Pöytäkirja 1/2014

Hallituksen kokous
1

Aika

25.2.2014 klo 9.30

Paikka

Sisäministeriö, neuvotteluhuone 229 a

Läsnä

Kari Hannus
Mika Kättö

Kari Tolvanen

Jari Hyvärinen
Petri Mero
Jussi Rahikainen
Simo Tarvainen
Hanna Paakkolanvaara
Hannele Björklöv

puheenjohtaja, esteasiat kohdat 9.2.5 - 9.2.14
varapuheenjohtaja, pj. kohdat 9.2.5 - 9.2.14

jäsen, poistui klo 11.03

jäsen, esteasiat kohdat: 9.2.1- 9.2.3 ja 6.25
jäsen
jäsen, esteasiat kohta 6.22
varajäsen, esteasiat: kohdat 6.13, 6.20, 6.27 ja 9.2.4
pääsihteeri
osastosihteeri

Poissa:

Ari Torniainen
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen

Kutsuttuna paikalla:

Professori Simo Hostikka, Aalto-yliopisto, asiakohta 8

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.34.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 18.2.2014 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.11.2013) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Rahaston tilinpäätös vuodelta 2013
Pääsihteeri esitteli hallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2013.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja teki yhteensä 368
päätöstä, joista avustuspäätöksiä oli 306 kappaletta. Yhteensä rahastosta haettiin
avustusta 28,16 miljoonaa euroa ja myönnettiin 9,12 miljoonaa euroa. Myönnetty
avustus oli näin ollen n. 32,4 % haetusta. Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämistyössä olivat rahaston strategian uudistamistyö ja
jalkauttaminen. Palosuojelurahaston strategia 2025 julkistettiin Pelastustoimen ajankohtaispäivillä Turussa elokuussa. Kertomusvuonna kilpailutettiin ja käynnistettiin
rakennusavustusten vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnin toteuttaa HMV Service
Economy Oy. Vuoden 2013 huhtikuun alusta Palosuojelurahasto otti käyttöön
Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän sisäministeriön kanssa samassa aikataulussa.
Palosuojelumaksukertymä vuoden 2013 tilinpäätöksessä (10.005.358,76 euroa) on
noin 4,6 % suurempi kuin vuonna 2012 (9 565 934,57 euroa). Toteutuneet hallin-
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tomenot olivat yhteensä 341 995 euroa (n. 3,42 % palosuojelumaksukertymästä).
Avustuspäätöksiä oli suunniteltu tehtävän 9,41 miljoonalla eurolla, erityisavustusten
osalta alitoteutui tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä sopimuspalokuntien pienavustuksiin varattu määräraha. Kokonaisuudessaan vuoden 2013 taloussuunnitelma toteutui 96,7 prosenttisesti. Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina päätetyistä alitoteutuneista hankkeista oli yhteensä 406 749 euroa.
45 hanketta toteutettiin alle päätöksen mukaisen budjetin. Rahaston likvidit varat
(16 294 959,78 €) kasvoivat n. 4 prosenttia edellisvuoteen (15 652 926,22 €) verrattuna. Rahaston tosiasiallinen maksuvalmius ja taloudellinen asema ovat säilyneet
erinomaisina. Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen yhdellä sanajärjestyksen muutoksella (s. 4) ja ehdottaa sisäministeriölle, että vuoden 2013 tuottojäämä 994.198,22 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Siirron jälkeen rahaston oma pääoma on
6.216.777,33 euroa.
5.

Palosuojelurahaston hallinto
5.1 Osastosihteerin virkasuhteen jatkaminen
Pääsihteeri esitteli asian. Osastosihteeri Björklöv poistui huoneesta asian käsittelyn ajaksi.
Palosuojelurahastoon perustettiin osastosihteerin määräaikainen virkasuhde
1.9.2012 lukien Palosuojelurahaston hoitamien asioiden jatkuvan lisääntymisen
johdosta. Määräaikaisen osastosihteerin nykyinen määräys päättyy 31.5.2014. Pääsihteeri esittää määräaikaisen virkasuhteen jatkamista vuodella, 31.5.2015 saakka.
Päätös: Hallitus päätti esittää sisäministeriölle Hannele Björklövin määräaikaisen
osastosihteerin virkasuhteen jatkamista 31.5.2015 saakka. Ennen määräaikaisuuden
päättymistä pyritään ratkaisemaan rahaston töiden pysyvämpi organisointi ja riittävä resursointi.

