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Hallituksen kokous
Aika

10.9.2014 klo 12.00

Paikka

Eduskunta, neuvotteluhuone Saarni

Läsnä

Kari Hannus

puheenjohtaja esteasiat: kohdat 4.13; 7.2.3-7.2.5

Mika Kättö

varapuheenjohtaja pj: kohdat 4.13; 7.2.3-7.2.5

Anne Holmlund

jäsen

Jari Hyvärinen
Petri Mero

jäsen
jäsen

Jussi Rahikainen
Kari Rajamäki
Simo Tarvainen

jäsen
jäsen
jäsen

Hanna Paakkolanvaara
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Katariina Niemelä

pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
sihteeriharjoittelija

esteasiat: kohdat 8.2; 8.3
saapui klo 12.06, poistui klo 13.14 kohta 4.7
saapui klo 13.17 kohta 4.18 loppu, poistui
klo 13.29 kohta 4.24
esteasiat 7.2.1
esteasiat: kohta 8.2
poistui klo 13.47 kohta 5, saapui klo 13.51
kohta 6 loppu
saapui klo 12.08, esteasiat: kohta 8.2
poistui klo 14.02 kohta 7.1.5
saapui klo 12.11, esteasiat: kohdat 4.3 ; 4.20;
7.2.2

Kutsuttuna paikalla:

Tapio Huomo, HMV Service Economy Oy (kohta 9)
Heikki Lonka, HMV Service Economy Oy (kohta 9)

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 12.03.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 27.8.2014 ilmoitetun kutsun mukaisesti.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (4.6.2014) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Vuoden 2014 2. hakukierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
Pääsihteeri esitteli asian.
Rahastoon saapui 31.5.2014 määräaikaan mennessä yhteensä 18 hakijataholta yhteensä 25 hakemusta. Hakemuksia arvioi pääsihteerin tukena asiantuntijaraati, joka
käsitteli kaikki saapuneet hakemukset kokouksessaan 18.8.2014.
Asiantuntijaraadin kokoonpano vuonna 2014 2. kierros:
(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 (toimintavalmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
Jari Keskinen, riskipäällikkö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (vakuutusala,
riskienhallinta, tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Jarkko Häyrinen, ylitarkastaja, SM/PEO (mm. onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien paloturvallisuus)
Jaana Rajakko, yli-insinööri SM/PEO (mm. palotarkastukset, paloturvallisuuslaitteita koskevat säädökset, nuohous, pelastuslaki.)
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus)
Tiina Männikkö, SM/PEO, (tutkimustoiminnan koordinointi)

Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimii pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara.
Päätös: Hallitus päätti myöntää avustusta 12 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 330 500 euroa. Kolme hakemusta jätettiin pöydälle lisäselvityksiä
varten.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:
4.1. Etelä-Karjalan pelastuslaitos, SMDno-2014-808, Täsmäliikunnan kehittäminen ja toteuttaminen pelastajille työuran jatkamiseksi
Etelä-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 39 000 € (57 %) erityisavustusta täsmäliikunnan kehittämiseen ja toteuttamiseen pelastajille työuran jaksamiseksi hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuolelurahastolain
(306/2003) j ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijaa kehotetaan selvittämään työterveyden edistämiseen ja työsuojeluun liittyvien rahoituskanavien mahdollisuutta toimia hankkeen rahoittajina.
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4.2. Kaivannaisteollisuus ry, SMDno-2014-1163, Kaivosten tulipalojen ja
muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja pelastustoiminnan valmiuksien
kehittäminen
Kaivannaisteollisuus ry on hakenut 139 772 euron (50 %) erityisavustusta kaivosten tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja pelastustoiminnan
valmiuksien kehittämiseen -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuolelurahastolain
(306/2003) j ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Palosuojelurahasto kehottaa hakijaa selvittämään työturvallisuutta
koskeviin hankkeisiin saatavilla olevia rahoituskanavia sekä mahdollisuutta kasvattaa teollisuuden omarahoitusosuutta.

4.3. Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitos, SMDno-2014-1058, Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä

Esteellinen jäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Keski-Suomen pelastuslaitos on hakenut 240 800 euron (80 %) erityisavustusta pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Suomen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 120 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2015–30.6.2016. Avustus saa olla yhteensä enintään
120 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 40 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan
enintään kolmessa erässä. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteluja on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1
§:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopputilitys tulee
toimittaa rahastoon 30.9.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.

