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    Pöytäkirja 2/2017 Liite 1 
  
    SMDno-2017–337 

 
 
Hallituksen kokous  
 
 
Aika  10.4.2017 klo 9:00  
 
Paikka  Sisäministeriö, Erottajankatu 2, huone 338 
 
Läsnä  Minna Arve  puheenjohtaja   
  Mika Kättö  varapuheenjohtaja 

  Mika Raatikainen jäsen; esteasia kohta: 6 Helsingin kaupunki; poistui paikalta 

    käsittelyn ajaksi 

 Jari Hyvärinen  jäsen; esteasiat kohdat: 6 Etelä-Suomen AVI alue ja  

   kohta: 8.3.8; poistui paikalta käsittelyn ajaksi 

  Petri Mero  jäsen   

  Veli-Pekka Ihamäki jäsen; esteasiat kohdat: 6 Etelä-Suomen AVI alue ja esteasia kohdat: 

    8.3.1–8.3.4; poistui paikalta käsittelyn ajaksi 

  Vesa-Pekka Tervo jäsen;  
  Johanna Herrala pääsihteeri  
  Artsi Alanne  erityisasiantuntija 
  Ulla Mönkkönen tarkastaja  
  Jessica Puro  sihteeriharjoittelija 
 
  Poissa  Ari Torniainen 
 
  Tiedoksi:  Esko Koskinen 

     
 

 

 
1.   Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:09. 
    
2.   Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 
hyväksyttiin 31.3.2017 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Pöydälle jaettiin si-
säministeriön päätös Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistamisesta (kohta 5), 
sisäministeriön päätös Palosuojelurahastolain uudistamisesta (kohta 9.2) ote valti-
onavustuslaki 5 luku: 22 § Valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä ja 
16 § kohtuullistaminen (kohta 8.2) ja Palosuojelurahaston lyhty esittely. 

 
3.   Edellisen kokouksen pöytäkirja 
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.4.2017) pöytäkirja muutoksitta. Pöytäkirjan 
  allekirjoitti vielä edellisen rahaston hallituksen puheenjohtaja Kari Hannus. 
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4.   Hallituksen järjestäytyminen 
 
4.1 Varapuheenjohtajan valinta 
 
 Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 2 momentin mu-

kaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Neljänä viime kautena 
(edelliset 12 vuotta) varapuheenjohtajana on toiminut sisäministeriön edustaja hal-
lituksessa.  

 
 Päätös:  
 Rahaston hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö 

sisäministeriöstä. 
 
4.2 Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2017 
  
 Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston 

hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen 
kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio. 
Sisäasiainministeriö vahvistaa palkkiot. 

 
 Palosuojelurahastossa on noudatettu Valtiovarainministeriön antamia suosituksia 

kuukausi- ja kokouspalkkioiksi. 
  
 Valtiovarainministeriön 1.12.2014 antaman suosituksen 

(VM/2473/00.00.01/2014) mukaan kuukausipalkkiot ovat seuraavat: 
  
 Kuukausipalkkio:  

o puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi  
o varapuheenjohtaja 220 euroa/kuukausi 
o jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi 

 
 Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on 

varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen. 
 
 Suositus on voimassa 31.12.2017 saakka. 
 
 Valtiovarainministeriön 31.1.2017 antaman suosituksen (VM/193/00.00.01/2017) 

mukaan kokouspalkkiot ovat seuraavat: 
 
 Kokouspalkkio puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantun-

tijalle ja sihteerille: 
 

o puheenjohtaja: 28 euroa/kokous (8 - 16.15) 
o muu edellä mainittu: 17 euroa/kokous (8 - 16.15) 

 
o puheenjohtaja: 75 euroa/kokous (virastoajan ulkopuolella yli tunnin 

kestänyt kokous) 
o muu edellä mainittu: 17 euroa/kokous (virastoajan ulkopuolella yli 

tunnin kestänyt kokous) 
 

Suositus on voimassa toistaiseksi. 



 

 

 

 
Postiosoite Puhelin 0295 480 171  psr@intermin.fi 
PL 26 Erottajan katu 2  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO 00120 Helsinki  www.psr.fi 

 

 

3 

 
 Päätös: 
 Hallitus päätti, että kuukausi- ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan VM:n 

31.1.2016 antamia suosituksia, jotka ovat voimassa 31.12.2017 saakka. 
 
 Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain. Varajäsenelle kuukausipalkkio makse-

taan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut 
kokoukseen. Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. 

 
4.3 Asiakirjojen ja laskujen hyväksyminen rahastossa 
 
 Rahaston hallituksen kokouksessa 30.11.2017 hyväksyttiin menojen asiatarkastajat 

ja hyväksyjät ja todettiin sekä hyväksyttiin muutokset listaukseen 1.1.2017 alkaen, 
jolloin erityisasiantuntija Artsi Alanne aloittaa rahaston erityisavustajana. 

 
 Kokouksessa käsiteltiin rahaston päätösten sähköistä allekirjoitusta. Pyrkimyksenä 

jatkossa on allekirjoittaa rahaston päätökset sähköisesti. Rahastossa käytäntö ei ole 
onnistunut sillä rahaston puheenjohtajalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen allekir-
joitukseen. Asiaa selvitetään. Eräänä vaihtoehtona on se, että puheenjohtajan alle-
kirjoituksen osalta päätökseen kirjoitettaisiin esimerkiksi Puheenjohtaja NN on 
hyväksynyt päätöksen rahaston hallituksen kokouksessa 17.5.2017 (pöytäkirja 
3/2017). 

 
 Päätös: 
 Merkittiin tiedoksi. Asiatarkastajien listaus muuttuu 1.6.2017, jolloin tarkastaja Ulla 

Mönkkönen jää eläkkeelle. Sihteeristö valtuutettiin selvittämään allekirjoitusasiaa 
eteenpäin. Sähköistä allekirjoitusta on mahdollista kokeilla tulevien päätösten osal-
ta. Mikäli käytäntö osoittautuu toimivaksi, rahasto siirtyy sähköiseen päätösten al-
lekirjoituskäytäntöön. 

 
4.4 Matkalaskut M2 matkanhallintajärjestelmä 
 
 Palosuojelurahasto on siirtynyt M2 matkanhallintajärjestelmään 1.1.2017. Sisämi-

nisteriö on käyttänyt M2 matkanhallintajärjestelmää muilta osin jo vuodesta 2013. 
Rahastossa matkalaskujen hyväksyntä tapahtui vuoden 2016 loppuun saakka ma-
nuaalisesti Rondo -ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä.  

 
 Rahastolla on käytössä matkalaskujen tarkastuspalvelu, jossa Valtion talous- ja 

henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) tarkastaa matkalaskut.  Rahasto tallen-
taa matkustajatiedot järjestelmään ja lähettää matkalaskut Palkeisiin. Palkeet teke-
vät matkalaskujen oikeellisuustarkastuksen ja lähettävät laskun hyväksyntäkiertoon. 
Palkeet pyytää tarvittaessa matkustajaa täydentämään matkalaskuja. Matkalaskujen 
tulee sisältää kaikki tarvittavat liitteet (mahdolliset junaliput, linja-autoliput ym.). 
Mikäli matka tehdään omalla autolla mutta velotetaan julkisten liikennevälineiden 
mukaisesti, tulee matkalaskuun liittää tiedot kyseisen päivän lipunhinnoista (esi-
merkiksi tulostettu tosite VR:n sivulta kyseiseltä päivältä). Poikkeustapauksissa 
matka voidaan hyväksyä tehtäväksi omalla autolla (hankalat yhteydet, varhainen 
matka-ajankohta tai muu vastaava syy).   

 
 Päätös: 
 Merkittiin tiedoksi. 
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4.5 Palosuojelurahaston sihteeristön virkojen täyttö ja harjoittelijoiden määrä-

aikaiset virkasuhteet 
 
Tausta 

 
 Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä 

on päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtäväs-
tään. 

 
 Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täy-

tettäviksi, jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehit-
tämisosaston kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jäl-
keen nimitysehdotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön 
ottamisesta. Rahaston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt si-
säministeriön virkaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset). 

 
 Palosuojelurahaston sihteeristössä on tällä hetkellä pääsihteerinä toimivan ylitar-

kastajan virka VT 8.25 (nimikemuutos käynnissä erityisasiantuntijaksi), ylitarkasta-
jan virka VT 8.0 (nimikemuutos käynnissä erityisasiantuntijaksi) sekä tarkastajan 
virka VT 5.75. Lisäksi rahaston sihteeristössä on ollut määräaikainen osastosihteeri 
ajalla 1.9.2012 - 31.5.2014, harjoittelija 26.5.2014 - 30.11.2014, 12.12.2014 - 
10.8.2015, 7.1–31.12.2016 sekä tällä hetkellä harjoittelija 31.8.2017 saakka.  

