Pöytäkirja 5/2013

Hallituksen kokous
Aika

3.9.2013 klo 9.30

Paikka

Pirkanmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasema
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere

Läsnä

Kari Hannus

puheenjohtaja, esteasiat; kohta 8 (harjoitusalue-

Mika Kättö

kokouksen varapuheenjohtaja,

Jari Hyvärinen
Petri Mero
Jussi Rahikainen
Kari Tolvanen
Ari Torniainen jäsen
Simo Tarvainen
Hanna Paakkolanvaara
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Hannele Björklöv

jäsen
jäsen
jäsen
esteasia
varajäsen, esteasia, kohta 4.12
pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
osastosihteeri

hankkeet), kohdat 9.2.3 - 9.2.6

pj. kohta 8 (harjoitusaluehankkeet), kohdat 9.2.3 - 9.2.6
jäsen, esteasia; kohdat 9.2.1, 9.2.2

Poissa

-

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.55.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 26.8.2013 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (4.6.2013) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2013 toinen
hakukierros
Pääsihteeri esitteli asian
Rahastoon saapui 31.5.2013 määräaikaan mennessä 30 hakemusta 20 eri hakijataholta. Hakemuksia arvioi pääsihteerin tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli saapuneet hakemukset kokouksessaan 19.8.2013.
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Asiantuntijaraadin kokoonpano vuoden 2013 toisella hakukierroksella:
(suluissa pääasiallinen erityisosaamisalue)
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/pelastustoimintayksikkö (toimintavalmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
Jari Keskinen, riskipäällikkö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (vakuutusala,
riskienhallinta, tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Jarkko Häyrinen, ylitarkastaja, SM/PEO/onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö
(mm. onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien
paloturvallisuus)
Jaana Rajakko, yli-insinööri mm. palotarkastukset, paloturvallisuuslaitteita
koskevat säädökset, nuohous, pelastuslaki. (estynyt osallistumasta kokoukseen,
toimitti kommenttinsa etukäteen)
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus) (estynyt osallistumasta kokoukseen)
Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimii pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara ja
teknisenä sihteerinä ylitarkastaja Johanna Herrala.

Päätös: Asiantuntijaraatia täydennetään ensi kierrokselta SM/pelastusosaston
tutkimushankkeiden koordinoinnista vastaavalla henkilöllä, neuvotteleva virkamies
Tiina Männiköllä. Asiantuntijaraadin laajentamisesta myös muilta osin
keskusteltiin.
Hallitus päätti myöntää avustusta 15 erityisavustushankkeeseen yhteensä
838 830 euroa. Kaksi hankehakemusta jätettiin pöydälle seuraavaan
kokoukseen.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:
4.1. Advant Solutions, SMDno/2013/1005,
Omatoimisen varautumisen tason digitalisointihanke
Advant Solutions Oy on hakenut 57 960 euron (80 %) erityisavustusta
Omatoimisen varautumisen tason itsearviointimalli-digitalisointihankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.2. Pelastusopisto, SMDno/2013/981,
Tehostesavujen haitallisten keuhko- ja verisuonivaikutusten torjunta
Pelastusopisto on hakenut 37 276 euron (50 %) erityisavustusta Tehostesavujen
haitallisten keuhko- ja verisuonivaikutusten torjunta -hankkeeseen.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti jättää hankkeen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
4.3. Pelastusopisto, SMDno/2013/983, Päätöksentekosimulaatio
Pelastusopisto on hakenut 53 000 euron (68 %) erityisavustusta
Päätöksentekosimulaatio -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.4. Pelastusopisto, SMDno/2013/984, Pelastustoimen skenaarioiden 2025+
päivittäminen
Pelastusopisto on hakenut 18 880 euron (65 %) erityisavustusta
Pelastustoimen skenaarioiden 2025+ päivittäminen -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä
enintään 18 880 euron (65 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 18 880 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 rahastoon 30.4.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.5. Suomen Palopäällystöliitto ry – Finlands Brandbefälsförbund rf.,
SMDno/2013/997, Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 114 000 euron (74 %) erityisavustusta Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.6. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2013/969,
Esiselvitys paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 25 820 euron (100 %) erityisavustusta Esiselvitys paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta - hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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4.7. Tampereen teknillinen yliopisto/Rakennustekniikan laitos/
Palolaboratorio SMDno/2013/996, Tulisijojen ja kevytnormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisia käyttöolosuhteissa
Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 114 800 euron (70 %) erityisavustusta
Tulisijojen ja kevytnormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisissa käyttöolosuhteissa -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahasto päätti jättää hankkeen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
4.8. TTY -säätiö, SMDno/2013/992,
Turvallisuusviestinnän täydennyskoulutuspilotointi pelastusalalle.
TTY -säätiö on hakenut 144 475 euron avustusta (78,3 %) erityisavustusta Turvallisuusviestinnän täydennyskoulutuspilotointi pelastusalalle –hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.9. Työterveyslaitos – Työpaikan työhyvinvoinnin ratkaisut –teema,
SMDno/2013/988, Vähentääkö Skelletfleå –malli palomiesten
altistumista operatiivisessa toiminnassa.
Työterveyslaitos on hakenut 82 803 euron (46 %) erityisavustusta Vähentääkö
Skelletfleå -malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa -hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Työterveyslaitokselle yhteensä
enintään 82 803 euron (46 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 82 803 euroa ja 46 % 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. Väliraportti hankkeen toteutuksen vaiheesta tulee toimittaa rahastoon 30.11.2014
mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.10. Työterveyslaitos, SMDno/2013/995,
Kasvinsuojeluaineet ja biosidit kemikaalionnettomuuden vaaran
aiheuttajina.
Työterveyslaitos on hakenut 39 616 euron (43,6 %) erityisavustusta Kasvinsuojeluaineet ja biosidit kemikaalionnettomuuden varaan aiheuttajina -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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4.11. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, SMDno/2013/ 998,
Opas pelastusviranomaiselle – yleisötapahtuman turvallisuuden valvonta.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on hakenut 106 088 euron (77,3 %) erityisavustusta Opas pelastusviranomaisille – yleisötapahtuman turvallisuuden valvonta hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.12. Keski-Suomen Pelastuslaitos, SMDno/2013/835,
Onnettomuustilanteiden kuvantaminen koulutuskäyttöön 2013-2014.

