Pöytäkirja 5/2012

Hallituksen kokous
Aika:

31.8.2012 klo 9.00

Paikka:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Ratamestarinkatu 11

Läsnä:

Kari Hannus
Mika Kättö
Jari Hyvärinen
Petri Mero
Jussi Rahikainen
Simo Tarvainen
Hanna Paakkolanvaara
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Ville Punsar

puheenjohtaja
esteasiat: 8.3.1 – 8.3.3
varapuheenjohtaja
pj. kohdat: 8.3.1 – 8.3.3
jäsen
esteasiat: 4.8, 8.3.13
jäsen
jäsen
varajäsen
pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
korkeakouluharjoittelija

Poissa:

Leena Harkimo
Piia Vähäsalo
Ari Torniainen

jäsen
jäsen
jäsen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 24.8.2012 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (31.5.2012) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2/2012, avustuspäätökset

Sihteeri esitteli asian.
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn 4.8 ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Rahastoon saapui 31.5.2012 määräaikaan mennessä 31 hakemusta 19 eri hakijataholta.
Hakemuksia arvioi pääsihteerin tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli saapuneet hakemukset kokouksessaan 16.8.2012.
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Asiantuntijaraadin kokoonpano vuoden 2012 toisella hakukierroksella:
(suluissa pääasiallinen erityisosaamisalue)
Esko Kaukonen, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto (tutkimus & tilastot, Pronto, pelastusopiston toiminta), ei päässyt kokoukseen, toimitti kommentit etukäteen
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus)
Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus & neuvonta, kampanjat)
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset,
laitosten välinen yhteistyö, pelastustoiminta, rahaston hallituksen varajäsen)
Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO/pelastustoimintayksikkö
(toimintavalmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
Seppo Vihervaara, osastopäällikkö, FENNIA (vakuutusala, riskienhallinta,
tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Jaana Rajakko, yli-insinööri mm. palotarkastukset, paloturvallisuuslaitteita
koskevat säädökset, nuohous, pelastuslaki.
Jarkko Häyrinen, ylitarkastaja, SM/PEO/onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö
(mm. onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien
paloturvallisuus)
Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimii pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara ja teknisenä sihteerinä ylitarkastaja Johanna Herrala.
Hallitus päätti myöntää avustusta 18 erityisavustushankkeeseen yhteensä
1 533 934 euroa. Yksi hankehakemus jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:
Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeet
4.1. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, SMDno/2012/1193
Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on hakenut 50 000 euron (69,2 %) erityisavustusta
Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa –hankkeeseen, ajalle 1.12.201230.11.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle
yhteensä enintään 50 000 euron hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa
olla yhteensä enintään 50 000 euroa ja enintään 69,2 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.