6.

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 2014 1. hakukierros
Pääsihteeri esitteli asian
6.1. Anniina Autero, SMDno/2014/49, Tuloksellisuus ja paloturvallisuus:
turvallisuuden maksimointia ja kustannusten minimointia?
Anniina Autero on hakenut 50 484 euron (50 %) avustusta Tuloksellisuus ja paloturvallisuus: turvallisuuden maksimointia ja kustannusten minimointia? hankkeeseen, ajalle 1.8.2014 - 31.7.2015.
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.
6.2. Hämeenlinnan kaupunki/Kanta-Hämeen pelastuslaitos,
SMDno/2013/2055, Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä
Kanta-Hämeen pelastuslaitos on hakenut 29 000 euron (100 %) avustusta Selvitys
alueellisen pelastustoimen synnystä -hankkeeseen, ajalle 1.3.2014 - 31.12.2014.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 29 000 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 29 000 euron suuruinen ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen.
3

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.
6.3. Ilmatieteen laitos, SMDno/2013/2061, Metsäpaloindeksin edelleen kehittäminen
Ilmatieteen laitos on hakenut 128 416 euron (50 %) avustusta Metsäpaloindeksin
edelleen kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 1.4.2014 - 31.12.2015.
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.
6.4. Kaivannaisteollisuus ry, SMDno/2013/2135, Ka-Pe Kaivosten tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja pelastustoiminnan valmiuksien kehittäminen
Kaivannaisteollisuus ry on hakenut 172 694 euron (50 %) avustusta Ka-Pe
Kaivosten tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja pelastustoiminnan valmiuksien kehittäminen -hankkeeseen ajalle 1.1.2014 - 30.10.2015.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää 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. Hakijaa kehotetaan valmistelemaan tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa tarkennettu hankehakemus ensi hakukierrokselle.
6.5. Pelastusopisto, SMDno/2013/2071, Paloportti, versio 2
Pelastusopisto on hakenut 7 281 euron (50 %) avustusta Paloportti, versio 2 hankkeeseen, ajalle 1.4.2014 - 31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään
7 280 euron (50 %) suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla enintään 7 280 euron 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.
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6.6. Pirkanmaan pelastuslaitos, SMDno/2013/2104, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne ja johtokeskuksen kehittäminen normaali- ja poikkeusolojen
toimintaa varten.
Pirkanmaan pelastuslaitos on hakenut 370 000 euron (87,4 %) avustusta Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen kehittäminen normaali- ja poikkeusolojen toimintaa varten, ajalle 9.12.2013 - 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.
6.7. Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno/2013/2132, Johtajuuden muutos
alueellistamisessa.
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 11 200 euron (100 %) avustusta Johtajuuden muutos alueellistamisessa -hankkeeseen, ajalle 1.4.2014 - 31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan ja muut hankkeet huomioon ottaen katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä
ja pelastustoimintaa. Hankesuunnitelmaa pidettiin liian suppeana, jotta tutkimuksesta olisi saatavissa riittävän laaja ja kattava näkemys aiheesta.
6.8.Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno/2013/2130, Lähiesimiestaitojen
kehittäminen pelastuslaitoksissa.
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 114 000 euron (74 %) avustusta Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa -hankkeeseen, ajalle 1.4.2014–
31.12.2016.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä
enintään 114 000 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 114 000 euroa ja enintään 74 % 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.
6.9.Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno/2013/2134, Verkko- ja mobiilisisältöjen kehittäminen.
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 3 806 euron (50 %) avustusta Verkko- ja
mobiilisisältöjen kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 1.3.2014-31.5.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota täyttävän hankkeen kriteerejä vaan olevan osa hakijan normaalia viestinnän kehittämistyötä, johon voidaan käyttää soveltuvilta osin hakijalle
myönnettyä yleisavustusta.
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6.10. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2013/2075, Miksi palokuntalainen lopettaa palokuntatoiminnan?
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 111 500 euron (100 %) avustusta Miksi palokuntalainen lopettaa palokuntatoiminnan? -hankkeeseen, ajalle
1.8.2014–31.8.2015.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
6.11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Anne Lounamaa,
SMDno/2014/47, Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät
käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa (STEP II)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hakenut 119 963 euron (72 %) avustusta Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännön kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa (STEP II) -hankkeeseen, ajalle 1.6.2014–
31.5.2016.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
