NKL ry) avustusesitys 188 000 euroa vuodelle
2016 on 4 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Avustusesitys on 78,5 %
haetusta ja 45,4 % haettujen toimintojen kokonaiskustannuksista ja 33,2 % liiton
kokonaiskustannuksista (565 885 euroa). Jäsenmaksutuottoja liitto on budjetoinut
avustusvuodelle 185 100 euroa, kurssimaksutuottoja 99 830 euroa ja omarahoitteisen toiminnan tuottoja 41 000 euroa ja korkotuottoja 500 euroa. Näistä muista
tuotoista (yht. 326 430 euroa) muodostuu 57,7 % liiton kokonaisbudjetista.
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus: 126 000 €
Avustusta voidaan käyttää toiminnan vuosisuunnitelmassa mainittujen nuohoojien
peruskoulutuksen sekä jatko- ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen.
2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaan edistävä valistus ja neuvonta:
Valistus ja neuvonta yhteensä 62 000 €
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Avustusta voidaan käyttää hakemuksessa mainitun valistus-, opastus- ja neuvontatoiminnan toteuttamiseen. Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuodelle 2016
ovat seuraavat: nuohousalan tekninen kehitys, yhteistyötahojen vaatimukset raportoinnissa, alan tekninen kehitys ja lisääntyvät vaatimukset huoltohenkilöstölle,
maantieteellisen saavutettavuuden parantaminen ja toimintojen joustavuus sekä
uusien rakennusmääräysten vaikutukset rakennuskantaan ja sitä kautta tulisijojen ja
savuhormien toimintaan.
5.2 Suomen Palopäällystöliitto ry
Suomen Palopäällystöliiton vuoden 2016 avustus 330 000 € on 10 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna (320 000 €).
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus- ja kilpailutoiminta 235 00 €
Avustusta voidaan käyttää Koulutus- ja kilpailutoiminnan vuosisuunnitelmassa
mainittuun jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kilpailutoimintaan.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet koulutustoiminnassa 2016
 Turvallisuuspoliittinen vaikuttaminen; Palopäällystöpäivät,
sidosryhmäyhteistyö ja -koulutus mm. toimialakohtaiset turvallisuuden
lyhytseminaarit, blogi
 Alueilla toteutettavat koulutukset, kuten työturvallisuuskortin koulutuskierros
 Onnettomuuksien ehkäisy- ja valvontatyötä tekevän henkilöstön koulutus,
mm. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät ja Turvallisuusviestinnän
opintopäivät sekä Nuohousalan ja pelastusviranomaisten neuvottelupäivät
 Operatiivisen henkilöstön opintopäivät sekä seminaarit, mm. Operatiiviset
opintopäivät ja Vesisukelluseminaari
 Sopimuspalokuntien toimintaedellystysten turvaaminen, mm. vapaaehtoisen ja
sivutoimisen päällystön koulutus ja IV Sopimuspalopäällikköseminaari
 Teollisuus- ja laitospalokuntien koulutus, mm. Yritysturvallisuuden
opintopäivät
 Kilpailutoiminta: Palokuntien Suomenmestaruuskilpailut Vantaalla
yhteistyössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
 Toteutussuunnitelmassa vähintään 45 koulutustapahtumaa, 2250 osallistujaa ja
3900 ktpv
2. Paloturvallisuusvalistus ja neuvonta 30 000 €
Avustusta voidaan käyttää Turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelmassa mainittuun
toimintaan.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet Turvallisuusviestinnässä 2016
 Olemassa olevien turvallisuusopetusta tukevien materiaalien päivittäminen
 Tarkoituksenmukaisten uusien "työkalujen" valmistelu
 Media- ja sesonkitiedottaminen, mm. yhteistyössä Etelä-Suomessa toimivien
turvallisuusalan toimijoiden kanssa
 Nettisivujen ja muiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä
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Aktiivinen toiminta sosiaalisen median kautta tapahtuvassa turvallisuusviestinnässä
Osallistutaan tarkoituksenmukaisille messuille ja näyttelyihin, mm. Educa,
Turvallisuus-messut, TERVE SOS, SuomiAreena
Tarjotaan ammattitaitoista neuvontaa tarvittaessa
Jatketaan yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuusviestintätyöryhmän kanssa
Turvallisuusviestintätapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
mm. Paloturvallisuusviikko ja NouHätä
Tarkoituksenmukaisten uusien "työkalujen" valmistelu
Media- ja sesonkitiedottaminen, mm. yhteistyössä Etelä-Suomessa toimivien
alan järjestöjen kesken
Nettisivujen ja muiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen turvallisuusviestinnässä
Aktiivinen toiminta sosiaalisen median kautta tapahtuvassa turvallisuusviestinnässä
Osallistutaan tarkoituksenmukaisille messuille ja näyttelyihin, mm. Educa,
Finnsec, sosiaali- ja terveysalan tapahtumat, SuomiAreena
Tarjotaan ammattitaitoista neuvontaa tarvittaessa
Jatketaan yhteistyötä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuusviestintätyöryhmän kanssa
Turvallisuusviestintätapahtumiin osallistuminen mm. Paloturvallisuusviikko
NouHätä