2

4.2 Helsingin kaupungin pelastuslaitos, SMDno/2012/1189
Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on hakenut 65 000 euron (58,6 %) erityisavustusta
Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa –
hankkeeseen, ajalle 1.10.2012-30.9.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle
yhteensä enintään 65 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 65 000 euroa ja enintään 58,6 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä
tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana
kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys. Hakijan tulee myös toimittaa kirjallinen päätös hankintalain noudattamisesta.
4.3 Ilmatieteen laitos, SMDno/2012/1187
Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE kehittäminen pelastustoimen tarpeisiin soveltuvaksi
Ilmatieteen laitos on hakenut 84 000 euron (48,3 %) erityisavustusta Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE kehittäminen pelastustoimen tarpeisiin soveltuvaksi –hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.12.2015.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Ilmatieteen laitokselle yhteensä enintään
84 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 84 000 euroa ja enintään 48,3 prosenttia hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Väliraportit 31.12.2013 ja 31.12.2014 mennessä sekä lopputilitys 31.12.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.4 OPTUKE-verkosto / Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö, SMDno/2012/1207
Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia - Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishanke
Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö on hakenut 80 893 euron (25 %) erityisavustusta Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia - Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, ajalle 1.1.2013 - 30.6.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää OPTUKE -verkostolle yhteensä enintään
79 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
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saa olla yhteensä enintään 79 000 euroa ja enintään 25 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Ennakkoa myönnetään 23 700 euroa (30 %). Hankkeen on katsottava
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Väliraportti tulee toimittaa 31.12.2013 mennessä ja lopputilitys 31.8.2014 mennessä.
Hakijaa pyydetään kiinnittämään huomiota matkakustannusten kohtuullisuuteen.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.5 Palotutkimusraati ry, SMDno/2012/1099
Palotutkimuksen lähdeaineiston kartoittaminen
Palotutkimusraati ry on hakenut 4 613 euron (75 %) erityisavustusta Palotutkimuksen
lähdeaineiston kartoittaminen –hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.12.2013.
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. Tämän tapaiset kartoitukset
tulisi toteuttaa yleisavustuksella.
4.6 Pelastusopisto, SMDno/2012/1162
Ammattikeittiöiden poistoilmakanavien paloturvallisuus ja tulipalojen simulointi
Pelastusopisto on hakenut 26 515 euron (61 %) erityisavustusta Ammattikeittiöiden
poistoilmakanavien paloturvallisuus ja tulipalojen simulointi –hankkeeseen, ajalle
1.1.2012-30.6.2013.
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. Vain yhden toimittajan laitteiden testaus liittyy liian vahvasti tuotekehitykseen.
4.7 Pelastusopisto, SMDno/2012/1159
Pelastustoiminnan johtaminen myrskytuhotilanteissa työsuojelun näkökulmasta
Pelastusopisto on hakenut 24 000 euron (70 %) erityisavustusta Pelastustoiminnan
johtaminen myrskytuhotilanteissa työsuojelun näkökulmasta –hankkeeseen, ajalle
1.10.2012-28.2.2013.
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. Hakijaa kehotetaan kääntymään hankkeen osalta työsuojelullisia hankkeita rahoittavien tahojen puoleen.
4.8 Päijät-Hämeen pelastuslaitos, SMDno/2012/1194
Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö - Maakunnallinen toimintamalli erityisesti 3. sektorin toimijoita hyödyntäen
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn 4.8 ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut 81 414 euron (72,0 %) erityisavustusta
Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö - Maakunnallinen toimintamalli erityisesti 3. sektorin toimijoita hyödyntäen –hankkeeseen, ajalle 1.8.2012-31.12.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 77 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 77 000 euroa ja enintään 72 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 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.
Väliraportti tulee toimittaa 31.5.2013 mennessä ja lopputilitys 31.3.2014 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Hakijan edellytetään valmistelevan tarkempi suunnitelma valtakunnallisen jalkauttamisen osalta osana kehittämishanketta.
4.9 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tekniikan yksikkö (Ytunnus
1007629-5), SMDno/2012/1150
Sairaaloiden paloturvallisuustutkimus
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö
(Ytunnus 1007629-5) on hakenut 49 500 euron (89,2 %) Sairaaloiden paloturvallisuustutkimus –hankkeeseen, ajalle 1.9.2012-31.8.2014.
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
4.10 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry, SMDno/2012/1182
Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma
Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry on hakenut 90 000 euron (100,0 %) erityisavustusta Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma –
hankkeeseen, ajalle 1.10.2012-30.9.2013.
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. Hakijaa kehotetaan valmistelemaan tarkennettu ohjelma seuraavalle hakukierrokselle. Hankkeeseen tulisi myös
saada pelastuslaitosten omarahoitusosuus.
4.11 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry, SMDno/2012/1181
Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämisohjelma PEHKO
Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry on hakenut 59 600 euron (100 %) erityisavustusta Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämisohjelma
PEHKO –hankkeeseen, ajalle 1.6.2009-30.9.2012.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä
enintään 40 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 40 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina
erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lopputilitys tulee toimittaa 30.9.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
4.12 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2012/1204
Luottamuksellisen tiedon ja aineistojen käsittely pelastustoimessa – Katakri tietoturvallisuuskriteeristön hyödyntäminen
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 91 227 euron (100 %) erityisavustusta Luottamuksellisen tiedon ja aineistojen käsittely pelastustoimessa – Katakri tietoturvallisuuskriteeristön hyödyntäminen –hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.10.2013.
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.
4.13 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2012/1203
Toiminnan häiriöttömyyden turvaaminen – pelastustoimen onnettomuus- ja häiriötilannevasteet
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 638 296 euron (100 %) erityisavustusta Toiminnan häiriöttömyyden turvaaminen – pelastustoimen onnettomuusja häiriötilannevasteet –hankkeeseen, ajalle 1.7.2012-31.3.2014.
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
Hakijaa kehotetaan valmistelemaan seuraavalle hakukierrokselle tarkennettu tutkimussuunnitelma sekä ositettu hakemus osista 1-2.
4.14 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), SMDno/2012/1163
Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hakenut 145 851 euron (58 %) erityisavustusta Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset –hankkeeseen, ajalle
1.1.2013-31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhteensä enintään 125 734 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 125 734 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahas-
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tolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Väliraportti tulee toimittaa 31.12.213 mennessä ja lopputilitys 31.3.2015 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.15 Turun yliopisto / Oikeustieteellinen tiedekunta, SMDno/2012/1205
Tahallisesti sytytetyt tulipalot vuonna 2012 (työotsikko)
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on hakenut 48 910 euron (67 %) erityisavustusta Tahallisesti sytytetyt tulipalot vuonna 2012 (työotsikko) –hankkeeseen,
ajalle 1.3.2013-31.5.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Turun yliopistolle yhteensä enintään 48
000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa
olla yhteensä enintään 48 000 euroa ja enintään 67 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Ennakkoa myönnetään 14 400 euroa (30 %). 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
Väliraportti tulee toimittaa 31.12.2013 mennessä ja lopputilitys 30.9.2014 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Hankkeessa edellytetään laadittavan myös ilmaisena käytettävissä oleva verkkojulkaisu.
4.16 Työterveyslaitos, SMDno/2012/1197
FireFit - Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän käytettävyys ja FireFit-indeksin
kehittäminen
Työterveyslaitos on hakenut 84 186 euron (46,8 %) erityisavustusta
FireFit - Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän käytettävyys ja FireFit-indeksin kehittäminen –hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.5.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä enintään 84
000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa
olla yhteensä enintään 84 000 euroa ja enintään 46,8 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Väliraportti tulee toimittaa
31.12.2013 mennessä ja lopputilitys 31.8.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Oppimateriaalihankkeet
4.17 Metropolia Ammattikorkeakoulu oy, SMDno/2012/1195
Pelastushenkilökunnan toimintaohjeiden laatiminen sähköauto-onnettomuuksien varalta
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Metropolia Ammattikorkeakoulu oy on hakenut 21 500 euron (78 %) erityisavustusta
Pelastushenkilökunnan toimintaohjeiden laatiminen sähköauto-onnettomuuksien varalta –hankkeeseen, ajalle 1.10.2012-31.5.2013.
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. Hakijaa kehotetaan valmistelemaan yhteishanke Pelastusopiston kanssa seuraavalle hakukierrokselle. Hankkeen
ohjausryhmää on myös laajennettava.
4.18 Nuohousalan Keskusliitto ry, SMDno/2012/1183
Opetusaineisto paloturvallisen tulisijasavuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi
Nuohousalan Keskusliitto ry on hakenut 77 000 euron (100 %) erityisavustusta
Opetusaineisto paloturvallisen tulisijasavuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi –hankkeeseen, ajalle 1.10.2012-31.5.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitto ry:lle yhteensä
enintään 77 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 77 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 23 100 euroa (30 %).
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 ohjausryhmään tulee kutsua sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston edustajat. Opetusaineisto
tulee luoda sellaiseksi, että mahdollisesti päivittyvä säädöspohja on helppo päivittää
opetusaineistoon.
Lopputilitys tulee toimittaa 31.11.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen
tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä
muu hankkeeseen saatu rahoitus.
4.19 Pelastusopisto, SMDno/2012/1160
Pelastusyksikön ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset vedenkuljetuksessa
Pelastusopisto on hakenut 26 505 euron (86,0 %) erityisavustusta
Pelastusyksikön ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset vedenkuljetuksessa –
hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.5.2013.
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.
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4.20 Sanastokeskus TSK, SMDno/2012/1169
Palo- ja pelastussanaston uusiminen
Sanastokeskus TSK on hakenut 24 270 euron (50 %) erityisavustusta
Palo- ja pelastussanaston uusiminen –hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.12.2014.
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.