4.4. Kymenlaakson pelastuslaitos, SMDno-2014-1088, Kerrostalojen omavalvonta ja riskiperusteinen valvonta
Kymenlaakson pelastuslaitos on hakenut 38 500 euron (79,4 %) erityisavustusta
kerrostalojen omavalvonta ja riskiperusteinen valvonta -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Kymenlaakson pelastuslaitokselle yhteensä enintään 38 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 38 500 euroa ja enintään
79,4 % 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 28.2.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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4.5. Lapin ammattikorkeakoulu, SMDno-2014-1083, Kriisijohtamiskoulutus
(ylempi AMK tutkinto)
Lapin ammattikorkeakoulu on hakenut 54 250 euron (50 %) erityisavustusta kriisijohtamiskoulutus (ylempi AMK tutkinto) -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esite-

tyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.6 Pelastusopisto, SMDno-2014-1169, Ajatteluvirheriskit ja niiden hallinta
pelastustoimessa
Pelastusopisto on hakenut 44 811 euron (65 %) erityisavustusta ajatteluvirheriskit
ja niiden hallinta pelastustoimessa -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.7. Pelastusopisto, SMDno-2014-1165, Pelastusalan päällystön ja alipäällystön koulutuksen vaikuttavuus
Pelastusopisto on hakenut 27 000 euron (65 %) erityisavustusta pelastusalan päällystön ja alipäällystön koulutuksen vaikuttavuus -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä

enintään 27 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 27 000 euroa ja enintään 65 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan enintään kahdessa erässä. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua edustaja
SM/pelastusosastolta. 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 31.3.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen
kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.8. Pirkanmaan pelastuslaitos, SMDno-2014-1130, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen kehittäminen
Pirkanmaan pelastuslaitos on hakenut 158 000 euron (66,7 %) erityisavustusta Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen kehittämiseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Palosuojelurahaston hallitus jatkaa tilannekeskusten osalta keskustelua 22.10.2014 kokouksessaan. Pelastuslaitoksia tiedotetaan tämän jälkeen hallituksen mahdollisista linjauksista tilannekeskusten avustamisen suhteen.
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4.9. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-1161, Kotona
paras
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 100 000 euron (52,6 %) erityisavustusta Kotona Paras -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esite-

tyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.10. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-1128, Kehittämishanke paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 93 000 euron (100 %) erityisavustusta kehittämishanke palotuvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hankeen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
4.11. Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, SMDno-2014-1131, Linja-autojen
paloriskien hallinta ennaltaehkäisevin toimenpitein
Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy on hakenut 51 493 euron (50 %) erityisavustusta linja-autojen paloriskien hallinta ennaltaehkäisevin toimenpitein hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Vahinkotarkastus
SVT Oy:lle yhteensä enintään 51 200 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 51 200 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta myönnetään ennakkona 17 000 € ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa maksuerässä. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua edustaja
SM/pelastusosastolta. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankkeen väliraportit tulee toimittaa rahastoon 31.5.2014 ja 31.12.2016 mennessä.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.12. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, SMDno-2014-1171, Kustannus-vaikuttavuusanalyysin mahdollisuudet pelastustoimen palvelujen
optimoinnissa
Tampereen yliopisto on hakenut 112 875 euron (60,6 %) erityisavustusta kustannus-vaikuttavuusanalyysin mahdollisuuden pelastustoimen palvelujen optimoinnissa -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Tampereen yliopistolle yhteensä enintään 112 800 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 112 800 euroa ja 60,6 % 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 suuPostiosoite
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rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Lopputilitys tulee
toimittaa rahastoon 30.4.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
4.13. TTY-säätiö, SMDno-2014-1096, Turvallisuusviestinnän täydennyskoulutus pelastusalalle
Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtajana
toimi Mikä Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