 
 Tarkastaja jää eläkkeelle 1.8.2017 lukien. 
 
 Uusien virkojen perustamistarve johtuu sihteerityövoiman alimitoituksesta rahas-

ton sihteeristössä ja tehtävien kasvaneesta määrästä (mm. sisäisen tarkastuksen 
edellyttämä lisääntyvä avustusten käytön valvonta).  

 
 Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto ja pelastusosasto ovat osaltaan hyväk-

syneet jäljempänä esitetyt virkojen täytöt toimeenpantaviksi. 
 
 1) Asiantuntijan VT 7 viran täyttämiseksi 1.8.2017 lukien toistaiseksi (pysy-

västi) 
 
 Tarkastajan viran nykyinen haltija Ulla Mönkkönen jää eläkkeelle 1.8.2017 (lomalle 

31.5.2017).  
 
 Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti laittaa asiantuntijan viran (VT 7) haettavaksi esi-
tyksen mukaisesti. Hallitus päätti, että viran kelpoisuusehtoja nostetaan nykyisen 
tarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksista soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulutut-
kinnoksi. Tarkastajan nykyisten tehtävien (mm. sopimuspalokuntien pienavustus-
päätösten valmistelu) lisäksi asiantuntija osallistuu laajemmin avustuspäätösten 
valmisteluun, avustusten käytön valvontaan ja tarkastuskäynteihin sekä rahaston 
taloushallinnon tehtäviin. Asiantuntija toimii hallituksen esittelijänä. Tarkempi teh-
täväkuva hyväksytään yhdessä rahaston muun sihteeristön työnkuvien kanssa.   
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 Valintaprosessin päättyessä henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen käsi-
teltäväksi. Tämän jälkeen sisäministeriö nimittää henkilön asiantuntijan virkaan si-
säministeriöön. 

  
 2) Hallinnollisen avustajan (VT 5,25) viran perustamiseksi ja täyttämiseksi 

1.9.2017 lukien toistaiseksi (pysyvästi) 
 
 Palosuojelurahaston toimistotehtäviä on hoidettu pitkälti tukeutuen määräaikaisiin 

osastosihteerin nimityksiin, rahaston esittelijätyövoimaan sekä vaihtuviin harjoitte-
lijoihin.  

 
 Päätös: 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti laittaa hallinnollisen avustajan viran (VT 5,25) 

haettavaksi esityksen mukaisesti. Palosuojelurahaston hallitus päätti, että työn py-
syvän luonteen johdosta rahaston toimistotehtäviin voidaan palkata vakinaiseen 
virkaan hallinnollinen avustaja. Valintaprosessin päättyessä henkilön ottaminen 
tuodaan rahaston hallituksen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen sisäministeriö nimittää 
henkilön hallinnollisen avustajan virkaan sisäministeriöön. 

  
 3) Määräaikaisten harjoittelijoiden (sihteeriharjoittelija tai korkeakouluhar-

joittelija) palkkaamiseksi tarpeen mukaan rahastoon ympäri vuoden 
 
 Sisäministeriön käytännön mukaan osastoille voidaan palkata yksi sihteeriharjoitte-

lija ja yksi korkeakouluharjoittelija, niin että molempia on osastoilla ympäri vuo-
den. Harjoittelijat rekrytoidaan yleensä 3 kk - 6 kk kestäviin määräaikaisiin vir-
kasuhteisiin. 

 
 Päätös: 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti, että rahastoon voidaan ottaa säännönmukaises-

ti (tarvittaessa) joko sihteeriharjoittelija tai korkeakouluharjoittelija. Harjoittelijan 
tehtävän julistamista haettavaksi ei käsiteltäisi erikseen hallituksessa, mutta kunkin 
valintaprosessin päättyessä henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen käsi-
teltäväksi. Tämän jälkeen sisäministeriö nimittää henkilön harjoittelijaksi virkasuh-
teeseen sisäministeriöön. 