Valistus- ja neuvontahankkeet
4.21 Somerkoski Brita, SMDno/2012/1209
Tulipysäkki-hankkeen juurruttaminen ja arviointi
Somerkoski Brita on hakenut 47 300 euron (85 %) euron erityisavustusta
Tulipysäkki-hankkeen juurruttaminen ja arviointi –hankkeeseen, ajalle 10.9.201230.6.2013.
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.
4.22 Somerkoski Brita, SMDno/2012/1208
Palomestari Karhu -valistusmateriaali
Somerkoski Brita on hakenut 4 000 euron (50 %) euron erityisavustusta
Palomestari Karhu –valistusmateriaali –hankkeeseen, ajalle 1.3.2012-15.10.2012.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Brita Somerkoskelle yhteensä enintään 4
000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa
olla yhteensä enintään 4 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa 31.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Julkaisusta pitäisi mahdollisuuksien mukaan laatia myös ilmainen verkkoversio.
4.23 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2012/1083
Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 250 000 euron (100,0 %) euron
erityisavustusta Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille –hankkeeseen, ajalle
1.9.2012-31.8.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 250 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 250 000 euroa ja enintään hyväksyttävien
kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 75 000 euroa
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(30 %). Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa 31.12.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.24 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2012/1198
Päivä Paloasemalla
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 160 000 euron (50 % )erityisavustusta Päivä Paloasemalla –hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.12.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 157 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 157 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 47 100 euroa (30
%). Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
4.25 Tampereen aluepelastuslaitos, SMDno/2012/1168
Tulikettu-turvallisuuskoulutuksen uudistus
Tampereen aluepelastuslaitos on hakenut 6 500 euron (100 %) erityisavustusta Tulikettu-turvallisuuskoulutuksen uudistus –hankkeeseen, ajalle 31.8.2012-31.1.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Tampereen aluepelastuslaitokselle yhteensä enintään 6 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 6 500 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50
% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa 31.3.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
Investointihankkeet
4.26 Jukka Lahti / Hot pois orkesteri, SMDno/2012/1191
Pikkupalomiesleipomo
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Jukka Lahti / Hot pois orkesteri on hakenut 63 800 euron (100 %) erityisavustusta
Pikkupalomiesleipomo –hankkeeseen, ajalle 31.8.2012-31.12.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti jättää hankkeen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
Tietojenkäsittelyn kehittäminen
4.27 Pelastusopisto, SMDno/2012/1157
Pelastustoimen tietovaranto ja järjestelmät (VARANTO)
Pelastusopisto on hakenut 355 313 euron (75 %) erityisavustusta
Pelastustoimen tietovaranto ja järjestelmät (VARANTO) –hankkeeseen, ajalle
1.1.2013-31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 177
700 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen vuoden 2013 kustannuksiin. Avustus saa olla yhteensä enintään 177 700 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 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
Väliraportti tulee toimittaa 31.5.2013 ja lopputilitys 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys. Vuoden 2014 hankekustannuksiin
avustusta voidaan hakea 31.5.2013 päättyvässä erityisavustushaussa. Ohjausryhmään
tulee kutsua edustaja myös sisäasiainministeriön pelastusosaston onnettomuuksien
ehkäisyn yksiköstä.
4.28 Pelastusopisto, SMDno/2012/1158
Vakioitu Operatiivinen Työasemainfrastruktuuri (VOTI)
Pelastusopisto on hakenut 80 080 euron (70 %) erityisavustusta
Vakioitu Operatiivinen Työasemainfrastruktuuri (VOTI) –hankkeeseen, ajalle
1.1.2013-31.12.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 80 000
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 80 000 euroa ja enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lopputilitys tulee toimittaa 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
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Henkilökohtaiset apurahat ja stipendit
4.29 Ojala, Tarja Inkeri, SMDno/2012/1206
Järjestelmän heikkoudet raskaan liikenteen onnettomuuksissa - Onko onnettomuuksista opittu
Ojala Tarja Inkeri on hakenut 17 600 euron (100 %) erityisavustusta Järjestelmän
heikkoudet raskaan liikenteen onnettomuuksissa - Onko onnettomuuksista opittu? hankkeeseen, ajalle 1.8.2012-31.3.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän
Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.30 Pelastusopisto, SMDno/2012/822
Stipendit amk-insinööritutkinnon suorittaneille
Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron (100 %) erityisavustusta käytettäväksi stipendeihin amk-insinööritutkinnon suorittaneille, ajalle 1.1.2012-31.12.2012.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 2000
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 2000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa 31.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa stipendien saajien nimet ja perustelut rahastolle.
Muut hankkeet
4.31 CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan keskusjärjestö
SMDno/2012/1199
CTIF Suomen kansallinen komitea
CTIF Suomen kansallinen komitea /Suomen Pelastusalan keskusjärjestö on hakenut
130 000 euron (100 %) erityisavustusta CTIF Suomen kansallinen komitea –
hankkeeseen, ajalle 1.1.2013-31.12.2013.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 127 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 127 000 euroa ja enintään hyväksyttävien
kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä
tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana
kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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5.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1/2013, haun avaaminen
Sihteeri esitteli asian.