Esteellinen varajäsen Simo Tarvainen poistui tämän kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.

Keski-Suomen pelastuslaitos on hakenut erityisavustusta 144 366 euroa (50 %)
Onnettomuustilanteiden kuvantaminen koulutuskäyttöön 2013 – 2014 hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.13. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, SMDno/2013/968
UATP – uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut erityisavustusta 54 600 euroa (50
%) UATP – uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle yhteensä enintään 54 600 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Hanke tulee toteuttaa hyvässä yhteistyössä Pelastusopiston ja pelastusalan järjestöjen kanssa. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Väliraportit hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2014. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.11.2015. 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.
4.14. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, SMDNo/2013/1004,
Matkailun turvallisuutta ja onnettomuuksien torjuntaa edistävät
harjoitukset.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu on hakenut erityisavustusta 19 000 euroa (100
%) Matkailun turvallisuutta ja onnettomuuksien torjuntaa edistävät harjoitukset hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Rovaniemen ammattikorkeakoululle yhteensä enintään 19 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 19 000 euroa ja enintään
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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 rahastoon 30.6.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2013/966,
Työpaikan paloturvallisuusaineiston diasarjan ja esittelylehtisen
kääntäminen englanniksi.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut erityisavustusta 10 000 euroa
(100 %) Työpaikan paloturvallisuusaineiston diasarjan ja esittelylehtisen kääntäminen englanniksi -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 10 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 10 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään
3 000 euroa ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 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 31.5.2014 mennessä. Lopputilityksen
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.16. Brita Somerkoski; SMDno/2013/1007,
Palomestari Karhu -turvallisuusviestinnän aineisto varhaiskasvatukseen.
Brita Somerkoski on hakenut erityisavustusta 24 000 euroa (100 %) Palomestari
Karhu -turvallisuusviestinnän aineisto varhaiskasvatukseen -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Brita Somerkoskelle yhteensä enintään 24 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 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
myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.5.2014. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset.
4.17. Kustannus Oy Pieni Karhu, SMDno/2013/1001,
Ransun pelastuskoulun sarjakuvakirja.
Kustannus Oy Pieni Karhu on hakenut 6 900 euron (100 %) erityisavustusta Ransun pelastuskoulu sarjakuvakirja -hankkeeseen.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Kustannus Oy Pienelle Karhulle yhteensä enintään 6 900 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 6 900 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 3 500 euroa ja
loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 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 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.18. PYRO -elokuvan työryhmä/Niko Kostet, SMDno/2013/986
PYRO -elokuva.
PYRO -elokuvan työryhmä on hakenut 6 000 euron (50 %) erityisavustusta PYRO
-elokuva -hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.19. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2013/964,
Nou Hätä! Pelastustietoa 8. luokkalaisille.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 250 000 (100 %) erityisavustusta Nou Hätä! Pelastustietoa 8. luokkalaisille -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus 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. Ennakkona myönnettiin 100 000 euroa ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 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 30.11.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.20. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; SMDno/2013/965,
Pohjoismainen palovaroitinpäivä
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 37 470 euron (100 %) erityisavustusta Pohjoismainen palovaroitinpäivä -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 37 470 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 37 470 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 15
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000 euroa ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 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 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.21. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SMDno/2013/976,
Kotona Paras – Hemma bäst! Ikääntyvien asumisturvallisuuteen liittyvä
yhteishanke.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 12 676 euron (19 %) avustusta