 
 

5.   Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016 ja tilintarkastajan kertomukset  
 
 Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016 hyväksyttiin rahaston hallituksen kokoukses-

sa 28.2.2017. Hallitus valtuutti sihteeristön tekemään tilinpäätökseen tarvittavat 
tekniset korjaukset. Tilinpäätös sisälsi liitteineen 56 sivua. Tilinpäätökseen sisältyy 
toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä kuvaava toimintakertomusosio.  Hal-
litus kokoontui kuusi kertaa ja teki yhteensä 379 päätöstä. Yhteensä rahastosta ha-
ettiin avustusta 22,51 miljoonaa euroa ja myönnettiin 10,96 miljoonaa euroa 
Myönnetty avustus oli. 48,7 % haetusta. Palosuojelumaksukertymä oli vuonna 
2016 yhteensä 11 200 912 euroa.  

 
 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta 

tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. Kertomukset 
annetaan sekä sisäministeriölle että Palosuojelurahastolle. Maaliskuussa valmistu-
nut tilintarkastajan vuosiyhteenveto ja Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus 
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vuodelta 2016 tuodaan rahaston hallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen. Ti-
linpäätöksen painoversio jaetaan hallitukselle sen valmistuttua. 

  
 14.3.2017 päivätyssä Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomuksessa todetaan, 

että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien keskeis-
ten säännösten ja määräysten mukaisesti. Toiminnallisen tehokkuuden, toiminnan 
tuloksen sekä taloudellisen aseman kuvauksissa esitettyjä tietoja voidaan pitää oi-
keina ja riittävinä.  

 
 14.3.2017 annetussa tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilinpäätös 

on johdettu oikein kirjanpidosta. Taseeseen liittyy asianmukaiset tase-erittelyt. Ti-
linpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen osalta ei ole huomautettavaa. Palosuoje-
lurahaston tuloksen käsittely on asianmukainen eikä siitä ole huomautettavaa. 

 
 Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus 2016, tilintarkasta-

jan vuosiyhteenveto 2016 sekä sisäministeriön tilinpäätöksen vahvistaminen (pää-
tös 31.3.2017). 

 
 
6.   Vuoden 2016 erityisavustuspäätökset rakennushankkeisiin  
 Pääsihteeri esitteli asian 
   
 Esteellinen jäsen Mika Raatikainen poistui huoneesta Helsingin kaupungin hankkeiden käsittelyn ajaksi. Esteelli-

set jäsenet Jari Hyvärinen ja Veli-Pekka Ihamäki poistuivat huoneesta Etelä-Suomen AVI:n alueen hankkeiden 
ajaksi. Kokous jatkui päätösvaltaisena. 

 
 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan 

rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja 
sopimuspalokunnille. 

 
 Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän (päivitetty 15.10.2014 ja 

22.3.2017) avustuksenhakuohjeen (SMDno-2015-1965) mukaan erityisavustukset 
seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hank-
keisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain 
määräaikana. 

 
 Ohjeen mukaan kunnille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alueille voidaan 

myöntää avustusta kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan 
huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen (uusien paloasemien 
hankinta ja rakentaminen, vanhojen paloasemien peruskorjaukset ja laajennukset). 
Avustusta voidaan myöntää vain pelastustoimen käytössä oleviin tiloihin ja vain 
paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Avustusta ei voida 
myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille.  

 
 Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan ohjeen mukaisesti myöntää: 

• Merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden 
poistamiseen (esim. merkittävä terveyshaitta, henkilöstön altistuminen, ra-
kenteiden vaarallinen kunto) 

• Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön 
• Ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu vastaavaa toimenpide 
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 Avustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, ensihoito- ja ensivastetoimintaan tai öljyn-
torjuntatiloihin. Avustusta ei myönnetä myöskään maanhankintaan, pintakorjauk-
siin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpi-
teisiin, irtaimiston hankintaan, juokseviin kuluihin, muihin kuin rakentamiskustan-
nuksiin, kunnalliselle kiinteistöosakeyhtiölle eikä muihin kuin hankkeeseen suoraan 
tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi sopimuspalo-
kuntien hankkeissa avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan 
rakennuskustannuksiin. 

 
 Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myötää 

pelastustoimen alueille ja kunnille.  
 
 Hallitus julisti 25.10.2016 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) 

kohdistuvat erityisavustukset. Palosuojelurahaston hallitus on tiedottanut asiasta 
aluehallintovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 
25.10.2016 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan haku-
menettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita 
kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.  

 
 Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden 

ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 13.1.2017. 
Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen 
ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle 31.1.2017 mennessä.  