TTY-säätiö on hakenut 134 200 euron (77 %) erityisavustusta turvallisuusviestinnän täydennyskoulutus pelastusalalle -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.14. Aspa-säätiö, SMDno-2014-1170, Sähköisen asumisturvapelin tuottaminen
Aspa-säätiö on hakenut 50 000 euron (100 %) erityisavustusta sähköisen asumisturvapelin tuottaminen -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Aspa-säätiölle yhteensä enintään 50 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 50 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua edustaja
SM/pelastusosastolta ja kumppanuusverkostosta Hankinta tulee kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. 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 31.3.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.15. Nousiaisten VPK Naisosasto, SMDno-2014-1085, Lasten interaktiivinen valistusnukketeatteri
Nousiaisten VPK Naisosasto on hakenut 500 € (50 %) erityisavustusta lasten interaktiivinen valistusnukketeatteri -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Nousiaisten VPK:lle yhteensä
enintään 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 500 euroa ja enintään 50 % 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 30.11.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti.
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4.16. Rakennustuoteteollisuus RTT ry, SMDno-2014-1097, Koulutus ja tiedotushanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus
Rakennustuoteteollisuus RTT ry on hakenut 45 000 euron (75 %) erityisavustusta
koulutus ja tiedotushankkeeseen savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hankkeen pöydälle seuraavaan

kokoukseen lisäselvityksiä varten.

4.17 Brita Somerkoski, SMDno-2014-1162, Lapset ja sähkö - turvallisuusviestinnän materiaali ja koulupaloraportti
Brita Somerkoski on hakenut 17 100 euron (68,1 %) erityisavustusta lapset ja sähkö - turvallisuusviestinnän materiaali ja koulupaloraportti -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
4.18. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-1120, Nou Hätä!
Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2015
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 268 000 euron (61 %) erityisavustusta jatkohankkeelle Nou Hätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2015 hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään
268 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 268 000 euroa ja enintään 61 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 90 000 euroa ja loput
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä. Hankkeen on
katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.10.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.19. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, SMDno-20141011, Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on hakenut 144 017 euron
(80 %) erityisavustusta pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselle yhteensä enintään 144 000 euron suuruisen avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 144
000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä. Hankkeen
on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on
pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaisPostiosoite
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kustannuksista. Väliraportti hankkeen toteutuksesta tulee toimittaa rahastoon
31.12.2015 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2017 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.20. Keski-Suomen pelastuslaitos, SMDno-2014-1158, PERA (Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArviointi) turvallisuusjohtamisen sietojärjestelmä
osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

Esteellinen jäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Keski-Suomen pelastuslaitos on hakenut 110 000 euron (40,1 %) erityisavustusta
PERA -hankkeeseen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
4.21. Kymenlaakson pelastuslaitos, SMDno-2014-1091, KEJO IV
Kymenlaakson pelastuslaitos on hakenut 274 000 euron (80 %) erityisavustusta
KEJO IV -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Kymenlaakson pelastuslaitokselle yhteensä enintään 274 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 274 000 euroa ja enintään
80 % 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 hankkeen edistymisestä tulee toimittaa 31.12.2015 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.22. Pelastusopisto, SMDno-2014-1164, Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset hankinta
Pelastusopisto on hakenut 124 500 euron (75 %) erityisavustusta pelastustoimen
tietovaranto ja sovellukset hankinta -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä
enintään 124 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 124 500 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen ohjausryhmän tulee kokoontua säännöllisesti ja hankkeen toteuttajan tulee panostaa kaikkien osapuolien tiedonsaantiin
hankkeen osalta. Hankkeen ohjausryhmään tulisi onnettomuuksien ehkäisypuolen
asiantuntijalla. 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. Väliraportit hankkeen edistymisestä
31.5.2015 ja 30.9.2015 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2016
mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
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4.23. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos, SMDno-2014-1134, Itä- ja
Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteisen operatiivisen ICT tukipalveluiden kehittäminen
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 267 200 euron (80 %) erityisavustusta
Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteisen operatiivisen ICT tukipalveluiden kehittäminen -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Palosuojelurahaston hallitus jatkaa tilannekeskusten osalta keskustelua 22.10.2014 kokouksessaan. Pelastuslaitoksia tiedotetaan tämän jälkeen hallituksen mahdollisista linjauksista tilannekeskusten avustamisen suhteen.
4.24. CTIF Suomen kansallinen komitea/Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-1159, CTIF Suomen kansallinen komitea 2015
CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry on hakenut 130 000 euron (100 %)
erityisavustusta CTIF Suomen kansallinen komitea 2015 -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään
120 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 120 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hakijan on panostettava tuloksista ja toiminnasta
raportointiin. Raportoinnin tulee olla laajaa ja laadukasta. 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 28.2.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.25. Heikki Mäkkylä, SMDno-2014-1132, Palovaroittimen testausväline
Heikki Mäkkylä on hakenut 8 000 euron (50 %) erityisavustusta palovaroittimen
testausväline -hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota edistävän Palosuojelurahastolain
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.