yhteensä enintään 119 960 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 119 960 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.
6.12. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), SMDno/2013/2122, Jatkohanke: Yli Hyvä Juttu-toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttaminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hakenut 95 680 euron (68,3 %) avustusta jatkohankkeelle Yli Hyvä Juttu-toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttaminen, ajalle 1.6.2014 - 31.5.2016.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
yhteensä enintään 95 680 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 95 680 euroa ja enintään 68,3 % 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.
6.13. Timo Paterno, SMDno/2014/48, IR UAV Rescue: Miehittämätön helikopterilennokki tilannetietoisuutta parantavana välineenä.
Timo Patemo on hakenut 35 000 euron (100 %) avustusta IR UAV Rescue: Miehittämätön helikopterilennokki tilannetietoisuutta parantavana välineenä, ajalle
15.3.2014 - 14.3.2015.
Hallituksen varajäsen Tarvainen poistui asian käsittelyn ajaksi paikalta esteellisenä.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan eikä muut aihepiiriin liittyvät käynnissä oleva hankkeet huomioon ottaen katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
6.14. Pelastusopisto, SMDno/2013/2072, Pelastustoimen tutkimushautomo 2
Pelastusopisto on hakenut 6 600 euron (50 %) avustusta Pelastustoimen tutkimushautomo 2. -hankkeeseen, ajalle 1.1.2014 - 31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään
6 600 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 6 600 euron suuruinen ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän Palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
6.15 hakemus vedetty pois hakijan toimesta. Ei käsitelty.
6.16. Suomen palontutkijat -yhdistys, SMDno/2014/45, Palontutkinnan uudet menetelmät ja hyvät käytännöt -täydennyskoulutus
Suomen palontutkijat -yhdistys on hakenut 14 760 euron (100 %) avustusta Palontutkinnan uudet menetelmät ja hyvät käytännöt -täydennyskoulutushankkeeseen,
ajalle 1.4.2014-31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen palontutkijat ry:lle yhteensä
enintään 14 760 euron avustuksen. Avustus saa olla yhteensä enintään 14 760 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.
6.17. Suomen Turvallisuusosaaminen Oy, SMDno/2013/1988, Auditoivan
palotarkastuskoulutuksen luominen, oppimateriaalin tuottaminen ja koulutustilaisuuden järjestäminen.
Suomen Turvallisuusosaaminen Oy on hakenut 65 000 euron (100 %) avustusta
Auditoivan palotarkastuskoulutuksen luominen, oppimateriaalin tuottaminen ja
koulutustilaisuuden järjestäminen -hankkeeseen, ajalle 1.3.2014 - 30.11.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan eikä muut aihepiiriin liittyvät käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet
huomioiden katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
6.18. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), SMDno/2013/2105,
Paloturvallisuusviikko 2014.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 476 000 euron (89 %) avustusta
Paloturvallisuusviikko 2014 -hankkeeseen, ajalle 1.3.2014–31.3.2015.
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Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle
yhteensä enintään 476 000 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 476 000 euroa ja 89 % 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.
6.19. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos,
SMDno/2013/2140, Tiedottamisen ja tilannekuvan jakamisen kehittäminen
pelastuslaitoksella.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on hakenut 52 770 euron
(40 %) avustusta Tiedottamisen ja tilannekuvan jakamisen kehittäminen pelastuslaitoksella -hankkeeseen, ajalle 1.4.2013–31.12.2014.
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.
6.20. Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry, SMDno/2013/2086, Alkusammutusperäkärryn kunnostus
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry on hakenut 1 500 euron (68 %) avustusta
alkusammutusperäkärryn kunnostukseen, ajalle 11.1.2014–26.1.2014.
Hallituksen varajäsen Tarvainen poistui asian käsittelyn ajaksi paikalta esteellisenä.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Keski-Suomen Pelastusalan Liitolle
1 100 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 1 100 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
6.21. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos/ Kumppanuusverkosto, Pelastuslaitosten tietoverkkoselvitysprojekti
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos on hakenut 54 311 euron (70 %)
avustusta Pelastuslaitosten tietoverkkoselvitysprojekti-hankkeeseen, ajalle
1.6.2013–31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle 54 310 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 54 310 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.
6.22. Suomen Kuntaliitto, SMDno/2014/44, KTP-palvelun käyttönottohanke
Suomen Kuntaliitto on hakenut 53 000 euron (20 %) avustusta KTP-palvelun
käyttöönotto -hankkeeseen, ajalle 1.1.2014-31.12.2015.
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Hallituksen jäsen Rahikainen poistui asian käsittelyn ajaksi paikalta esteellisenä.
Päätös: Asia jätettiin pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten saannin jälkeen
seuraavassa kokouksessa.
8