3. Muu toiminta: Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 65 000 €
(sis. asiantuntija ja kehittämistoiminta, kv. toiminta sekä järjestötoiminta ja
jäsenpalvelut)
Avustusta voidaan käyttää Asiantuntija- ja kehittämistoiminnan, Jäsenpalveluiden
ja järjestötoiminnan sekä kansainvälinen toiminnan vuosisuunnitelmissa mainittuun toimintaan.
Konkreettiset toimenpiteet asiantuntijatoiminnassa vuonna 2016:
 Liiton omien asiantuntijatoimikuntien työskentely
 Työryhmä- ja hanketyöskentelyyn osallistuminen
 Lausuntojen antaminen
 Jaostoja ja niiden jäsenistöä hyödynnetään aktiivisesti osaamiskartoituksen ja
muun jäsenistöä aktivoivien työkalujen avulla
 Turvallisuuspoliittiset vuorovaikutustilaisuudet
 Paloturvallisuuden puolesta -merkin markkinointia jatketaan
 Työturvallisuus, työhyvinvointi ja työurat liiton asiantuntijatoiminnan keskeisinä painopisteinä niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla
 Liitto laatii oman toimintaympäristöanalyysinsä Palopäällystöbarometrin tuloksiin ja muihin tuloksiin pohjautuen ja vaikuttaa toimintaympäristöönsä tämän
analyysin mukaisesti
Konkreettiset toimenpiteet kv. toiminnassa vuonna 2016:
 FEU-toimintaan osallistuminen ja sen hankkeisiin, mm. FEU-strategia 2020,
jossa työturvallisuus liiton valmisteluvastuulla
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Pohjoismaiseen asiantuntijavaihto-ohjelmaan osallistuminen
Pohjoismaiseen yhteistoimintaan osallistuminen
Jatketaan ja vahvistetaan ns. kansainvälisten asioiden pyöreää pöytää, jossa
koordinoidaan Suomen pelastustoimen järjestökentän ja viranomaistahojen
edustusta, roolia ja tavoitteenasetantaa kv-toiminnassa
Asumisen paloturvallisuuden edistämisen kv-seuraaminen ja osallistuminen
Palokuntatoimintojen kehittäminen, esimerkiksi liikennevälinepelastamisen
kouluttajakoulutukset
Korkearakentamiseen ja muuhun uudenlaista osaamista vaativaan toimintaan
liittyvä koulutus ja kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen

Konkreettiset toimenpiteet järjestötoiminnassa ja jäsenpalveluissa vuonna
2016:
 Jäsentiedotelehden julkaiseminen (4 krt) ja kuukausittaiset ajankohtaistiedotteet
 Nettisivut ja sosiaalinen media vuorovaikutus-, tiedotus- ja oppimiskanavina
 Julkaisujen suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi
 Oppaiden päivittäminen
 Laaditaan tarvittavaa esittelyaineistoa
 Kouluttaja- ja opetusaineistot turvallisuuskorttikoulutuksiin
 Yhteistyötä tehostetaan alan eri toimijoiden kesken ja yhteistoimintamekanismien kehittäminen
 Julkaistaan Palopäällystökalenteri
 Järjestötoimintatapahtumat, mm. palopäällystön urheilutapaamiset,
 Nuorten jäsenten verkostoitumistapaaminen
 Osallistutaan järjestöjen ja yritysten yhteistyön kehittämiseen
5.3 Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n avustus 95 000 € on 15 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Avustusta saa käyttää valistus- ja neuvontatoiminnan, vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämisen sekä kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan. Yleisavustus voi olla enintään 75 prosenttia toimintojen hyväksyttävistä kuluista. Avustusta ei saa käyttää toimiston edunvalvonnalliseen toimintaan,
varainhankintaan, jäsenpalveluiden tuottamiseen, mitalikuluihin, palkka- tai muihin
sopimusneuvotteluiden käymiseen, jäsentiedotteiden laatimiseen, vuosikokous- tai
hallituksen kokouskuluihin.
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus
5 000 €
2. Valistus ja neuvonta
5 000 €
3. Vapaaehtoisen palokuntatoimin- 75 000 €
nan edistämisen
4. Muu toiminta; kansainvälinen
10 000 €
toiminta
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Konkreettisina toimenpiteinä: Alueellisten ja valtakunnallisten ajankohtaisseminaarien järjestäminen., SSPL osallistuu jatkossakin pelastustoimen kehittämiseen
niin asiantuntijaroolissa kuin operatiivisen toiminnan laatutason kehittämisessä sekä luotujen kansainvälisten suhteiden ylläpito ja kehittäminen, sekä uusien kansainvälisten suhteiden luominen. Edistetään myös palokuntien kansainvälistä toimintaa.
5.4 Palotutkimusraati ry
Palotutkimusraati ry on hakenut 17 190 euron yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja
pelastustoimintaa edistävään toimintaan vuodelle 2016. Avustusta myönnetään
17 000 €. Vuoden 2015 yleisavustus oli 16 000 euroa.
Avustusta voidaan käyttää hakemuksessa mainittuihin toimintakustannuksiin, toimintasuunnitelman mukaisten projektin tukemiseen, pelastusalan tutkimustoiminnan koordinointiin, palotekniikan tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseen sekä
paloturvallisuustiedottamiseen.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2016
 Palotutkimusraati osallistuu Aalto-yliopiston paloturvallisuustekniikan professuurin toteutumisen seurantaan ja ohjaamiseen
 Palotutkimusta tekevien ja siitä hyötyvien eri tahojen saattaminen yhteen keskustelemaan ja ideoimaan paloturvallisuuden edistämisen keinoja
 Paloturvallisuuden kehitysohjelman päivittäminen yhteistoiminnassa eri tahojen kanssa
 Muiden palotutkimukseen liittyvien seminaarien, verkostotapaamisten ja tilaisuuksien järjestäminen
 Palotutkimusraadin viestinnän kehittäminen siten, että tieto palotutkimusta
käsittelevien tutkimusten tuloksista sekä paloturvallisuutta edistävistä hyvistä
käytännöistä leviää eri toimijoiden ja intressiryhmien tietoon
 Palotutkimusta edistävien projektien tilaaminen
5.5 SPEK-ryhmä
SPEK-ryhmä on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta omaan ja alueliittojensa
toimintaan yhteensä 2 208 530 euroa, mikä on n. 0,72 % enemmän kuin edellisenä
vuonna (2 192 779 €). Myönnetty avustus on 2 200 000 €. Hakijalle vastaavaan
toimintaa vuodelle 2015 myönnetty avustus oli 2 168 000 €.
Avustus myönnetään SPEK:lle käytettäväksi SPEK:n omaan toimintaan, sen jäseninä olevien alueellisten pelastusliittojen ja sen alueyksikköjen toimintaan.
Alueelliset pelastusliitot, joiden toimintaan avustusta saadaan käyttää ovat
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SPEK:n alueyksiköt, joiden toimintaan avustusta saadaan käyttää, ovat:
 SPEK Lappi
 SPEK Pohjois-Suomi
 SPEK Pohjanmaa-Österbotten
 SPEK Etelä-Savo
SPEK ry:n päätöksessä on seuraava päätösehto:
SPEK ry:lle on tämän päätöksen liitteenä toimitettu Palosuojelurahaston myöntämän avustuksen laskennallinen jakoperuste, jossa on otettu huomioon alueliittojen
ja alueyksiköiden toimintokohtainen alijäämä, 75 %:n osuus kustannuksista, hakijan
avustuksen tarve ja siinä tapahtuneet merkittävät muutokset sekä jaettavissa olevan
avustuksen kokonaismäärä. SPEK ry voi perustelluista syistä poiketa Palosuojelurahaston avustuksen jakotaulukosta, kuitenkin ottaen tässä päätöksessä määritellyt
avustusperusteet ja -ehdot huomioon.
Mikäli SPEK ry päättää poiketa avustuksen jakoperustana olevasta taulukosta, on se
velvollinen raportoimaan kirjallisesti Palosuojelurahastolle saamansa avustuksen
uudet edelleen jakoperusteet, perustelemaan tekemänsä muutokset sekä ilmoittamaan alueliittojen ja alueyksiköiden lopulliset avustusmäärät vuodelle 2016 viimeistään 22.1.2016. SPEK ry ei kuitenkaan voi myöntää alueliitolle tai -yksikölle avustusta sellaiseen toimintoon, johon tämä ei ole omassa hakemuksessaan avustusta
hakenut.
SPEK ry:lle on varattu yllä olevalla päätösehdolla mahdollisuus vaikuttaa jakoon
perustelemalla tekemänsä muutokset. Tällä pyritään siihen, että lopullinen jakoperuste on sekä rahaston että avustuksensaajaosapuolien tiedossa.
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän valtakunnallisiin järjestelyihin ja alueelliseen
toteuttamiseen:
Palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukainen koulutus sekä
muu palokuntakoulutus yhteensä
479 600 €
- josta alueelliseen toteuttamiseen enintään
164 000 €
Avustusta voidaan käyttää
a) SPEK ry:n suunnitelmavuoden tulossuunnitelman ja toiminnon vuosisuunnitelman mukaiseen toimintaan.
b) alueellisten pelastusliittojen suunnitelmavuoden tulossuunnitelmien ja toiminnon vuosisuunnitelmien mukaisten palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukaisten kurssien sekä muun palokuntakoulutuksen alueelliseen toteuttamiseen.
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2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan:
Valistus ja neuvonta yhteensä
666 000 €
- josta alueelliseen toimintaan enintään
248 670 €
Avustusta voidaan käyttää
a) SPEK ry:n suunnitelmavuoden tulossuunnitelman sekä tulipalojen ehkäisyn
ja paloturvallisuusviestinnän vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan.
b) alueellisten pelastusliittojen suunnitelmavuoden tulossuunnitelmien ja valistustoiminnon vuosisuunnitelmien mukaiseen paloturvallisuusvalituksen alueelliseen toteuttamiseen.
3. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen:
Palokuntatoiminnan edistäminen yhteensä
- josta alueelliseen toimintaan enintään

1 055 000 €
631 630 €

Avustusta voidaan käyttää
a) SPEK ry:n suunnitelmavuoden tulossuunnitelman ja toiminnon vuosisuunnitelman mukaiseen palokuntatoiminnan kehittämiseen. Lisäksi avustusta voidaan käyttää rajatusti myös muuhun vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan (sis. Padasjoen harjoitusalueen toiminta, kansainvälinen toiminta, tutkimustoiminta)
b) alueellisten pelastusliittojen ja alueyksiköiden suunnitelmavuoden tulossuunnitelman mukaisiin vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen tähtääviin tapahtumiin.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus myönsi yleisavustukset esitetyn mukaisesti.
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2016, SPEK-ryhmä:
 Pelastuslaitosten kanssa sovittujen koulutusten toteuttaminen
 Sopimuspalokuntia tuetaan ja ohjataan ottamaan alueellinen kokonaisvastuu ennaltaeh-käisevään palotorjuntaan
 Opetussuunnitelmauudistus valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä,
osa kursseista valmistuu 2016 aikana.
 Valmennetaan kurssinjohtajat ja koulutuksen järjestäjät sekä palokuntalaiset tulevaan koulutuskulttuurin muutokseen ja uusiin koulutuksen järjestämistapoihin
 Koulutusseurannan tehostaminen
 Paloasemakohtaiset kampanjat yhdessä pelastuslaitoksen kanssa
Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2016, SPEK ry:
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Oppaiden julkaisu

Suunnitellut konkreettiset toimenpiteet vuonna 2016, SPEK-ryhmä

Maakunnalliset ja paikalliset messut.