Vuoden 2015 muiden erityisavustusten 1. hakukierroksen avaaminen
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden 2015 aikana käynnistyviin hankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset
sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit (vuoden 2015
ensimmäinen hakukierros). Hakukirjettä on päivitetty viime vuotuisesta ja erityisesti tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut erityisavustukset ovat saaneet täydennystä:
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•

Erityisesti rahasto toivoo hankehakemuksia, jotka
 tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista
 levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia
hyviä käytäntöjä
 ovat pelastustoimen tutkimusohjelman tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita
 liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin
 liittyvät turvallisuusviestinnän valtakunnallisiin toimenpiteisiin,
joilla pyritään vaikuttamaan mm. erityisryhmien ja asuntojen paloja poistumisturvallisuuteen, paloturvallisuusasenteisiin, paloturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen tulipaloista
oppimisessa ja valistuksen kohdentamisessa
 kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.

Muita muutoksia aiemaan nähden ei esitetty. 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
31.12.2014 virka-ajan päättymiseen (16.15) mennessä. Myös lähetetty sähköposti
on virallinen asiakirja. Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää
tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan. Sekä oma-aloitteiset että pyydetyt
täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 20.1.2015 mennessä, jotta ne
voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään rahaston
hallituksen kokouksessa helmi-maaliskuussa 2015. Vuoden 2015 toinen hakukierros avataan helmi-maaliskuussa 2015 ja hakuaika päättyy 31.5.2015.

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

6.

Kalustohankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin kilpailutus: Kalustokyselyn
tulokset
Ylitarkastaja esitteli kalustokyselyn tulokset.
Rahaston hallituksen linjauksen mukaisesti rahaston avustuksista tehdään ulkopuolinen arviointityö avustustyypeittäin. Yleisavustusten ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi valmistui loppuvuonna 2012 ja rakennushankkeiden vaikuttavuusarviointi
valmistuu syksyllä 2014. Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti vuosina 2014–2015; arvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2015 aikana.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
HELSINKI

Puhelin 0295 480 171

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

10

Rahasto on toteuttanut kalustohankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin
taustaksi kalustokyselyn. Tulevasta kyselystä tiedotettiin pelastuslaitoksia
28.3.2014. Pelastuslaitoksille ilmoitettiin että kyselyllä on tarkoitus kerätä taustaaineistoa ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tueksi ja sen pohjamateriaaliksi. Pelastuslaitoksia pyydettiin informoimaan siitä, mitä asioita kalustokyselyssä sekä ulkopuolisessa vaikuttavuusarvioinnissa olisi alueen näkökulmasta tarpeellista selvittää. Tiedustelussa myös kysyttiin, kenelle kysely pelastuslaitoksella osoitetaan. Ehdotuksia saatiin useimmista pelastuslaitoksista.
Rahaston kyselyä viimeisteltiin pelastuslaitoksilta saaduilla kysymysehdotuksilla ja
kalustokysely lähetettiin nimetyille vastuuhenkilöille kesäkuun alkupuolella 2014.

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. Kyselyn tuloksista
tehdään laajempi yhteenveto hallitukselle.
7.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