Nyt julistetaan haettavaksi erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka
alkavat vuonna 2013. Hakuilmoitukseen ei esitetty mainittavia muutoksia aiempaan
nähden. Avustuksia haetaan sähköisesti ja hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.12.2012 virka-ajan päättymiseen (16.15) mennessä. Myös lähetetty sähköpostiviesti on virallinen asiakirja. Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto
pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan. Sekä oma-aloitteiset että pyydetyt täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 25.1.2013 mennessä, jotta ne
voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2013. Vuoden 2013 toinen hakukierros avataan
maaliskuussa 2013 ja hakuaika päättyy 31.5.2013
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.
6.

Erityisavustukset pelastustoimen alueiden, sopimuspalokuntien ja kuntien
kalusto- ja rakennushankkeisiin vuonna 2013, haun avaaminen
Ylitarkastaja esitteli asian.

Vuoden 2013 kalusto- ja rakennushankehakua koskien päätösaikatauluun, hakukriteereihin sekä kalustohankintojen euromääräisiin enimmäiskustannuksiin esitettiin joitakin muutoksia.
Pelastuslaitosten hankkeissa kaluston yksikköhinnan tulee olla vähintään 30 500 euroa
(alv 23 %). Harjoitusalueen yksittäisen kontin hinta-alarajaksi hyväksyttiin kuitenkin
12 300 euroa (alv 23 %).
Sopimuspalokunnille voidaan myöntää erityisavustusta yksikköhinnaltaan yli 10 000
euron kalusto- ja rakennushankkeisiin. Kaluston yksikköhintaisesta enimmäisrajasta
luovuttiin. Pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat voivat osana kalustohakua hakea
avustusta kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin (yli 147 600 euron hankkeet, alv 23 %). Kalustohankintojen euromääräisiä
enimmäiskustannuksia sekä pelastusajoneuvojen nimityksiä tarkennettiin hakukirjeessä (hakukirjeen 31.8.2012 liite 1).
Pelastuslaitosten sekä AVIn tulee arvioida ja asettaa kiireellisyysjärjestykseen oman
alueensa kaikki kalusto- sekä rakennushankkeet.
Vuoden 2013 kalusto- ja rakennushankehaun päätöskäsittelyn aikataulu:
Rakennushankehakemukset AVIIN 31.12.2012 mennessä
Kalustohankkeet AVIIN 15.1.2013 mennessä
Rakennushankkeet AVISTA rahastoon 21.1.2013 mennessä
Kalustohankkeet AVISTA rahastoon 12.2.2013 mennessä
Rakennushankkeiden päätökset maaliskuussa
Kalustohankkeiden päätökset huhtikuun loppupuolella.
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.
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7.

Yleisavustusta saavien järjestöjen tilitykset vuodelta 2011
Sihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2011. Hallitukselle oli tausta-aineistona lähetetty koonti järjestöjen vuosiraporteista vuodelta 2011.
Kokouspäivän kireän aikataulun vuoksi asia siirrettiin käsiteltäväksi lokakuun 2012
kokouksessa.