Valistustilaisuudet pienemmille kohderyhmille.

Tiedottamisen lisääminen eläkeläisten paikallisiin järjestöihin.

Yhteistyön lisääminen koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Sisäisen tiedonkulun ja liiton tunnettavuuden lisääminen.

Tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sosiaalista mediaa

hyödyntämällä.

Maahanmuuttajien houkutteleminen mukaan valistustilaisuuksiin.

6.

Vuoden 2016 strategian toteutussuunnitelman ja taloussuunnitelman
hyväksyminen
Pääsihteeri esitteli asian.
Vuoden 2016 toteutussuunnitelma ja taloussuunnitelmaluonnosta käsiteltiin ensimmäisen kerran 23.10.2015 kokouksessa. Luonnoksen tekstiä oli täydennytty ja
varojen käyttösuunnitelmalaskelmat on päivitetty. Toteutussuunnitelmaan oli
myös tehty sisäministeriön lausunnon pohjalta täsmennyksiä.
Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan v. 2016 tehdä seuraavasti:
Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustukset
rakennushankkeisiin
• Päätetään maaliskuussa 2016

2 020 000 €

Pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja kuntien erityisavustukset
kalustohankkeisiin
• Päätetään toukokuussa 2016

2 400 000 €

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2016
• Päätetään joulukuussa 2015

2 830 000 €

Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin, oppimateriaaliin,
valistukseen ja neuvontaan, henkilökohtaiset apurahat ja stipendit
• Päätetään maaliskuussa 2016 ja elo- syyskuussa 2016

3 200 000 €

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienavustukset)
• Ei kiinteää hakuaikaa, päätökset 7 kertaa vuodessa
Yhteensä

350 000 €
10 800 000 €

Vuosien 2016–2018 käyttösuunnitelmaksi on arvioitu 10,8 - 11,25 miljoonaa euroa vuotta kohden. Tässä laskelmassa oletetaan, että vuosien 2016–2018 avustukset maksettaisiin seuraavasti: myöntövuonna 50 % (yleisavustukset, pienavustukset, osa kalusto- ja tutkimushankkeista), seuraavana 30 % (kalustohankkeet ja
suuri osa erityisavustuksista) ja sitä seuraavana loput 20 % (lähinnä rakennushankkeet ja monivuotiset tutkimushankkeet).
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Vuoden 2015 kertymä tullee olemaan noin 10,94 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen on 3,6 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut vakuutusmaksujen
hintakehitys ja vakuutusten määrän kehitys. Suunnitelmavuonna ja sitä seuraavina vuosina Palosuojelumaksukertymän ennustetaan kasvavan kahden prosentin vuosivauhtia. Suunnitelmavuoden kertymän oletetaan laskelmissa olevan
11,15 miljoonaa euroa.
Päätös:
Hallitus hyväksyi toimeenpanosuunnitelman ja taloussuunnitelman vuodelle 2015
esitetyn mukaisesti.

7.

Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirje vuodelle 2016
Tarkastaja esitteli asian.
Sopimuspalokuntien pienavustukset on tarkoitettu sopimus-, tehdas- ja laitospalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus oman alueensa pelastuslaitoksen kanssa.
Sopimuspalokunnille myönnettävien erityisavustusten osalta hankinnan hintaraja
on 12 500 euroa (sis. alv). Hintaraja tarkoittaa kaluston tai muun hankinnan yksikköhintaa. Varuste- ja kalustohankintojen osalta yhteenlasketut kustannukset voivat
kuitenkin ylittää 12 500 euroa, mikäli minkään yksittäisen hankinnan kustannus ei
ylitä 12 500 euroa (sis. alv). Avustusta voidaan myöntää tietyin edellytyksin myös
rakennuksen korjaustoimenpiteisiin, ei kuitenkaan vuosi- ja huoltokorjauksiin. Arvonlisävero on avustuskelpoinen kulu voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille.
Ohje ja hakulomake avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta löytyy sähköisenä osoitteesta www.psr.fi/pienavustukset. Pienavustusta voidaan hakea ilman
määräaikaa ympäri vuoden. Päätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa.
Uutena avustuksen piiriin otetaan ja kuivausrummut, lasten ja nuorten koulutustapahtumien tai muiden tapahtumien järjestelykustannukset ja pienet materiaalihankinnat, joissa avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja
enintään 1000 euroa.
Avustuksilla tuetaan hälytysvalmiuden tehostamista tai työturvallisuuden parantamista tukevia varuste- ja kalustohankintoja. Avustuksia myönnetään myös sellaisiin
hankintoihin, joilla turvataan VPK-toiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä.
Avustettavan hankinnan tai hankkeen tulee kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. Pienavustukset eivät ole toiminta-avustuksia.
Avustukset haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulee hakea viimeistään vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta.
Avustuksen hakuohjeen mukaan sopimuspalokuntien tulee pyytää varuste- ja kalustehankintoihin sekä pienrakennushankkeita koskeviin hakemuksiinsa pelastuslaitoksen lausunto ennen hakemuksen lähettämistä Palosuojelurahastoon. Avustusta koskeva lausunto ja muut vaadittavat liitteet tulee toimittaa rahastoon samanaikaisesti. Ajoneuvorekisteriotteesta toimitetaan rahastoon vain kopio.
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Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä sopimuspalokuntien pienavustushankkeiden hakukirjeen esitetyn mukaisesti.