7.1

Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset 6 kpl
7.1.1 SMDno/2013/305, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, raivausauto;
hankinta-ajan ja tilityksen jatkoaika
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 23.4.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno 2013/305 myöntänyt avustusta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle raivausauton hankintaan
enintään 111 600 euroa kokonaiskustannusten 279 000 euroa perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa
hankinnasta, kuitenkin viimeistään 31.10.2014.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on 9.6.2014 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa
tilityksen tekemiselle 31.10.2015 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen hankintaprosessi on viivästynyt. Raivausauton hankinnan kilpailutus aloitettiin vuonna
2013. Espoon kaupunki julkaisi tarjouspyynnön raivausauton hankinnasta
26.6.2013. Hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen 15.10.2013. Markkinaoikeuden 14.4.2015 antaman päätöksen mukaan hankinnasta on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Tämän johdosta raivausauton hankinta ja tilityksen tekeminen
siirtyy vuodelle 2015. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos hakee raivausauton hankinta-ajan pidentämistä sekä jatkoaikaa tilityksen jättämiselle 31.10.2015 saakka.
Hakija on perustellut tilityksen jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen
syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle raivausauton hankintaan 23.4.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen
tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2015. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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7.1.2 SMDno/2013/309, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, raivausauto; tilityksen jatkoaika
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 23.4.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno 2013/309 myöntänyt avustusta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle raivausauton hankintaan
enintään 111 600 euroa kokonaiskustannusten 279 000 euroa perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa
hankinnasta, kuitenkin viimeistään 31.10.2014.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on 1.7.2014 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa
tilityksen tekemiselle 31.3.2015 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen hankintaprosessi on viivästynyt. Raivausauton hankinnan kilpailutus aloitettiin vuonna
2013 ja hankintasopimus Sammutus Oy:n kanssa on tehty 14.3.2014. Hankintasopimuksessa valmiin ajoneuvon luovutus on määritetty suoritettavaksi ennen
31.12.2014. Luovutusajankohdan vuoksi tilityksen tekeminen viivästyy. KeskiUudenmaan pelastuslaitos hakee jatkoaikaa tilityksen jättämiselle 31.3.2015 saakka.
Hakija on perustellut tilityksen jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen
syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle raivausauton hankintaan 23.4.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen
tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2015. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
7.1.3 SMDno/2013/1541; Lohjan kaupunki Sammatin paloasema; takaisinperintä
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 9.8.1998 päivätyllä päätöksellä 176/725/95 myöntänyt
Sammatin kunnalle 159 778 euron (950 000 markan) maksimiavustuksen paloaseman rakentamiseen hyväksyttyjen kustannusten 450 839 euroa (2 680 565 markkaa) perusteella. Avustus oli 35,4 % kokonaiskustannuksista.
Palosuojelurahaston avustus on päätöksen mukaan kohdistunut 313 m² paloasematiloihin; tämän tilan osuus on 69,7 % koko 449 m² kiinteistöstä. Kyseessä
oleva 101,1 m² toisen kerroksen tila, joka ei ole ollut pelastustoimen käytössä, kuuluu avustuksen piiriin. Tämä 101,1 m² tila on 32,3 % paloasematiloista.
Palosuojelurahasto on lähettänyt Lohjan kaupungille 4.9.2013 ja 19.12.2013 selvityspyynnöt Sammatin paloaseman käytöstä ja siitä, ovatko paloasematilat päätösehtojen mukaisessa käytössä. Selvitykset saatiin 13.9.2013 ja 5.3.2014 Lohjan teknisestä toimesta. Teknisen toimen 13.9.2013 päiväämässä selvityksessä todetaan,
että Sammatin paloasemarakennuksen 2 kerroksessa sijaitsevaa 101,1 m² suurista
tilaa on käytetty päiväkotikäytössä, esikoulun opetustilana ja opetustoimen tilana.
Tilan käyttö päiväkoti- ja esikouluopetuskäytössä alkoi Sammatin kunnan aikana
ennen 1.1.2009. Pyydetty lisäselvitys hankkeesta saatiin 14.8.2014, jossa todetaan
että Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ei ota Sammatin paloaseman 2 kerroksen tiPostiosoite
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laa vuokrasopimuksen piiriin, sillä Sammatin VPK:lla on käytössään toiminnassa
tarvittavat tilat eikä lisätilan vuokraamiselle yläkerrasta ei löydy riittävästi perusteita. Näin ollen tila jää tyhjilleen ja kaupungin rakennuksena tila jää käyttöön. Rakennuksen jäännösarvo taseessa 31.12.2013 on 174.887,61 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Lohjan kaupungilta valtionavus-