8.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

8.1

Ensihoidon tilayhteistyön vaikutukset PSR:n avustuksiin Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitoksen paloasemaverkossa
8.1 SMDno/2012/1490 Ensihoidon tilayhteistyön vaikutukset PSR:n avustuksiin EteläPohjanmaan pelastuslaitoksen paloasemaverkossa
Ylitarkastaja esitteli asian.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on 18.4.2012 kirjeellään ilmoittanut, että pelastuslaitos ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistelevat tilayhteistyötä, jossa ensihoitoyksikköjen asemapaikka olisi paloasema. Palosuojelurahastolta on pyydetty
16.8.2012 kannanottoa tilayhteistyön vaikutuksista niille kunnille, jotka ovat saaneet
Palosuojelurahaston avustusta paloasemarakennuksiin.
Rahaston kannanotto:
Tilayhteistyöllä on Palosuojelurahaston näkökulmasta vaikutusta, mikäli kunta on
saanut rakennushankeavustusta (uudisrakennus, peruskorjaus, laajennus) ja avustuksen saamisesta ei ole kulunut 30 vuotta. Takaisin perinnässä otetaan huomioon se
osuus avustuksesta joka vastaa ensihoitoyksiköiden käyttöön siirtyvän tilan osuutta.
Takaisin perinnän osuutta laskettaessa huomioidaan valtionavustuksella hankitun
omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä kiinteistön nykyarvo.
Rahastolta avustusta saaneita, tilayhteistyöhön siirtyviä kuntia pyydetään lähettämään
avustuspäätöksen muutosanomus, jossa määritellään ensihoitoyksiköille siirtyvä osuus
paloasemakiinteistöstä sekä kyseiseen kohteeseen saadut kaikki avustukset joissa
omaisuuden käyttöaika ei ole täyttynyt. Anomuksessa ilmoitetaan saadun rakennushankeavustuksen diarinumero tai mukana toimitetaan kopio avustuspäätöksestä, jonka pohjalta rahasto määrittää takaisin perittävän avustussumman paloasemakohtaisesti. Myös uuden aseman osalta tarvitaan muutosanomus, mikäli vanhaan asemakiinteistöön on saatu rahaston avustus.
Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Valtionavustus saadaan valtionavustuslain 13 §:n 13 momentin mukaan käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.
Palosuojelurahaston päätöskäytännössä rakennushankeavustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka
eivät ole pelastustoimen käytössä. Mikäli paloasemarakennuksella on muuta käyttöä,
kuten sairaankuljetustiloja, määrätään sille palo- ja pelastustoimen käyttöaste, joka
otetaan huomion jo avustusta myönnettäessä.
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8.2

Muutos- ja jatkoaikahakemukset
8.2.1 SMDno/2008/1744, Pelastusopisto, Uusien turvallisuusohjeiden toteuttaminen, jatkoaikahakemus
Sihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Pelastusopistolle 18.2.2009 kokouksessaan Uusien
turvallisuusohjeiden toteuttaminen -hankkeeseen enintään 142 000 euron ja enintään
75 % suuruisen avustuksen. Hakija on 18.6.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella hakenut hankkeelle jatkoaikaa siten, että rahoitus olisi käytettävissä 30.4.2013 saakka ja
ilitys tapahtuisi 30.6.2013. Sähköisen käyttöliittymän toteuttamisessa on ilmennyt teknisiä ongelmia, joiden ratkaisuun tarvitaan ulkopuolista tekijää.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee
toimittaa rahastoon 30.6.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.2.2 SMDno/2011/1037, Nuohousalan Keskusliitto ry, Opetusaineisto paloturvallisen asumisen
varmistamiseksi, jatkoaikahakemus
Sihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Nuohousalan Keskusliitolle 30.8.2011 kokouksessaan Opetusaineisto paloturvallisen asumisen varmistamiseksi -hankkeeseen enintään
43 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen.
Hakija on 29.6.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella hakenut avustuksen tilitykselle
jatkoaikaa 31.1.2013 saakka. Kouluttajien koulutuspäivät ovat vielä toteuttamatta ja ne
sovitettava liiton tapahtuma- ja koulutuskalenteriin.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee
toimittaa rahastoon 31.1.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
8.3

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 13 kpl
Tarkastaja esitteli asian.

Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 8.3.1 – 8.3.3 käsittelyn
ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 8.3.13 käsittelyn ajaksi. Kokous
säilyi päätösvaltaisena.

Päätös: Hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (13 kpl) seuraavasti:
SMDno

Saaja

Euro

8.3.1 SMDno/2012/1436

Honkajoen VPK ry

1 353

8.3.2 SMDno/2012/1239

Kuurolan VPK ry

2 740

8.3.3 SMDno/2012/1424

Noormarkun VPK ry

680

8.3.4 SMDno/2012/1226

Borgå FBK rf

2 839

8.3.5 SMDno/2012/1422

Jomala FBK rf

4 353
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8.3.6 SMDno/2012/1275

Kalvolan VPK ry

1 059

8.3.7 SMDno/2012/1423

Lappfjärd FBK rf

1 666

8.3.8 SMDno/2012/1420

Idänpään ja ympäristön
VPK ry

444

8.3.9 SMDno/2012/1264

Pirkkalan VPK ry

2 473

8.3.10 SMDno/2012/1460

Pitäjänmäen VPK ry

3 259

8.3.11 SMDno/2012/1276

Tammisalon VPK ry

7 532

8.3.12 SMDno/2012/1425

Vanda FBK rf

4 838

8.3.13 SMDno/2012/1210
Vesikansan VPK ry
1 879
_______________________________________________________
35 115
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun
ottamatta:
Borgå FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu SA –puolijoukkueteltan hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu Fogfighter kuulan ja huoltosarjan hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14
§:n tarkoittamalla tavalla.
Kuurolan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu led-tasovilkkujen ja varoitusvilkkujen hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pirkkalan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysajoneuvokoulutusta eikä paineilmalaitteiden pullotelineiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
9.
9.1

Muut asiat
Talousseuranta 1-6/2012
Sihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden
2012 tammi-kesäkuulta. Kesäkuun lopussa rahastolla oli sitoumuksia 12 596 870 miljoonan euron edestä ja yhdystilisaatavaa sisäasiainministeriöltä 9 736 162,43 miljoonaa
euroa. Rahaston talouden osalta ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Hallintomenobudjetin ylityksestä vuoden 2012 osalta päätettiin jo 3.5.2012 pidetyssä kokouksessa.
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Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston talousseurannan 1-6/2012.
9.2

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotto Palosuojelurahaston toiminnasta
vuodelta 2011
Sihteeri esitteli asian.

Sisäasiainministeriö on 15.6.2012 antanut tilinpäätöskannanottonsa Palosuojelurahaston toiminnasta vuodelta 2011. Kannanoton mukaan Palosuojelurahasto on edellisvuosien tapaan onnistunut tehtävässään erinomaisesti ja kehittää toimintaansa aktiivisesti ja avoimesti. Rahaston maksuvalmius ja taloudellinen asema ovat pysyneet hyvinä ja toiminnan suunnittelu on laadukasta. Vaikuttavuus, tuloksellisuus ja taloudellisuusarvosanaksi rahasto sai 9.
Kannanoton mukaan Palosuojelurahasto on jatkanut aktiivista otettaan ja on kehittänyt toimintaansa. Rahaston toiminnan volyymiin nähden hallintomenojen osuus rahastossa on alhainen ja rahaston sihteeristö toimii tehokkaasti hyödyntäen ja kehittäen
sähköisiä välineitä ja raportointimenettelyjä varsinaisessa hallinnointityössä ja ulkoisessa tiedottamisessa. Vielä vuodelle 2012 on budjetoitu 0,8 miljoonan euron alijäämäinen tulos, mutta ministeriön näkemyksen mukaan jatkossa oman pääoman pienentämiseen ei enää ole vastaavaa tarvetta eikä perusteita.
Hallitus merkitsi tiedoksi sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanoton rahaston toiminnasta vuodelta 2011.
10.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 30.10.2012 klo 9.30.
Lisäksi sovittiin alustavasti, että rahaston sitä seuraavat kokoukset pidettäisiin torstaina 22.11.2012 klo 9.30 ja tiistaina 5.2.2013 klo 9.30.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Pääsihteeri

Hanna Paakkolanvaara
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