8.

Innovaatiopalkintoraadin asettaminen toimikaudelle 1.5.2016 30.4.2019
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahaston hallitus julisti haettavaksi vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon
kokouksessaan 23.10.2015. Innovaatiopalkinnon voittaja julkistetaan Pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2016.
Palosuojelurahaston hallitus valitsee Innovaatiopalkinnon valintaraadin esityksestä.
Toimikaudella 1.5.2013 - 30.4.2016 on raadin kokoonpano ollut seuraava: Puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Jari Hyvärinen.
Raadin jäsenet: Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto; Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu, Pelastusopisto; Johtaja Matti Orrainen, SPEK
ry; Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry; SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry; Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry; Pelastuskomentaja
Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja. Lisäksi rahaston hallitus kutsui Jyrki
Savolaisen Suomen Palomiesliitto SPAL:in edustajaksi Palosuojelurahaston innovaatiopalkintoraadin jäseneksi nykyisen raadin loppukaudeksi 11.2.2015 30.4.2016.
Jaana Rajakon sijaisena toimi 1.4. - 30.11.2015 ylitarkastaja Jarkko Häyrinen, sisäministeriö, pelastusosasto. Sihteerinä on toiminut vuonna 2015 rahaston ylitarkastaja ja vuosina 2013–2014 rahaston pääsihteeri.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä, että nykyisen Innovaatiopalkintoraadin varsinaisia jäseniä
pyydetään jatkamaan tehtävässään myös toimikaudella 1.5.2016 - 30.4.2019. Hallitus päätti, että nykyinen puheenjohtaja pelastusjohtaja Jari Hyvärinen jatkaa myös
tällä toimikaudella. Raadin sihteerinä toimii rahaston pääsihteeri.
9.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
(8 kpl)
9.1 SMDno-2015–1899; Lohikosken Seudun VPK ry;
Miehistö-/ensivasteauto; muutos käyttöaikaan
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 13.5.2008 kokouksessaan Lohikosken Seudun
VPK ry:n miehistö-/ensivasteauton hankintaan enintään 14 460 euron suuruisen
avustuksen kokonaiskustannusten 36 150 euron perusteella. Alkuperäisen päätöksen SM-2008-686/Tu-3943 mukaisesti omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite
Erottajankatu 2
HELSINKI

Puhelin 0295 480 171

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

16

Hakija on lähestynyt rahastoa 4.11.2015 päivätyllä käyttöajan muutoshakemuksella.
Lohikosken Seudun VPK:lla on tarkoituksena ostaa uusi miehistöauto ja nykyinen
auto myydään toiselle VPK:lle.
Päätös:
Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että miehistöauton käyttöaika
on 5 vuotta. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.2 SMDno-2014–1164; Pelastusopisto ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos;
"Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset hankinta (VARANTO)"; Hallinnoinnin siirto sekä tilityksen määräajan jatkaminen
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 10.9.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno2014-1164 avustusta Pelastusopistolle Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset
hankinta (VARANTO) -hankkeeseen enintään 124 500 euron (75 %) avustuksen.
Päätösehtojen mukaan lopputilitys tuli jättää viimeistään 31.1.2016 mennessä.
Pelastusopisto ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos vastaanottajana pyytävät päätöksellä SMDno-2014-1164 myönnetyn rahoituksen 124 500 € (kokonaisbudjetti
166 000€) siirtoa jäljelle jäävältä osin n. 110 000€ (75%) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle sekä rahoituksen määräajan jatkamista 31.10.2016 asti, jolloin lopputilitys tehtäisiin 31.12.2016 mennessä. Hakemus on allekirjoitettu 24.11.2015 molempien osapuolten puolesta.
Päätös:
Hallitus päätti muuttaa hankkeen SMDno-2014-1164 Pelastustoimen tietovaranto
ja sovellukset hankinta (Varanto) hallinnoinnin siirrettäväksi Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselle. Hallitus päättää jatkaa hankkeen määräaikaa 31.10.2016 saakka,
jolloin lopputilitys tehdään 31.12.2016 mennessä. Hallitus päättää hyväksyä tulevan
kustannuslajimuutoksen, jossa noin 60 000 euroa siirretään henkilökustannuksista
ostopalveluihin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.3 SMDno-2014-1120 sekä SMDno-2015-957; SPEK ry; omarahoitusosuuden muutos
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto on kokouksessaan 10.9.2014 päätöksellään SMDno-2014-1120
myöntänyt Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry:lle enintään 268 000 euron
(61 % kokonaiskustannuksista 438 000 euroa) avustuksen NouHätä! Pelastustietoa
kahdeksasluokkalaisille hankkeeseen ajalle 1.9.2014 - 31.8.2015. Hankkeesta on
saatu 17.11.2015 lopputilitys tarvittavine liitetietoineen; hankkeesta jää käyttämättä
34 346,34 euroa
Palosuojelurahasto on kokouksessaan 27.8.2015 päätöksellään SMDno-2015-957
myöntänyt Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry:lle enintään 318 000 euron
(65,2 %) kokonaiskustannuksista 488 000 euroa) erityisavustuksen NouHätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille hankkeeseen ajalle 1.9.2015 - 31.8.2016. Avustuksen määrässä on huomioitu kampanjan 20-vuotis juhlavuoden korkeammat
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hankekustannukset. Avustuksesta on maksettu ennakkona 90 000 euroa ja lopputilitys tehdään 30.11.2016 mennessä.