tuslain 21 §:n mukaisesti takaisin Sammatin paloaseman rakentamiseen päätöksellä
176/725/95 myönnetystä avustuksesta 33 540 euroa. Takaisin perittävään summaan päätetään lisätä ajalta 1.2009 - 30.6.2014 kertynyt 2 128,50 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on siten yhteensä 35
668,50 euroa.
Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 9.8.1998 antamaansa päätöstä siltä
osin, että Sammatin paloaseman 2 kerroksen 101,1 m² suuruista tilaa voidaan käyttää muuhun kuin pelastustoimen tarkoitukseen koko omaisuudelle määrätyn käyttöajan loppuun saakka. Alkuperäisen päätöksen muita päätösehtoja ei muuteta.
Perustelut: Ennakkopäätösten 176/725/95/,25.4.1995 ja 176/725/97/26.8.1997
sekä päätöksen 176/725/95//9.8.1998 mukaan myönnettyyn avustukseen nähden
noudatetaan valtionavustukselle valtioneuvoston päätökseen valtionavustuksia
koskevia yleismääräyksiä (2.9.1965/490) ja ohjetta avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (18.5.1989, dnro 2473/701/89).
Päätöksen 176/725/95//9.9.1998 ja ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta 2473/701/89/18.5.1989 ehtojen mukaan milloin avustuksen kohteena
olleen omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy
toisen omistukseen tai hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen osa avustetun
omaisuuden arvosta palautettava rahastolle kuuden kuukauden kuluessa edellä tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta. Avustuksen saajan on ilmoitettava johtokunnalle edellä tarkoitetusta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman
jälkeen.
Valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on
myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiinteän
omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Avustus on myönnetty Sammatin kunnalle 9.8.1998 joten omaisuuden käyttöaikaa on jäljellä on 9.8.2028 saakka. Paloaseman toisen kerroksen
101 m² tila on ollut poissa avustuksenmukaisesta käytöstä vähintään sen ajan, jonka Sammatin kunta on ollut liittyneenä Lohjaan eli 1.1.2009 lähtien, yhteensä noin
5,5 vuotta. Tila tulee hakijan ilmoituksen mukaan jäämään Espoon kaupungin
käyttöön, joten päätöksenmukaisesta käytöstä vielä 14 vuotta. Kaikkiaan tila on siten avustusehtojen vastaisessa käytössä yhteensä noin 19,5 vuotta.
Myönnetty avustus on ollut 159 778 euroa (35,4 %) kokonaiskustannuksista 459
839 euroa. Avustuksen vuosikohtainen osuus 30 vuodelle laskettuna on 5 326 euroa, josta toisen kerroksen 101,1 m² tilaosuus (32,3 %) tekee 1 720 euroa vuodessa. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden päätöksenmukaisesta 30 vuoden
käyttöajasta jää käyttämättä 19,5 vuotta, mikä tekee yhteensä 33 540 euroa. Koron
osuus 13.6.2014 kertyneelle 9 460 euron summalle (5,5 vuotta ajalla 1.1.2009 30.6.2014) on 2 128,50 euroa.
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Hallitus päätti periä 35 668,5 euroa takaisin Lohjan kaupungilta. Laskennassa on
huomioitu myönnetyn avustuksen määrä, päätösehtojen vastaisessa käytössä oleva
tilaosuus kokonaispinta-alasta, valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä korkolain mukainen korko lisättynä 3 prosenttiyksiköllä.
7.1.4 SMDno/2014/781; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; Jätkäsaa-

ren pelastusasema; muutos päätökseen
Ylitarkastaja esitteli asian.