Kotona Paras – Hemma bäst! Ikääntyvien asumisturvallisuuteen liittyvään yhteishankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 12 676 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 12 676 euroa ja enintään 19 % hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 5 000 euroa ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Hankkeen on
katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.22. Ti-Ti Tuotanto Oy, SMDno/2013/989,
Ti-Ti Nalle – turvallista elämää kodissa ja kodin ulkopuolella, osa 2.
Ti-Ti Tuotanto Oy on hakenut 60 000 euron (100 %) avustusta Ti-Ti Nalle – turvallista elämää kodissa ja kodin ulkopuolella, osa 2. -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.23. Uudenmaan Pelastusliitto, SMDno/2013/804, GEO -kätköily.
Uudenmaan pelastusliitto on hakenut 17 899,45 euron (100 %) avustusta GEOkätköily -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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4.24. Nuohousalan Keskusliitto ry, SMDno/2013/1006, Palo- ja
laiteturvallisuustarkastusohjelmisto
Nuohousalan Keskusliitto on hakenut 85 000 euron (50 %) avustusta Palo- ja laiteturvallisuustarkastusohjelmisto -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.25. Pelastusopisto, SMDno/2013/985, Pelastustoimen tietovaranto ja
järjestelmät (VARANTO).
Pelastusopisto on hakenut 177 600 euron (75 %) avustusta Pelastustoimen tietovaranto ja järjestelmät (VARANTO) -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään
12 676 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 177 600 euroa ja enintään 75 % 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. Väliraportti hankkeen
toteutuksen vaiheesta tulee toimittaa rahastoon 31.3.2014 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.26. CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö SMDno/2013/909, CTIF Suomen kansallisen komitean
vuoden 2014 toiminta
CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 120 000 euron (100 %) avustusta CTIF Suomen kansallisen komitean vuoden 2014 toimintaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 120 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 120 000 euroa ja
enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 40 000 euroa ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. 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 31.3.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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4.27. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDNO/2013/967,
Pelastustoimen tilinpäätöshankkeen julkaisujen taitto- ja painatuskustannukset sekä yhteenvetoesitteen laatiminen.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 8 900 euroa (54 %) avustusta
Pelastustoimen tilinpäätöshankkeen julkaisujen taitto- ja painatuskustannuksiin sekä yhteenvetoesitteen laatimiseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enintään 8 900 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 8 900 euroa ja enintään 54 % 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 rahastoon 31.10.2013 mennessä. Lopputilityksen
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.28. Turun VPK, SMDno/2013/913, Palokunta Suomessa 175 vuotta.
Turun VPK on hakenut 15 000 euron (21 %) avustusta Palokunta Suomessa 175
vuotta -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Turun VPK ry:lle yhteensä
enintään 15 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 15 000 euroa ja enintään 21 % hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 7 500 euroa ja
loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Hankkeen on katsottava edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.29. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto, SMDno/2013/1009, Raision
kirjaston paloautopäivä.
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto on hakenut 1 000 euroa (100 %) Raision kaupunginkirjaston kahdelle kirjastovirkailijalle myönnettävää stipendiä varten.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Raision kirjastolle 1 000 euron suuruisen stipendin. Avustus maksetaan tällä päätöksellä. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.30. Timo Juhani Tähtinen, SMDno/2013/1000, Osallistuminen
opintopäiville.
Timo Juhani Tähtinen on hakenut 608 euron (50 %) avustusta osallistumisesta
opintopäiville.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.

Vuoden 2012 yleisavustustilitykset
Pääsihteeri esitteli asian.
Pääsihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2012. Hallitukselle oli valmisteltu ja etukäteen lähetetty koonti järjestöjen vuosiraporteista
vuodelta 2012.
Palosuojelurahaston hallitus totesi, että pelastusalan järjestöjen käyttämä avustus ei
ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista ja että avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta vuonna 2012 on ollut päätösehtojen mukaista. Järjestöt toteuttavat
sitä toimintaa, johon avustusta on myönnetty. Takaisinperintöihin ei ole ollut aihetta, sillä tilitykset tehdään jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi järjestöjen tilitykset vuodelta 2012 ja totesi, että toiminta
on ollut päätösehtojen mukaista, avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuksista eikä takaisinperintöihin ole vuoden 2012 avustuksen osalta aihetta.
6.