6.23. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2013/2141, Haka
hallinnointikannan kehittämishanke
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 140 000 euron (100 %) avustusta Haka hallinnointikannan kehittämishankkeeseen, ajalle 1.2.2014–31.5.2015.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle
140 000 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 140 000 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.
6.24. Jokilaaksojen pelastuslaitos, SMDno/2013/2136, JEHU-2014 Palokuntien Suomen mestaruuskilpailujen järjestäminen
Jokilaaksojen pelastuslaitos on hakenut 57 500 euron (49 %) avustusta JEHU2014 – Palokuntien Suomen mestaruuskilpailujen järjestämiseen, ajalle 1.4.201331.5.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 46 600
euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 46 600 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
6.25. Padasjoen Vapaaehtoinen Palokunta ry, SMDno/2013/1973, Kansainvälinen yhteistoiminta
Padasjoen Vapaaehtoinen Palokunta ry on hakenut 2 000 euron (13 %) avustusta
Kansainvälinen yhteistoiminta –hankkeeseen, ajalle 14.8.2014-18.8.2014.
Hallituksen jäsen Hyvärinen poistui asian käsittelyn ajaksi paikalta esteellisenä.
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.
6.26. Pelastusopisto, SMDno/2013/1975, Stipendit AMK - insinööritutkinnon suorittaneille.
Pelastusopisto on hakenut 4 000 euron (100 %) avustusta stipendeihin AMK tutkinnon suorittaneille, ajalle 1.1.2013–31.12.2014.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Pelastusopistolle 4 000 euron avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään
4 000 euroa. Avustus maksetaan avustuksen saajalle tällä päätöksellä. Hankkeen on
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katsottava edistävän Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
6.27. Juha Petteri Rautiainen, SMDno/2014/43, Työn imu Keski-Suomen
pelastuslaitoksessa
Juha Petteri Rautiainen on hakenut 38 712 euron (100 %) avustusta Työn imu
Keski-Suomen pelastuslaitoksessa -hankkeeseen, ajalle 6.1.2014-31.12.2014.
Hallituksen varajäsen Tarvainen poistui asian käsittelyn ajaksi paikalta esteellisenä.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Juha Petteri Rautiaiselle 38 710 euron
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 38 710 euroa. 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.
7.

Vuoden 2014 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen haettavaksi.
Pääsihteeri esitteli asian.
Nyt julistetaan haettavaksi erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka alkavat vuoden 2014 loppupuolella tai vuoden 2015 alusta. Hakuilmoitukseen ei
esitetty mainittavia muutoksia aiempaan nähden. Avustuksia haetaan sähköisesti ja
hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.5.2014 virka-ajan päättymiseen
(16.15) mennessä. Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan. Sekä oma-aloitteiset että pyydetyt
täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 20.6.2014 mennessä, jotta ne
voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään rahaston
hallituksen kokouksessa elokuussa 2014.

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

Professori Simo Hostikka esittäytyi.
Paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikka kertoi hallitukselle suunnitelmistaan professuurin alkutaipaleella. Esityksen jälkeen käytiin yleistä keskustelua
professuuriin liittyen.