Palosuojelurahasto on 21.4.2009 päivätyllä päätöksellään SMDno/2009/746
myöntänyt avustusta Helsingin pelastuslaitokselle Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamiseen yhteensä 350 000 euron avustuksen (enimmäisavustus) hyväksyttyjen
kokonaiskustannusten 8 752 946 perusteella. Hyväksyttävistä kuluista on vähennetty aluerakentamista palvelevan infokeskuksen arvioidut rakentamiskustannukset.
Hakija on 31.3.2014 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta saatuun päätökseen. Hakija esittää, että Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamiseen myönnetty 350 000 euron avustus voitaisiin siirtää koskemaan tiloihin siirtyneitä pelastuskoulun koulutustiloja.
Helsingin kaupungin talouden ja pelastuslaitoksen säästösyiden takia Jätkäsaaren
pelastusaseman pelastustoiminta (paloautot ja miehistö) jouduttiin siirtämään
Erottajan pelastusasemalle vuoden 2014 alusta. Jätkäsaaren pelastusaseman tiloihin
siirtyi pelastuskoulun toiminta ja kalusto 31.1.2014. Syynä muutokseen oli se, että
pelastuskoulu joutui luopumaan aiemmista Steniuksentien tiloista terveydellisten ja
taloudellisten syiden vuoksi.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.
7.1.5 SMDno/2012/2276, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, "Arjen
turva harvaanasutuilla alueilla - Kylien turvallisuuskoulutus" -hanke; jatkoaikahakemus
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 6.2.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/2276
myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle ”Arjen turva harvaanasutuilla alueilla - Kylien turvallisuuskoulutus” -hankkeelle 91 801 euron (100 %) erityisavustuksen. Hakemuksen alkuperäisen aikataulun mukaan hanke päättyy
30.8.2014 ja lopputilitys tulee tehdä viimeistään 30.11.2014.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on 20.5.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut
hankkeen päättymisajankohdan muutosta 31.12.2014 saakka sekä jatkoaikaa lopputilityksen tekemiseen 28.2.2015 mennessä. Hankkeen päättymisajankohdan
muutosta haetaan, koska tavoitteiden mukaisesti hankkeessa on rakennettu omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmää harvaan asutun maaseudun asukkaiden tarpeisiin. Eheän kokonaisuuden saavuttamiseksi hanke tarvitsee kuitenkin lisäaikaa, jotta koulutusmateriaalit, rekisterijärjestelmä ja kyläturvallisuuden yhdyshenkilöiden syventävä koulutus saadaan yhdistettyä kokonaisvaltaiseksi vapaaPostiosoite
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ehtoisten koulutusjärjestelmäksi. Lisäksi kyläturvallisuuden yhdyshenkilöiksi koulutettavat kyläläiset ovat toivoneet toisen vaiheen (syventävä) koulutuspäivien siirtämistä syksyyn kesän 2014 sijaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 6.2.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen päättymisajankohta muutetaan 31.12.2014 saakka. Lopputilitys
tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 28.2.2015 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Perustelut: Hakija on perustellut tilityksen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt
viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
7.1.6 SMDno-2014–1179, Heinäjoen VPK ry; kalustoavustuksen takaisinperintä
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahaston hallitus on 12.12.2006 päivätyllä päätöksellä (SM-2006–
3240/Tu-3941) myöntänyt avustusta Heinäjoen VPK ry:lle käytetyn sammutusauton hankintaan 1 311 euroa hyväksyttyjen 3 270 euron kustannusten perusteella. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10
vuotta.
Heinäjoen VPK ry on ilmoittanut 27.4.2014 päivätyllä kirjeellä myyneensä omistamansa sammutusauton 21.3.2013 Esa Kauppiselle 4 800 euron hintaan. Sammutusauton omistusoikeus on siirtynyt ostajalle, kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan suoritettu 28.3.2013.

Päätös : Palosuojelurahaston hallitus päättää periä Heinäjoen VPK ry:ltä takaisin
393 euroa. Sammutusauton kokonaishinta on ostettaessa ollut 5 529 euroa, josta
on vähennetty vanhasta autosta (sammutusauto Ford F 600 vm. -66) 21.5.2006
luovutushintana saatu 2 250 euroa. Sammutusauton hyväksyttävät kustannukset
ovat näin ollen olleet 3 279 euroa, josta avusta on maksettu 1 311 euroa (40 %).

Päätösesityksen mukaan rahaston avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on
10 vuotta. Ajoneuvo on myyty 21.3.2013, eli 3 vuotta ennen käyttöajan päättymistä. Takaisin perittävä määrä on 393 euroa (30 %) myönnetystä avustuksesta (1 311
euroa).
Perustelut:
Valtionavustuslaki 22 § Valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen tai
sen osan takaisin perittäväksi, jos; valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti
luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu
valtionavustuksella.
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7.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 16 kpl
Tarkastaja esitteli asian.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui kohtien 7.2.3–7.2.5 käsittelyjen ajaksi. Varapuheenjohtajana toimi Mika Kättö. Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui kohdan 7.2.1 käsittelyn ajaksi ja esteellinen
jäsen Tarvainen poistui kohdan 7.2.2 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (16 kpl) seuraavasti:
Asiakohta
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16

SMDno
2014/1376
2014/1320
2014/1428
2014/1090
2014/1041
2014/1432
2014/1277
2014/1408
2014/1456
2014/1150
2014/1236
2014/1087
2014/1218
2014/1177
2014/1276
2014/1439

Saaja
Ahtialan VPK ry
Jämsän VPK ry
Euran VPK ry
Lapin VPK ry
Preiviikin VPK ry
Borgå FBK rf
Hyvinkään VPK ry
Keikyän VPK ry
Killinkosken VPK ry
Lempäälän VPK ry
Meltauksen VPK ry
Pelkosenniemen VPK ry
Pirkkalan VPK ry
Pornaisten VPK ry
Pyhtään VPK ry
Saarenkylän VPK ry

Euro
4 482
734
11 680
4 780
930
501
2 643
4 976
1 242
1 332
3 000
2 552
1 633
1 701
4 800
1 472
48 458

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun
ottamatta:
Preiviikin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä varustekaappien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pornaisten VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu koulutusmateriaalien eikä oppikirjojen
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Avustusta ei myönnetty 7885,85 euron hankkeisiin; sillä avustusta niihin on haettu
Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–
1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
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Lempäälän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen eikä alkusammutusvälineistön (koulutustilaisuuksiin) hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.
Borgå FBK rf
Avustusta ei myönnetty 1241,09 euron arvoiseen hankintaan; sillä avustusta niihin
on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu akun hankintaa; kyseessä on kaluston
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ompelutarvikkeiden ja ompelupalvelun kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
8.