Strategian toimeenpanosuunnitelma 2014 – 2016
Pääsihteeri esitteli strategian toimeenpanosuunnitelman 2014 - 2016 luonnoksen.
Asiasta keskusteltiin ja hallitus teki suunnitelmaan muutamia tarkennuksia. Asian
käsittelyä päätettiin jatkaa kokouksen jälkeisessä rahaston kehittämispäiväosuudessa.

7.

Vuoden 2014 1. kierroksen erityisavustusten julistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Nyt julistetaan haettavaksi erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin,
jotka alkavat vuonna 2014. Hakuilmoitukseen ei esitetty mainittavia muutoksia aiempaan nähden; Hallitus voi hakijan pyynnöstä päättää, että avustuksesta maksetaan ennakkoa, jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön
valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Pääsääntöisesti ennakkoa ei myönnetä
enempää kuin 35 % koko avustuksesta. Hakemuksessa tulee olla selvitys hankkeen
vaikuttavuudesta, vaikuttavuuden mittaamisesta ja arvioimisesta sekä hankkeen tulosten julkaisemisesta, tiedottamisesta ja hyödyntämisestä pelastustoimen alalla.
Mikäli kyseessä on tutkimukseen ja kehittämiseen tai valistukseen ja neuvontaan
liittyvä hanke, tulee hankehakemukseen sisällyttää suunnitelma hankkeen vaikuttavuusarvioinnin toteutuksesta sekä mahdolliset ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin kustannukset. Vaikuttavuusarvioinnin toteutukseen voidaan varata 5-10 %
hankkeen kokonaiskustannuksista.
Avustuksia haetaan sähköisesti ja hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon
31.12.2013 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 20.1.2014 mennessä,
jotta ne voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään
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rahaston hallituksen kokouksessa helmi-maaliskuussa 2014. Vuoden 2014 toinen
hakukierros avataan helmi-maaliskuussa 2014 ja hakuaika päättyy 30.5.2014.

Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.
8.

Vuoden 2014 Kalusto- ja rakennushankeavustusten julistaminen haettavaksi
Ylitarkastaja esitteli asian.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta harjoitusaluehankkeiden käsittelyn
ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohdan käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö.
Kokous säilyi päätösvaltaisena

Kalusto- ja rakennushankehaku toteutettiin vuonna 2013 ensimmäistä kertaa kahdessa osassa. Rakennushankehakemukset toimitettiin AVIin 31.12.2012 mennessä
ja AVIsta rahastoon 21.1.2013 mennessä. Päätökset rakennushankkeista tehtiin
11.3.2013 kokouksessa. Kalustohankkeet toimitettiin puolestaan AVIin 15.1.2013
mennessä ja AVIsta rahastoon 12.2.2013 mennessä. Päätökset kalustohankkeista
tehtiin rahaston hallituksen kokouksessa 23.4.2013. Kokemukset kaksivaihteisesta
hausta ovat olleet hyvät. Kalusto- ja rakennushankehaku esitetään toteutettavaksi
kaksivaiheisesti myös vuonna 2014.
Vuoden 2014 kalusto- ja rakennushankehakuun esitetään joitakin muutoksia. Kalustohankintojen hyväksyttyjä enimmäiskustannuksia nostettiin reilusti vuoden
2013 hakuun raskaan kaluston osalta. Myös myönnetyt avustussummat raskaaseen
kalustoon nousivat reilusti. Vuoden 2012 kalustohankehaussa sammutusauton hyväksytyt enimmäiskustannukset olivat 147 600 euroa (alv 23 %). Vuoden 2013 kalustohankehakussa enimmäiskustannukset nostettiin 248 000 euroon (alv 24 %).
Osittain tästä johtuen myös kalustohankeavustuksia myönnettiin kuluvana vuonna
aiempia vuosia vähemmän. Vuonna 2010 kalustohankeavustuksia myönnettiin yhteensä koko maahan 33 kpl, vuonna 2011 yhteensä 59 kpl, vuonna 2012 yhteensä
51 kpl ja vuonna 2013 yhteensä 23 kpl. Raskaan kaluston hyväksyttäviä enimmäiskuluja esitetään kokeiluvuoden perusteella laskettavaksi noin 30 %.
Paloasemahankkeiden avustusten maksimimääräksi esitettiin aiemmin esillä olleen
keskustelun pohjalta 250 000 euroa. Maksimimäärä paloasemahankkeisiin on uusien paloasemahankkeiden osalta ollut vuodesta 2008 lähtien 350 000 euroa ja perusparannusten/laajennusten osalta vuodesta 2009 lähtien. Aiemmin rahaston
myöntämä maksimisumma paloasemahankkeisiin oli 200 000 euroa. Harjoitusaluehankkeiden maksimimääräksi esitettiin 350 000 euroa.