SPEKin hakemus rahaston hallitukselle
SPEK esittää 17.11.2015 päivätyssä hakemuksessaan, että raportointiprosessi voidaan toteuttaa molempien hankkeiden (SMDno-2014-1120 ja SMDno-2015-957)
osalta niin, että pelastuslaitosten henkilöstöresurssien osuus ei vaikuta avustuksen
maksamiseen ja avustuksen osuus olisi SPEKIN kokonaiskustannuksista 100 %.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä SPEK:n esittyksen siten, että Nou Hätä- kampanja hankkeen päätösten SMDno- 2014 -1120 osalta raportointiprosessi voidaan niin, että
pelastuslaitosten henkilöstöresursseissa tapahtuva muutos (arvion ja toteuman
osalta) ei vaikuta avustuksen määrään, vaan avustuksen osuus SPEK:in kokonaiskustannuksista voi olla 100 prosenttia. Hankkeen SMDno-2015-957 osalta tilanne
katsotaan lopputilityksen yhteydessä ja hyväksytään mikäli se noudattaa päätöksen
SMDno-2014-1120 linjausta. Muilta osin aikaisempien päätösten ehdot pysyvät
ennallaan. Seuraavien vuosien osalta omarahoitusosuus tulee määritellä mahdollisimman tarkasti jo heti avustuksen hakuvaiheessa.
9.4 SMDno-2014–1131; Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy; omaehtoinen
avustuksen palautus
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 10.9.2014 kokouksessaan myöntänyt Vahingontarkastus
SVT Oy:lle Linja-autojen paloriskien hallinta ennaltaehkäisevin toimenpitein
hankkeeseen ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015 yhteensä enintään 51 200 euroa (50 %
kokonaiskustannuksista). Myönnetystä avustuksesta on maksettu 26.11.2014 ennakkoa yhteensä 17 000 euroa.
Hakija on lähestynyt rahastoa 16.11.2015 omatoimisen takaisinmaksuun liittyen.
Hanke on avustuksen saajan toimesta päätetty lopettaa 15.9.2015 mennessä ja
Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy palauttaa ennakkomaksusta käyttämättömän
osuuden. Hankkeen toteutuksesta ja toteutuneista kuluista on lähetetty tiedot välija loppuraporteissa sekä kirjanpidon yhteenvedossa.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä Vahinkotarkastus SVT Oy:n omaehtoisen avustuspalautuksen määräksi 10 139 euroa. Palosuojelurahaston 10.9.2014
antama päätös SMDno-2014-1131 raukeaa tällä päätöksellä. Palautusosuus tulee
maksaa Palosuojelurahaston tilille FI51 5000 0120 3776 67 viimeistään 31.12.2015.
Palautukseen on liitettävä pakollinen viesti: Pasura 800; SMDno-2014-1131.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite
Erottajankatu 2
HELSINKI

Puhelin 0295 480 171

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

18

9.1.5 SMDno/2013/996; Tampereen teknillinen yliopisto; "Tulisijojen ja
kevythormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisissa käyttöolosuhteissa"; tilityksen jatkoaikahakemus
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 24.10.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno 2013-996 avustusta Tampereen teknilliselle yliopistolle "Tulisijojen ja kevythormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisissa käyttöolosuhteissa" -hankkeeseen
enintään 114 800 euron ja (70 %) avustuksen. Päätösehtojen mukaan lopputilitys
tuli jättää viimeistään 30.11.2015 mennessä.
Tilityksen jatkoaikahakemus:
Tampereen teknillinen yliopisto on 6.10.2015 päivätyllä kirjeellä ja 3.11.2015 päivätyllä tiedustelulla hakenut tutkimukselle jatkoaikaa siten, että lopputilitys olisi
tehtävä viimeistään 31.5.2016.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Tampereen teknilliselle yliopistolle
24.10.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.6 SMDno-2014-1171; Tampereen yliopisto (Johtamiskorkeakoulu): Muutoshakemus hankkeen pituuteen; tilityksen määräaikaan sekä omarahoitusosuuteen
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 10.9.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno-2014-1171
myöntänyt avustusta Tampereen yliopistolle (Johtamiskorkeakoulu) enintään 112
800 euron avustuksen (enintään 60 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista).
Päätösehtojen mukaan hanke ajoittuu ajalle 1.10.2014 - 29.2.2016 ja tilitys tulee jättää viimeistään 30.4.2016 mennessä.
Hankkeen muutoshakemus
Tampereen johtamiskorkeakoulu on 18.11.2015 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen kokonaispituuteen, hankkeen omarahoitusosuuksien ja budjetin
kuluerien välisiin sisäisiin muutoksiin.
Hakija hakee aikatauluihin kolmen kuukauden pidennystä siten, että hanke päättyisi 31.5.2016. Samalla myös lopputilitykseen haetan jatkoaikaa 15.8.2016 saakka.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen ajoittumisen 31.5.2016
saakka sekä lopputilityksen lähettämisen 15.8.2016 mennessä. Rahaston hallitus
päättää hyväksyä hakijan esittämät täsmennykset hankkeen omarahoitusosuuteen.
Muut päätösehdot eivät muutu.
9.1.7 SMDno-2015-658; Vesilahden kunta; muutospäätös; paloaseman
myynti Vesilahden VPK:lle ja avustuksen siirto
Pääsihteeri esitteli asian.
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Palosuojelurahasto on 23.3.2001 päivätyllä päätöksellään SMDno 2001-222-726-96
myöntänyt avustusta Vesilahden kunnalle paloaseman rakentamiseen enintään 804
500 markan (135 307 €) avustuksen hyväksyttyjen kustannusten 1 609 000 euroa
perusteella. Avustus on ollut 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.
Muutoshakemus:
Vesilahden kunta pyysi 24.3.2015 päiväämässään hakemuksessa Palosuojelurahastolta päätöstä siihen, voiko kunta myydä paloaseman Vesilahden VPK:lle. Vesilahden kunta ja Vesilahden VPK ry olivat yhdessä neuvotelleet Vesilahden kirkonkylän paloaseman kaupasta jo pidemmän aikaa. Vesilahden kunta on halukas myymään paloaseman Vesilahden sopimuspalokunnalle, joka puolestaan on halukas
ostamaan kiinteistön itselleen. Vesilahden kunta ilmoittaa, että paloasematilojen
käyttötarkoitus pysyy myynnin jälkeen entisellään, pelastustoimen käytössä.
Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä esitetyn kiinteistökaupan ja vahvistaa siirtosummaksi 48
852 euroa. Summa tulee kokonaisuudessaan huomioida kiinteistön kauppahinnassa sopimuspalokunnan hyväksi. Kiinteistökaupan myötä alkuperäisen päätöksen
velvoitteet siirtyvät Vesilahden VPK:lle. Kauppakirjat tulee toimittaa Palosuojelurahastoon kahden kuukauden kuluessa kiinteistön myynnistä.
9.1.8 SMDno-2014–2948; Pelastusopisto; Kustannusten tarkennus
hankkeelle "Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät pelastusyksikön
ensitoimenpiteissä" -hankkeeseen
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 25.3.2015 päivätyllä päätöksellään SMDno-2014–2948
myöntänyt avustusta Pelastusopistolle "Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä" -hankkeeseen enintään 135 000 euron avustuksen ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätösehtojen mukaan hanke ajoittuu ajalle 1.4.2015 - 30.9.2016 ja tilitys tulee jättää viimeistään
31.12.2016 mennessä.
Hankkeen muutoshakemus:
Pelastusopisto on 7.10.2015 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen alkuperäisen kustannusjakauman osalta siten, että ostopalveluihin varattua avustusta
siirretään 11 200 euron verran kone- ja laitehankintoihin.
Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa hankkeen kulurakennetta hakijan esittämällä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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9.2 Sopimuspalokuntien pienavustukset, 13 kpl
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset
seuraavasti:
Asiakohta SMDno