Muut asiat

8.1

Talousseuranta: 1. ja 2. neljännes 2014
Pääsihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden 2014 tammi-heinäkuulta. Tuotto- ja kululaskelmassa ei ole tapahtunut suuria
muutoksia viime vuotuiseen verrattuna.
Rahaston hallitus merkitsi asian tiedoksi.

8.2

PSR:n lausunto tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen liittyvästä selvityshenkilö Rantasen loppuraportista
Esteelliset jäsenet Kättö, Mero ja Rahikainen poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Koska jäsenet Holmlund ja Rajamäki olivat poistuneet jo aiemmin, kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

Sisäministeriö on pyytänyt Palosuojelurahastolta lausuntoa selvityshenkilö Rantasen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseen liittyvästä loppuraportista.
Loppuraportissa selvityshenkilö Rantanen esittää karkean suunnitelman Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseksi. Kehittämiskeskus perustettaisiin osaksi Pelastusopistoa, joka muutettaisiin Pelastustoimen tutkimus-, koulutus- ja kehittämiskeskukseksi. Palosuojelurahasto näkee kehittämiskeskuksessa
monia myönteisiä mahdollisuuksia alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinoinnin ja laadun parantamiseksi. Pelkästään tämän selvityksen pohjalta ei kuitenkaan keskusta vielä voida perustaa.

Päätös: Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, sovittiin, että mennään päätösesityksen mukaisesti.

8.3

PSR:n lausunto sivutoimisen ja vapaaehtoisen koulutustoimintaa koskevasta kokonaisselvityksestä

Esteellinen jäsen Kättö poistui asian käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Sisäministeriö on pyytänyt Palosuojelurahastolta lausuntoa rahaston avustamasta ja
sisäministeriön kilpailuttamasta KPMG Oy:n asiantuntijoiden tuottamasta KokoPostiosoite
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naisselvitys pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmästä raportista ja raportissa esitetyistä keskeisimmistä kehitystarpeista ja ehdotuksista 30.9.2014 mennessä. Raportissa käsitellään sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutuksen nykytilaa, pohditaan onko pelastustoimen koulutuspalveluilla markkinamahdollisuuksia, arvioidaan koulutuksen yleistä toimivuutta,
taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä esitetään kehitystarpeita sekä kaksi vaihtoehtoista toteutusmallia. Toteutusmallissa A Pelastusopisto vastaa, ylläpitää ja edelleen kehittää koulutusjärjestelmää. Toteutusmallissa B puolestaan SPEK ry:lle annetaan mandaatti koulutusjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen osalta. Kummassakin vaihtoehdossa rakenteelliset uudistukset olisivat samat.
Päätös: Hallitus kävi asiasta keskustelua ja hyväksyi lausuntoehdotuksen esitetyn
mukaisesti.
8.4

CAF ennakkomateriaali kehittämispäivän työpajaa varten
Yhteinen arviointimalli (CAF – Common Assessment Framework) on julkisen
sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. CAF on tarkoitettu
helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden suorituskyvyn arviointiin ja kehittämiseen. Hallitukselle jaettiin kokousmateriaalin nelisivuinen tiivistelmä mallista. CAF-mallin käyttöönotto aloitetaan 22.10.2014 pidettävän CAFtyöpajan myötä.
Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi saadun tiivistelmän.

9.

Rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin loppuraportin esittely, Tapio
Huomo
Asia käsiteltiin kokousteknisistä syistä varsinaisen kokousajan päättymisen jälkeen. Asian käsittely
päättyi klo 14.34.

Tapio Huomo esitteli rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin loppuraportin.
Päätös: Koska varsinainen hallituksen kokous oli päättynyt, hyväksytään vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti rahaston hallituksen kokouksessa 22.10.2014. Rahaston hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus lähettää palautetta loppuraporttiin
7.10.2014 saakka.
10.

Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous ja kehittämispäivä pidetään 22.10.2014 Vanhan
Käpylän VPK:n tiloissa.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.08
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