Päätös: Rahaston hallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa keskustelua kokouksen
jälkeisessä rahaston hallituksen kehittämisseminaarissa. Kalusto- ja rakennushankehaku päätettiin avata seuraavassa hallituksen kokouksessa.
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9.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
Pääsihteeri esitteli asiat 9.1.6 - 9.1.10 ja ylitarkastaja asiat 9.1.1 - 9.1.5.
9.1.1 SMDno/2013/173, Juuan kunta, paloaseman peruskorjauksen ja
laajentaminen; rakentamisen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 11.3.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno/2013/173
myöntänyt avustusta Juuan kunnalle paloaseman peruskorjaukseen ja laajentamiseen enintään 347 932 euroa kokonaiskustannusten 869 830 euroa perusteella.
Päätösehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.12.2013. Juuan
kunta on 16.7.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa rakennushankkeen aloittamiselle 30.4.2014 saakka. Jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle haetaan, koska
rakennushankkeen hankesuunnittelu on vienyt arvioitua pitemmän ajan. Hakija ilmoittaa myös, että hankesuunnitelmaan perustuva kustannusarvio poikkeaa hakemisvaiheen arviosta ja tiedustelee, voidaanko päätökseen merkitystä euromääräisestä 347 932 euron avustuksesta poiketa niin, että avustuksen kokonaismääräksi
tulee 350 000 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Juuan kunnalle paloaseman
peruskorjaukseen 11.3.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen rakentaminen
tulee aloittaa viimeistään 30.4.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. Avustuksen enimmäismäärää ei muuteta. Palosuojelurahasto myöntää avustuksia rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa eikä pääsääntöisesti pysty
myöntämään kesken vuotta ylimääräistä avustusta hankkeelle, jonka kustannukset
ovat ylittyneet alkuperäisestä arvioista ja johon ei ole erikseen varattu määrärahoja.
9.1.2 SMDno/2011/351, Savion VPK ry, paloaseman kalustohallin ja
miehistötilojen rakentaminen; tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 30.8.2011 päivätyllä päätöksellään SMDno/2011/351
myöntänyt avustusta Savion VPK:lle paloaseman kalusto hallin ja miehistötilojen
rakentamista varten enintään 49 200 euroa kokonaiskustannusten 123 000 euroa
perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa lopputarkastuksesta, kuitenkin viimeistään 30.9.2013. Savion
VPK ry on 24.7.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa tilityksen tekemiselle
30.11.2013 saakka.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Savion VPK:lle kalustohallin
ja miehistötilojen rakentamiseen 30.8.2011 annettua päätöstä siten, että hankkeen
tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.11.2013. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.3 SMDno/2013/173, Imatran VPK ry; valtionavustuslain 30 §:n
mukainen kuittaus (avustuksen siirto)
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2006 päivätyllä päätöksellään SM-2006700/Tu-3943 myöntänyt avustusta Imatran VPK:lle miehistöauton hankintaan 14
640 euroa kokonaiskustannusten 36 600 euroa perusteella. Avustuksella hankitun
omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Imatran VPK ry on
9.7.2013 saapuneella kirjeellä anonut oikeutta vaihtaa miehistöauto uuteen miehistöautoon siten, että Palosuojelurahaston avustus siirtyisi vuonna 2006 myönnetyn
suuruisena avustuksena uuteen ajoneuvoon. Tarkoituksena on vaihtaa nykyinen
ajoneuvo vastaavankaltaiseen uuteen ajoneuvoon. Hakijalta saatujen selvitysten
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mukaan nykyisestä autosta saatava hyvitys on 19 000 euroa ja uuden ajoneuvon
hinta on 63 318 euroa, josta korityön osuus on 11 328 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin Imatran VPK:lle miehistöauton hankintaa 25.4.2006 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden 7 600 euroa (40 % omaisuuden arvioidusta vaihtoarvosta 19 000 euroa). Hallitus päättää myötää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 7 600 euron avustuksen.Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta
(Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Nyt myönnettävällä avustuksella
hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. Imatran VPK ry:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle jäljennökset uuden
kaluston hankintaa sekä vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista sekä rekisteriote yhden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä.