9.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
9.1 Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset
Pääsihteeri esitteli asiat.
9.1.1 SMDno/2012/1183, Nuohousalan Keskusliitto ry ja Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö ry, "Opetusaineisto paloturvallisen tulisija savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi" -hanke; jatkohakemus
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1183
myöntänyt Nuohousalan Keskusliitolle ” Opetusaineisto paloturvallisen tulisijasavuhormiyhdistelmän valitsemiseksi ” -hankkeelle yhteensä 77 000 euron (100 %)
erityisavustuksen. Nuohousalan Keskusliitto ry on hakenut 11.12.2013 päivätyllä
kirjeellään jatkoaikaa hankkeelle Opetusaineisto paloturvallisen tulisijasavuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi hankkeelle
30.4.2014 saakka.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Nuohousalan Keskusliitto ry
31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.4.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
10

9.1.2. SMDno/2012/2273, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pelastustoimen virtuaalisen ympäristön kehityshanke; määräajan jatkohakemus
Palosuojelurahasto on 11.3.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/2273
myöntänyt Pirkanmaan pelastuslaitokselle ”Pelastustoimen virtuaalisen ympäristön
kehityshankkeelle" yhteensä enintään 78 000 euron (100 %) avustuksen. Alkuperäisessä suunnitelmassa hankkeen päättymisajankohdaksi on esitetty 31.3.2014 ja lopputilitys tuli ehtojen mukaan toimittaa viimeistään 30.6.2014. Pirkanmaan pelastuslaitos on 9.1.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa siten että, hanke päättyisi
31.8.2014 ja lopputilitys tehtäisiin 31.10.2014 mennessä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle 11.3.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.3. SMDno/2013/1004, Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailun turvallisuutta ja onnettomuuksien torjuntaa edistävät harjoitukset; hankkeen hallinnoijan muutoshakemus
Palosuojelurahasto on 3.9.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno/2013/1004 myöntänyt Rovaniemen ammattikorkeakoululle "Matkailun turvallisuutta ja onnettomuuksien torjuntaa edistävät harjoitukset -hankkeelle" yhteensä enintään 19 000
euron (100 %) avustuksen. Lapin ammattikorkeakoulu on 20.12.2013 päivätyllä ja
29.1.2014 Palosuojelurahastolle saapuneella kirjeellään hakenut hallinnoijan muutosta siten, että hankkeen hallinnointi siirretään Rovaniemen ammattikorkeakoululta Lapin ammattikorkeakoululle.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankehallinnoinnin siirron
Rovaniemen ammattikorkeakoululta Lapin ammattikorkeakoululle. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
9.1.4. SMDno/2012/1197, Työterveyslaitos, FireFit IV -Pelastajien fyysisen
toimintakyvyn arviointijärjestelmän käytettävyys ja FireFit -indeksin kehittäminen -hanke; tilityksen muutoshakemus
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1197
myöntänyt Työterveyslaitokselle ”FireFit IV - Pelastajien fyysisen toimintakyvyn
arviointijärjestelmän käytettävyys ja FireFit -indeksin kehittäminen" hankkeeseen
yhteensä enintään 84 000 euron ja enintään (46,8 %) avustuksen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Alkuperäisessä suunnitelmassa hankkeen päättymisajankohdaksi oli esitetty 31.12.2013 ja lopputilitys tulee ehtojen mukaan toimittaa viimeistään 31.8.2014. Työterveyslaitos on 11.2.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut
jatkoaikaa tilityksen tekemiseen 31.12.2015 saakka.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Työterveyslaitokselle
31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.12.2015 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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9.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Pääsihteeri esitteli asian. Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohtien 9.2.1–9.2.3 käsittelyn
ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. Esteellinen varajäsen Tarvainen poistui huoneesta kohdan 9.2.4
käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 9.2.5 - 9.2.14 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Rahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti:
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.
9.2.12.
9.2.13.
9.2.14.
9.2.15.
9.2.16.
9.2.17.
9.2.18.
9.2.19.
9.2.20.
9.2.21.
9.2.22.
9.2.23.
9.2.24.
9.2.25.
9.2.26.
9.2.27.
9.2.28.
9.2.29.
9.2.30.
9.2.31.
9.2.32.