Saaja

Euroa

9.2.1

SMDno-2015-1980 Hakosilta-Nostava VPK ry

2 303

9.2.2

SMDno-2015-1721 Pennalan VPK ry

1 895

9.2.3

SMDno-2015-2003 Pomarkun VPK ry

3 100

9.2.4

SMDno-2015-2012 Jäkärlän VPK ry

960

9.2.5

SMDno-2015-1764 Järvenpään VPPK ry

1 739

9.2.6

SMDno-2015-1722 Kemijärven VPK ry

407

9.2.7

SMDno-2015-1763 Leppävaaran VPK ry

1 093

9.2.8

SMDno-2015-1755 Oulun VPK ry

824

9.2.9

SMDno-2015-1879 Piikkiön VPK ry

4 016

9.2.10

SMDno-2015-1754 Rekolan VPK ry

1 666

9.2.11

SMDno-2015-1906 Teuron-Kuuslammin VPK ry

624

9.2.12

SMDno-2015-1907 Varpaisjären VPK ry

937

9.2.13

SMDno-2015-1938 Veikkolan VPK ry

800

Yhteensä

20 364

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
Leppävaaran VPK ry
Avustusta ei myönnetty 632 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on
haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden
määräajan jälkeen.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu teräketjujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokunnan pipojen hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Hakosilta - Nostava VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden (pois lukien defibrillaattori) hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:n tarkoittamalla tavalla.
10.

Muut asiat
10.1 Esitys harjoittelijan palkkaamisesta rahastoon
Pääsihteeri esitteli Palosuojelurahaston hallitukselle harjoittelijan palkkaamista rahastoon vuodeksi 2016 (ajalle 1.1.2016 - 30.6.2016 ja 1.7.2016 - 31.12.2016). Pelastusosasto on suhtautunut asiaan myönteisesti. Harjoittelijan palkkaamiseen on saatu
myös ministeriön talousyksikön myönteinen kannanotto. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta ministeriö suosittaa palkaksi 1333,67 €/kk.
Harjoittelijan työtehtäviä
Harjoittelijan työtehtäviin kuuluisi muun muassa taustaselvitysten tekemistä, päätösten kirjoittamista sekä muita avustavia hallintotehtäviä.








Internetsivujen päivittäminen sekä sisällöntuotantoon osallistuminen
Pöytäkirjapohjan laatiminen kokousaineiston perusteella ja päätöstiedotteen laatiminen
Maksatuspyyntöjen laatiminen Acta:ssa ja vienti Rondo-järjestelmään
Taustaselvitysten laatiminen (hankkeiden taustaselvitykset, tiivistelmät ym.)
Päätösten kirjoittamisessa avustaminen Acta:ssa
Asiakirjojen haku Kansallisarkistosta (suuri rakennushankkeiden takaisinperintäprosessi)
Pääsihteerin kanssa sovitut muut tehtävät mm. hakemusyhteenvetojen laatiminen, tutkimus- ja kehittämishankepäätösten kirjoittamisessa avustaminen, osoitepoiminnat, kyselyiden laatimisessa ja tulosten raportoinnissa avustaminen, tilinpäätökseen liittyvät avustavat toimet.