Perustelut: Rahaston hallituksen 20.10.2011 tekemän päätöksen mukaan valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus (avustuksen siirto) voidaan anomuksesta
muun muassa niiden kevyiden ajoneuvojen osalta, joissa omaisuuden käyttöajaksi
on Palosuojelurahaston päätöksellä määrätty 10 vuotta (ennen 29.4.2009 tehdyt
päätökset) ja joissa viiden vuoden omaisuuden käyttöaika on tullut täyteen. Edellytyksenä kuittaukselle on, että uutta omaisuutta käytetään samaan tarkoitukseen
kuin aiemmin myönnetyllä avustuksella hankittua omaisuutta. Imatran VPK:lta
saadun selvityksen mukaan uutta omaisuutta käytetään samaan tarkoitukseen kuin
aiemmin myönnetyllä avustuksella hankittua omaisuutta. Päätösehtojen mukainen
viiden vuoden omaisuuden käyttöaika 25.4.2006 myönnettyyn avustukseen nähden
SM-2006-700/Tu-3943 on tullut täyteen 25.4.2011.
9.1.4 SMDno/2013/899, Kiikoisten VPK ry; kalustoavustuksen
takaisinperintä
Palosuojelurahaston hallitus on 26.4.2005 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta Kiikoisten VPK:lle miehistöauton hankintaan 14 640 euroa kokonaiskustannusten 36 600 euroa perusteella. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on
päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Kiikoisten VPK ry vaihtoi vuonna 2009 pelastusajoneuvon uuteen autoon. Palosuojelurahaston hallitus päätti 1.9.2009 periä takaisin Kiikoisten VPK:lle miehistöauton hankintaan myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden, SMDnro/2009/2534. Takaisin perittävä määrä 13 280
euroa (40 % omaisuuden arvioidusta vaihtoarvosta 33 200) vähennettiin myönnettävästä avustuksesta 13 280 euroa (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).
Kiikoisten VPK ry on 14.5.2013 päivätyllä kirjeellä anonut oikeutta vaihtaa miehistöauto uuteen miehistöautoon siten, että Palosuojelurahaston avustus siirtyisi
vuonna 2009 myönnetyn suuruisena avustuksena uuteen ajoneuvoon. Tarkoituksena on vaihtaa nykyinen Volkswagen Caravelle ajoneuvo vastaavaan uuteen ajoneuvoon. Nykyisestä autosta saatava hyvitys on hakemuksen mukaan 35 965 euroa
ja uuden ajoneuvon hinta on 58 965 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin 2 877 euroa eli 20 %
Kiikoisten VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 26.4.2005 myönnetyn ja 1.9.2009
edelleen myönnetyn avustuksen suhteellisesta palautusosuudesta 14 386 euroa (40
% omaisuuden myyntihinnasta).
Perustelut: Rahaston hallituksen 20.10.2011 tekemän päätöksen mukaan valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus (avustuksen siirto) voidaan anomuksesta
tehdä esimerkiksi kolarissa käyttökelvottomaksi käyneelle ajoneuvolle tai niiden
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kevyiden ajoneuvojen osalta, joissa omaisuuden käyttöajaksi on Palosuojelurahaston päätöksellä määrätty 10 vuotta (ennen 29.4.2009 tehdyt päätökset) ja joissa viiden vuoden omaisuuden käyttöaika on tullut täyteen. Edellytyksenä kuittaukselle
on, että uutta omaisuutta käytetään samaan tarkoitukseen kuin aiemmin myönnetyllä avustuksella hankittua omaisuutta. Palosuojelurahaston määräämä omaisuuden käyttöaika lasketaan päätöksentekopäivämäärästä. Kiikoisten VPK:lle miehistöauton hankintaan 26.4.2005 myönnetyn ja1.9.2009 edelleen myönnetyn avustuksen viiden vuoden omaisuuden käyttöaika tulee täyteen vuoden päästä, 1.9.2014.
Palosuojelurahasto voi päätöksellään määrätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi muun muassa
silloin, jos avustuksen saaja ei noudata avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaikaa koskevia ehtoja. Kiikoisten VPK:lta takaisin perittävä summa on 2 877 euroa,
joka tulee maksaa rahastolle kuukauden kuluessa tämän päätöksen saamisesta, viimeistään 10.10.2013.
9.1.5 SMDno/2012/463, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, suurteho
savutuuletin; tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 3.5.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno 2012/463 myöntänyt avustusta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle suurteho savutuulettimen
hankintaan enintään 49 200 euroa kokonaiskustannusten 123 000 euroa perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa hankinnasta, kuitenkin viimeistään 31.10.2013. Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos on 20.6.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa tilityksen tekemiselle 31.3.2014 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle suurteho savutuulettimen hankintaan 3.5.2012 annettua päätöstä siten,
että hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2014.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.6 SMDno/2011/1124, Pelastusopisto, Pelastusalan tutkimusvalmiuksien
edistäminen seminaarisarja -hanke; tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 30.8.2011 päivätyllä päätöksellään SMDno/2011/1124
myöntänyt Pelastusopistolle ”Pelastusalan tutkimusvalmiuksien edistäminen seminaarisarja”-hankkeeseen enintään 5 580 euron (100 %) avustuksen. Alkuperäisen
päätöksen mukaan tilityksen määräaika oli 31.8.2012. Palosuojelurahasto on lisäksi
myöntänyt 3.5.2012 tekemällä päätöksellään avustuksen tilitykselle jatkoaikaa
31.8.2013 saakka. Pelastusopisto on 12.8.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa tilityksen tekemiselle 28.2.2014 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 30.8.2011
annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 28.2.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.7 SMDno/2012/1158, Pelastusopisto, Vakioitu operatiivinen
työasemainfrastuktuuri -hanke; tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1158
myöntänyt Pelastusopistolle ”Vakioitu operatiivinen työasemainfrastuktuuri” hankkeeseen enintään 80 080 euron (70 %) avustuksen. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 30.9.2013. Pelastusopisto on
15.8.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa tilityksen tekemiselle 31.10.2014
saakka.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 31.8.2012
annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.8 SMDno/2012/2275, Pelastusopisto, Pelastustoimen yhteinen
operatiivinen tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka -hanke;
tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 6.2.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/351 myöntänyt Pelastusopistolle ”Pelastustoimen yhteinen operatiivinen tietojärjestelmien
tietoturvapolitiikka” -hankkeeseen enintään 45 640 euroa (76,5 %) avustuksen.
Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään
31.12.2013. Pelastusopisto on 15.8.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa tilityksen tekemiselle 30.4.2014 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 6.2.2013
annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.4.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.9 SMDno/2012/1193, Helsingin kaupungin pelastuslaitos,
Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa -hanke;
tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1193
myöntänyt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa –hankkeeseen enintään 50 000 euron avustuksen. Avustuspäätöksen mukaisesti lopputilitys tulee tehdä 31.1.2014 mennessä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on 26.8.2013 päivätyllä kirjeellä anonut hankkeelle jatkoaikaa
28.2.2014 saakka. Hanketta on hakijan mukaan edistetty samassa aikataulussa Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa -hankkeen
(SMDno/2012/1189) kanssa, syynä tähän on ohjausryhmän toive edistää hankkeita rinnakkain. Hankkeen ohjausryhmän toiveena on saattaa hankkeet loppuun samassa aikataulussa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle 31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee
toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2014. Muut päätösehdot pysyvät
ennallaan.
9.1.10 SMDno/2012/1189, Helsingin kaupungin pelastuslaitos,
Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa hanke; tilityksen jatkoaika
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1189
myöntänyt Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa -hankkeeseen enintään 65 000 euron
avustuksen. Avustuspäätöksen mukaisesti lopputilitys tulee tehdä 30.11.2013
mennessä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on 26.8.2013 päivätyllä kirjeellä
anonut hankkeelle jatkoaikaa 28.2.2014 saakka. Hanketta on hakijan mukaan edistetty samassa aikataulussa Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa –
hankkeen (SMDno/2012/1193) kanssa, syynä tähän on ohjausryhmän toive edistää hankkeita rinnakkain.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle 31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee
toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2014. Muut päätösehdot pysyvät
ennallaan.
9.2. Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset (11 kpl)
Tarkastaja esitteli asian.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 9.2.3 - 9.2.6 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja
Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 9.2.1-9.2.2 käsittelyn ajaksi.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien
pienavustukset seuraavasti:

10.

Asiakohta SMDno

Saaja

Euroa

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11

Ahtialan VPK ry
Villähteen VPK ry
Euran VPK ry
Luvian VPK ry
Noormarkun VPK ry
Preiviikin VPK ry
Kuivasensaaren VPK ry
Pirkkalan VPK ry
Rajakylän VPK ry
Sottungsby FBK rf
Tiutisen VPK ry

1 274
1 044
5 005
2 483
2 440
942
2 578
3 337
1 227
517
500
21 347

SMDno/2013/1279
SMDno/2013/1249
SMDno/2013/952
SMDno/2013/1048
SMDno/2013/1259
SMDno/2013/1049
SMDno/2013/1278
SMDno/2013/1032
SMDno/2013/1347
SMDno/2013/978
SMDno/2013/1251

Muut asiat
10.1. Kirjallinen kysymys Palosuojelurahaston vuoden 2013
kalustoavustuksista
Pääsihteeri esitteli asian.
Rahaston hallitukselle jaettiin tiedoksi Eduskunnan puhemiehelle osoitettu kirjallinen kysymys (KK 616/2013 vp), joka koskee Palosuojelurahaston päätöstä vuoden 2013 kalustoavustuksista sekä ministeri Päivi Räsäsen 16.7.2013 päiväämä vastaus asiaan.
Rahaston hallitus merkitsi asian tiedoksi.
10.2. Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotto vuodelta 2012
Pääsihteeri esitteli asian.
Sisäasiainministeriö on 14.6.2013 antanut tilinpäätöskannanottonsa Palosuojelurahaston toiminnasta vuodelta 2012. Kannanoton mukaan Palosuojelurahasto on
edelleen jatkanut aktiivista otettaan ja kehittänyt toimintaansa. Palosuojelurahasto
on huomioinut aikaisempina vuosina annetut palautteet ja niihin liittyvät kehittä-
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mistoimenpiteet ovat käynnistyneet. Keskeisiä painopistealueita kehittämistyössä
olivat rahaston strategian uudistamistyö sekä yleisavustusten vaikuttavuusarviointi.
Rahaston maksuvalmius ja taloudellinen asema ovat tilinpäätöskannanoton mukaan pysyneet hyvinä ja toiminnan suunnittelu on laadukasta. Rahaston toiminnallista tehokkuutta voidaan edellisten vuosien tapaan pitää myös hyvänä. Tilikaudella
2012 rahaston oma pääoma pieneni alijäämällä (72 640,63 euroa) 5,22 milj. euroon. Koska toisaalta rahastolla on 15,7 miljoonan euron yhdystilisaatava valtiolta,
rahasto on edelleen vakavarainen. Vuonna 2012 myönnetyistä avustuksista (10,2
milj. euroa) noin 46 % kohdistui kunnille, pelastusalan järjestöille yleis- ja erityisavustuksina noin 37 %, sopimuspalokunnille noin 6 % ja muille saajille noin 11 %.
Avustukset suunnataan hankkeisiin, jotka jäävät valtion muiden rahoitusjärjestelmien ulkopuolelle.
Vaikuttavuus, tuloksellisuus ja taloudellisuusarvosanaksi rahasto sai 9 (sama kuin
vuonna 2011).
Tilinpäätöskannanotossa todetaan, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjausta ja hallintoa ja todennut havaintonaan muun muassa ohjaavien ministeriöiden tulostavoiteasetannan
osin riittämättömäksi. Seuraavan vuoden tilinpäätöskannanotossa samoin kuin lausunnossa toiminta- ja taloussuunnitelmasta tullaan Palosuojelurahaston toimintaa
arvioimaan erityisesti tästä hallinnollisesta ja ohjaavasta näkökulmasta
Hallitus merkitsi tiedoksi sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanoton rahaston
toiminnasta vuodelta 2012.
10.3. Rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin hankintapäätös
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahaston myöntämien rakennushankeavustusten vaikuttavuusarvioinnin kilpailutus toteutettiin 9.4.2013 tehdyn hankintapäätöksen mukaisen Hanselin
puitejärjestelyn Johdon konsultointipalvelut 2013–2017, B-osa-alueen (Operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien ja palveluiden kehittäminen) toimittajien kesken.
Tarjouspyynnön valmistelussa olivat mukana sihteeristöstä Hanna Paakkolanvaara
ja Johanna Herrala, sisäasiainministeriön hankintatoimenryhmästä Sirkka Nummela, Ulla Kumpulainen ja Teija Puroila. Sopimuksen valittavan toimittajan kanssa allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä pääsihteeri. Sopimuksen mukaiset kustannukset hyväksyy maksuun varapuheenjohtaja.
Tarjousten jättämisen määräaika päättyi 21.8.2013. Hallituksen jäseniä informoidaan asiasta, kun hankintapäätös on valmis, viimeistään hallituksen kokouksessa
24.10.2013.
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
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10.4. Talousseuranta 1-2. neljännes/2013
Pääsihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden 2013 tammi-kesäkuulta. Rahaston talouden osalta ei ole tullut merkittäviä
muutoksia. Toiminnan kulut ovat olleet noin 11 000 euroa vähemmän kuin viime
vuonna vastaavana ajankohtana. Sihteeri kertoi, että seuraavana vuonna vertailuaineistoa edellisvuoteen saadaan jo suoraan valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmähankkeesta, jonka käyttö rahastossa alkoi
1.4.2013.
Rahaston hallitus merkitsi asian tiedoksi.
10.5. Vuoden 2014 innovaatiopalkintosummasta päättäminen
Pääsihteeri esitteli asian.
Innovaatiopalkinto julistetaan haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa
24.10.2013. Päätös innovaatiopalkintosummasta esitettiin tehtäväksi jo tässä kokouksessa, jotta sihteeristö voi valmistella innovaatiopalkintojen lehti-ilmoitukset riittävän ajoissa. Lehti-ilmoitukset julkaistaan rahaston hallituksen 6.2.2013 kokouksessaan hyväksymän vuoden 2013 viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Päätös: Rahaston hallitus päätti, että vuoden 2014 Innovaatiopalkinto summa on
yhteensä enintään 15 000 euroa.
11.

Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous pidetään 24.10.2013.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:52.
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