 
 Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 21 rakennushankehakemusta, 

jotka jakautuivat seuraavasti (suluissa 2016 hankkeiden lukumäärät): 
 

Aluehallintovirasto  Saapuneet hakemukset 
   2017   2016   
 

Etelä-Suomi    5   (7)    
Lounais-Suomi    4   (5)    
Länsi- ja Sisä-Suomi   2   (4)     
Itä-Suomi    5   (2)   
Pohjois-Suomi    4   (1)    
Lappi    0   (0)    
Ahvenanmaan maakuntahallitus  1   (1)    
   _________________ 
Yhteensä    21   (20)   
  

 Hakemuksia oli 1 enemmän kuin vuonna 2016 (20 hakemusta). 
 
 Hallituksen 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 varojen käyttösuunnitelman 

mukaan vuonna 2017 voidaan rakennushankkeisiin myöntää 1 900 000 euroa ja 
kalustohankkeisiin 2 430 000 euron arvosta, yhteensä 4 330 000 euroa.   

 
 Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoitta-

man hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuoh-
jeen mukaiset rakennushankkeet. 
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 Rahastoon saapui 21 rakennushankehakemusta. Myönteisiä rakennushankepäätök-
siä hyväksyttiin 17 hankkeeseen, mikä tekee 80,9 % haetusta. Kahdelle hakijatahol-
le avustus myönnettiin selvästi haettua matalampana. Vuonna 2016 myönteisiä ra-
kennushankepäätöksiä tehtiin 70 % haetusta. 

 
 Myönteisten rakennushankeavustusten jakoesitys vuonna 2017 aluehallintoviras-

toittain (vieressä vastaavat vuoden 2016 tiedot): 
 

   Rakennushankkeet  
 

Alue   Vuosi 2017  Vuosi 2016  
   päätös/haettu, kpl päätös/haettu, kpl 
  
Etelä-Suomi  4 / 5   6 / 7  
Lounais-Suomi  3 / 4   3 / 5  
Länsi- ja Sisä-Suomi 1 / 2   2 / 4  
Itä-Suomi  4 / 5   2 / 2  
Pohjois-Suomi  4 / 4   1 / 1  
Lappi  0 / 0   0 / 0  
Ahvenanmaa  1 / 1   0 / 1  
   ____   ____  

    17/21  4 / 20  
 
 Avustusta myönnettiin vuonna 2017 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin 

yhteensä 2 261 305 euroa (vuonna 2016 yhteensä 2 272 732 euroa ja vuonna 2015 
yhteensä 2 103 636 euroa). Varojen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2017 oli raken-
nushankkeisiin varattu 1 900 000 euroa. Käyttösuunnitelma ylittyy 361 305 eu-
rolla. Rahaston hallitus arvioi tilinpäätöksen 2016 käsittelyn yhteydessä, että vuon-
na 2017 rahastoon palautuu noin 200 000 avustuseuroa rakennushankeavustusten 
takaisinperintäpäätösten kautta (rahaston sisäinen valvontahanke), mikä summa 
päätettiin ottaa huomioon uusia avustuspäätöksiä tehtäessä keväällä 2017. Lisäksi 
rahaston hallitus linjasi, että avustusten alitoteuma otetaan huomioon uusia avus-
tuspäätöksiä tehtäessä.  Palosuojelurahastoon on alkuvuodesta 2017 (tammi-
maaliskuussa) palautunut alitoteutuneiden hankkeiden kautta yhteensä 97 486 eu-
roa. Nämä summat huomioiden (297 486 euroa), ylittyy rakennushankepäätösten 
talousarvio 63 819 eurolla. Ylityksellä ei ole vaikutusta rahaston talousarvioon. 

 
 Rahastoon on odotettavissa alitoteutuneiden hankkeiden kautta loppuvuoden 2017 

aikana (huhtikuu-joulukuu) vielä varovastikin arvioiden noin 200 000 euroa. Vuon-
na 2016 palautui rahastoon vapautuneita sitoumuksia päätetyistä alitoteutuneista 
hankkeista yhteensä 561 786 euroa (vuonna 2015: 682 924 euroa, vuonna 2014: 
316 131,52 euroa ja vuonna 2013: 406 749 euroa). 

 
 Päätös: 
 Hallitus päätti hyväksyä erityisavustuspäätökset rakennushankkeisiin esityksen 

mukaisesti. 
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7.   Vuoden 2017 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen haettavaksi (ha-
  kuaika 31.5. saakka) 

  Pääsihteeri esitteli asian. 
   

 Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston 
varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. 
Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustus-
laissa (688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslais-
sa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. 

 
 Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että 
 
 1) tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä; 
 2) avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoit-

teiden kannalta; 
 3) avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama 

muu julkinen tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja 
laajuus huomioon ottaen; sekä 

 4) avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 
markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa.  

 
 Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toimin-

ta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen har-
kitaan edistävän riittävästi niitä. 

 
 Avustuksen hakijan tulee antaa hakemuksessa Palosuojelurahastolle oikeat ja riittä-

vät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita Palo-
suojelurahasto tarvitsee hakemuksen ratkaisemiseksi. 

 
 Erityisavustushakemusten vaikuttavuutta arvioidessaan Palosuojelurahaston hallitus 

huomioi erityisesti pelastustoimen tutkimuslinjauksiin liittyvät hankkeet, jotka koh-
distuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen. 

 
 Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista 

käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hankkeen avustami-
seen, valtionavustuksen saajan on tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käy-
tön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. 

 
 Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena on olennaisilta osin 

hakijan oma edunvalvonta. 
 
 Päätös: 
 Hakukirje hyväksyttiin ja vuoden 2017 erityisavustusten 2. hakukierros julistettiin 

haettavaksi. Hakuaika päättyy 31.5.2017. 
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8.   Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
8.1  Muutos- ja jatkoaikahakemukset 
 
8.1.1  SMDno-2015–2205; CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry; hakee 
  osittaista muutosta myönnetyn avustuksen käyttötarkoitukseen; "CTIF 
  Delegates´ Assembly 2016"- hankkeeseen 

Erityisasiantuntija esitteli asian 
 
Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2015–2205 
myöntänyt avustusta CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry:lle ” CTIF De-
legates´ Assembly 2016 -hankkeeseen yhteensä enintään 55 291 euroa ja enintään 
33 % hankkeen kokonaiskustannuksista ajalle 1.1.2016–31.10.2016. Hankkeen tili-
tykselle on 11.11.2016 virkamiespäätöksellä myönnetty jatkoaikaa 31.3.2017 saak-
ka. 
 
CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry on 24.3.2017 päivätyllä muutosha-
kemuksella hakenut osittaista muutosta myönnetyn avustuksen käyttötarkoituk-
seen. Muutoshakemusta ei ole ollut mahdollista toimittaa aiemmin johtuen viiväs-
tyneistä maksuista. 
 
Päätös: 
Hallitus päätti muuttaa CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry:lle 16.2.2016 
annettua päätöstä siten, että avustus saa olla muutoksen myötä yhteensä enintään 
51 243 euroa ja avustuksen prosenttiosuus 37 % hankkeen kokonaiskustannuksis-
ta. Esitetyt muutokset avustuksen käyttötarkoitukseen hyväksytään. Muut päätös-
ehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.2  SMDno-2014–187; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; jatkoaikahake- 

  mus; Helsingin pelastusaseman peruskorjaus 

  Pääsihteeri esitteli asian. 

Palosuojelurahasto on 26.3.2014 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta 
”Haagan paloaseman peruskorjaus” -hankkeeseen yhteensä enintään 250 000 
euroa. Päätösehtojen mukaisesti hankkeen lopputilitys tuli toimittaa rahastoon 
30.9.2016 mennessä. 
 
Haagan pelastusaseman peruskorjaus on vielä kesken lisätöiden ja loppulasku-
tuksen osalta. Lopputilitys Palosuojelurahastolle halutaan tehdä vasta sen jäl-
keen, kun kaikki kustannukset ovat selvillä ja toteutuneet, jotta kaikilla tahoilla 
on sama tieto hankkeen todellisista toteutuneista kokonaiskustannuksista. 
 
Helsingin kaupungin pelastuslaitos hakee jatkoaikaa lopputilityksen toimittamis-
ta varten 31.8.2017. 
 
Päätös: 
Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, et-
tä hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2017 men-
nessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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8.2  Oikaisuvaatimukset, 4 kpl 
  Erityisasiantuntija esitteli asian. 
 

Rahaston hallitus päätti jättää oikaisuvaatimukset pöydälle seuraavaan kokouk-
seen.  
 