SMDno/2014/125
SMDno/2014/227
SMDno/2014/197
SMDno/2013/2038
SMDno 2013/2121
SMDno/2014/192
SMDno/2014/170
SMDno/2013/1954
SMDno/2013/2139
SMDno/2013/1977
SMDno/2014/89
SMDno/2013/1978
SMDno/2013/2138
SMDno/2014/70
SMDno/2013/1898
SMDno/2014/50
SMDno/2013/1937
SMDno/2014/90
SMDno/2014/218
SMDno/2013/2089
SMDno/2014/116
SMDno/2014/114
SMDno/2013/2041
SMDno/2013/1894
SMDno/2014/199
SMDno/2013/2007
SMDno/2013/2042
SMDno/2013/2088
SMDno/2013/2106
SMDno/2013/1983
SMDno/2014/158
SMDno/2013/1921

Lahden VPK ry
851
Pennalan VPK ry
1259
Villähteen VPK ry
6169
Leppälahden VPK ry
616
Huittisten VPK ry
1250
Kauvatsan VPK ry
3021
Kokemäen VPK ry
3931
Kuurolan VPK ry
964
Köyliön VPK ry
1372
Rauman VPK ry
2212
Risten VPK ry
950
Suttilan VPK ry
523
Tuiskulan VPK ry
2412
Vampulan VPK ry
4280
Dragnäsbäck FBK rf
4486
Helsingin VPK ry
1506
Humppilan VPK ry
984
Kakskerran VPK ry
3 461
Kolarin VPK ry
654
Korson VPK ry
1357
Lappfjärds FBK rf
3918
Lempäälän VPK ry
1144
Leppävaaran VPK ry
4034
Levannon VPK ry
1584
Rovaniemen VPK ry
374
Sallan VPK ry
224
Salon VPK ry
1346
Savonrannan VPK ry
703
Tammisalon VPK ry
998
Teuron-Kuuslammin VPK ry
2009
Vaaralan VPK ry
3242
Valkealan-Jokelan VPK ry
355
Yhteensä
62 189

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
Levannon VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kannettavan tietokoneen hankintaa eikä defibrillaattorin koulutuskustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
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Leppävaaran VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden, asemapalvelushousujen
ja vetoketjuneuleiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu akkujen hankintaa ja mikkien
huollosta aiheutuneita kustannuksia eikä myöskään invertterin hankintaa; kyseessä on
kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
estämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Valkealan-Jokelan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pesukoneen ja kuivausrummun eikä näiden
tarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Teuron-Kuuslammin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei
katsottu varaterien hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Savonrannan VPK rySavo
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pingislaudan ja mailojen hankintaa; kyseessä
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Köyliön VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu autojen jarrujen ylläpidon (kompressorin)
korjauskustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu autoja perävaunutallien lumiesteiden hankintaan ja niiden asentamiseen liittyviä kustannuksia eikä myöskään perävaunutallin ulkovalaistuksesta aiheutuneita kustannuksia hyväksytty; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvasta kustannuksesta palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Salon VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu terälevyn, teräketjun ja teräöljyn hankintaa;
kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.
Helsingin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu varaosien (laikkaleikkurin laikkojen) hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Vampulan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu taskutietokorttien hankintaa; kyseessä ei ole
pienavustushankkeiden avustusehdot täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
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Risten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton etujousituksen vaihdosta
syntyneitä kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Korson VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu uusien akkujen (199,26 e) eikä kypärän puhdistusaineen (157,44 e) hankintaa; kyseessä ei ole pienavustushankkeiden avustusehdot
täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannuksesta palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Lappfjärds FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu akkulaturin hankintaa; kyseessä on kaluston
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Huittisten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton penkkien korjauskustannuksia; kyseessä ei ole pienavustushankkeiden avustusehdot täyttävästä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvasta kustannuksesta; kyseessä on
kaluston normaali huolto ja kunnossapitokorjaus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

10.

Muut asiat
Pääsihteeri esitteli asiat.
10.1. Rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin työpajan materiaalia
Hallituksen jäsenille lähetettiin kokousaineiston mukana rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin työpajassa esitelty arvioitsijoiden materiaali. Arvioitsijat tulevat
esittelemään väliraportin hallitukselle sen valmistuttua kevään aikana.
Hallitus merkitsi materiaalin tiedoksi saaduksi.
10.2. PSR hallituksen 2014–2017 nimityspäätös
Palosuojelurahaston hallituksen 2014–2017 nimityspäätöstä ei ollut vielä toimitettu
rahastoon. Nimityspäätöksestä tiedotetaan heti sen valmistuttua.

11.

Seuraavasta kokousajankohdasta päättäminen
Ajankohta sovitaan uuden hallituksen nimittämisen jälkeen.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.03.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Pääsihteeri

Hanna Paakkolanvaara

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
HELSINKI

Puhelin 071 878 0171
Fax 071 878 8466

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