Päätös:
Rahaston hallitus päätti hyväksyä harjoittelijan palkkaamisen rahastoon ajalle
1.1.2016 - 31.6.2016 sekä 1.7.2016 - 31.12.2016. Rahaston hallitus päättää antaa sihteeristölle toimivaltuuden viedä rekrytointiprosessia eteenpäin yhteistyössä pelastusosaston ja talousyksikön kanssa ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.
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10.2 Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 15.6.2015 kaikille vuonna
2014 rahastosta avustusta hakeneille tahoille. Kysely osoitettiin 212 henkilölle, jotka
oli merkitty avustushakulomakkeessa hankkeen yhteyshenkilöksi.
Vuoden 2015 asiakastyytyväisyyskyselyyn saatiin ensimmäisellä kierroksella 77 vastausta, vastausprosentin ollessa 36,4 %. Kyselyitä pyydettiin uudestaan 9.7 ja 22.7,
jonka jälkeen vastauksia saatiin vielä 47 lisää, yhteensä vastauksia tuli 124 kappaletta
ja vastausprosentti oli siten 59 %.
Edellinen ja ensimmäinen Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely tehtiin
vuonna 2011 vuoden 2010 avustuspäätöksen saaneelle. Kyselyn vastausprosentti oli
52 %.
Asiakaskyselyyn vastanneista 62 % oli sopimuspalokunnan edustajia, 15 % pelastuslaitoksen edustajia, 10 % pelastusalan järjestön edustajia ja 5 % kunnan edustajia sekä saman verran tutkimuslaitosten edustajia ja loput 3 % yksityisen yrityksen edustajia tai yksityishenkilöitä.
Sihteeristöä tavoitelleista kyselyyn vastanneista 97 % oli sitä mieltä, että rahaston sihteeristön tavoitettavuus vuoden 2014 avustuksenhakuprosessin yhteydessä oli erittäin hyvä tai melko hyvä. Melko huonona sitä piti muutama vastaaja. Vastanneista
noin neljäsosa ei yrittänyt tavoitella rahaston sihteeristöä avustuksenhakuprosessin
yhteydessä. Tavoitettavuus oli hivenen parantunut vuodesta 2011 (taulukossa molempien kyselyiden tulokset).
Vastaajien mielestä avustustoiminnan kehittämisessä tärkeintä ovat seuraavat tekijät:
Hakeminen on helppoa ja yksinkertaista, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, johdonmukaisuus, vuorovaikutus ja yhteistyö. Vastaava asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin vuonna 2011. Tulokset olivat pääsääntöisesti kehittyneet myönteiseen suuntaan.
Kyselyn tuloksia kouluarvosanoilla vuosina 2015 ja 2011

Aihe
PSR-Päätös
Hakulomake

Pisteet 2015
8,78
8,27

Pisteet 2011
8,37
8,12

Muutos
0,41
0,15

Hakuprosessi yleisesti
Hakukirje
www-sivut

8,44
8,38
8,44

8,05
8,44
8,17

0,39
-0,06
0,27

Keskiarvo yhteensä
Kouluarvosana yhteensä

8,46

8,23

0,23

8½

8+

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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10.3 FinnSec 2015 messut
Ylitarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahaston sihteeristö osallistui FinnSec 2015 tapahtumaan Helsingin
messukeskuksessa 18.11 - 20.11.2015 omalla osastollaan. Messuosastolla jaettiin
uusia esitteitä, joissa esiteltiin Palosuojelurahaston eri avustusmuotoja, tilinpäätöstä
2014 sekä rahaston yleisesitettä.
Osastolla käytiin lähes 300 keskustelua liittyen rahaston toimintaan ja eri avustusmuotoihin.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
10.4 Palosuojelurahaston menojen tarkastajat ja hyväksyjät
Pääsihteeri esitteli Palosuojelurahaston menojen tarkastajat ja hyväksyjät 1.12.2015
alkaen. Kyseiset henkilöt voivat toimia hyväksyjinä käsiteltäessä Palosuojelurahaston maksamia avustuksia, ostolaskuja, henkilöstön matkalaskuja ja hallituksen
palkkiolaskuja sekä muistiotositteita.
Päätös:
Hyväksyttiin Palosuojelurahaston menolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät
esityksen mukaisesti.
10.5 Palosuojelurahaston verkkolaskutiedote
Pääsihteeri esitteli päivitetyn ohjeistuksen Palosuojelurahaston verkkolaskujen käytännöistä. Palosuojelurahasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa verkkolaskuina.
Laskut lähetetään verkkolaskuina valtionhallinnon verkko laskuoperaattorina toimivan OpusCapita Oy:n kautta.
Palosuojelurahaston verkkolaskuosoite on:
Verkkolaskutusosoite/OVT-tunnus
OpusCapita Group OY:N välittäjätunnus
Sisäministeriön Y-tunnus
ALV-tunnus

003702459923299
003710948874
0245992-3
FI02459923

Päätös:
Asia merkittiin tiedoksi.
10.

Vuoden 2016 kokousaikataulusta päättäminen
16.2.2016 klo 12–14.30, SM; Erottajankatu 2
22.3.2016 klo 15.00–17.00; SM; Erottajankatu 2
26 - 27.5.2016 Turku

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite
Erottajankatu 2
HELSINKI

Puhelin 0295 480 171

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi
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11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52.
25

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Kari Hannus
Puheenjohtaja

Johanna Herrala
Pääsihteeri

Käyntiosoite
Erottajankatu 2
HELSINKI

Puhelin 0295 480 171

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