8.3   Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 24 kpl  
  Tarkastaja esitteli asian 

Esteasiat; kohdat 8.3.1 – 8.3.4 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi; kohta 8.3.8 Jari 
Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena 

  
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 
seuraavasti: 
 
 

  

Asiakohta SMDno Saaja   Euro 

8.3.1 2017-0554 Espoon VPK ry 

 
2 294 

8.3.2 2017-0577 Pitkäjärven VPK ry 

 
492 

8.3.3 2017-0379 Vanhankylän seudun VPK ry 

 

2 788 

8.3.4 2017-0313 Virkkalan VPK ry 

 

694 

8.3.5 2017-0507 Kuusiston VPK ry 

 

1 987 

8.3.6 2017-0562 Pyhärannan VPK ry 

 

1 857 

8.3.7 2017-0561  Vahdon VPK ry 

 

3 472 

8.3.8 2017-0503 Lahden VPK ry 

 

2 297 

8.3.9 2017-0499 Asolan VPK ry 

 

1 022 

8.3.10 2017-0365 Dragnäsbäck FBK rf 

 

688 

8.3.11 2017-0485 Harjavallan VPK ry 

 

1 407 

8.3.12 2017-0548 Hinnerjoen VPK ry 

 

3 713 

8.3.13 2017-0335 Honkajoen VPK ry 
 

4 982 

8.3.14 2017-0331 KIP Service Oy/tehdaspalokunta 
 

4 829 

8.3.15 2017-0592 KIP Service Oy/tehdaspalokunta 
 

3 377 

8.3.16 2017-0547 Kukonharjan VPK ry 
 

4 222 

8.3.17 2017-0628 Levannon VPK ry 
 

612 

8.3.18 2017-0484 Meltauksen VPK ry 
 

1 063 

8.3.19 2017-0366 Noormarkun VPK ry 

 
2 110 

8.3.20 2017-0559 Reposaaren VPK ry 

 
1 344 

8.3.21 2017-0604 Soinin palomieskerho r.y. 

 
433 

8.3.22 2017-0438 Sääksjärven VPK ry 

 

4 622 

8.3.23 2017-0312 Valkeakosken VPK ry   3 065 

    
53 370 

     Ei hyväksyttyjä hakemuksia: 
  

     8.3.24 2017-0332 KIP Service Oy/tehdaspalokunta 
 

0 
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia 
lukuun ottamatta: 
 
Vanhankylän seudun VPK ry 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu harjoitusnuken eikä sen tarvikkeiden 
hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Sääksjärven VPK ry 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu astianpesukoneen (hälytysmuonitus) 
hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Harjavallan VPK ry 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu selkäkylttien ensivaste- ja ensiaputeks-
tien painatuskulujen kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-
toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n 
tarkoittamalla tavalla. 
 
Hinnerjoen VPK ry 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sadehousujen hankinnasta aiheutuneita 
kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Reposaaren VPK ry 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nokirepun ja nokipalokaluston hankin-
nasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-
toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n 
tarkoittamalla tavalla. 
 
Meltauksen VPK ry 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetoimintaan hankittujen suoja-
liivien ja liivien heijastintekstien hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei 
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta 
 
Hyväkysyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu öljyntorjuntaan hankittua imeytys-
puomia, sillä öljyvahingontorjuntaan kuuluvat avustukset tulee hakea öljynsuojara-
haston kautta ja toisaalta öljyvahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aihe-
uttamansa vahingon torjuntakustannukset torjuntamateriaaleineen. 
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KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sukellusvarusteiden hankintoja ve-
sisukellustoimintaan, sillä vesisukellustoiminta ei kuulu palokunnan lakisääteisiin 
velvoitteisiin, eikä tehdaspalokunnalle ole palokuntasopimuksessa määritelty eri-
koistumista vesisukellustehtäviin. 
 
KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hyllyjen hankintaa eikä tasosarjoja hyl-
lyille, sillä ne kuuluvat toimitilakuluihin eivätkä siten ole kalusto- ja varustehankin-
toja sammutus- ja pelastustoimintaan. 
 
KIP Service Oy / Teollisuuspalokunta 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmalaitteiden vuosihuoltotarvik-
keiden hankintaa, sillä ne kuuluvat kaluston normaaleihin huolto- ja ylläpitokului-
hin eivätkä siten ole suoranaisesti kalusto- tai varustehankintoja 

 
9.   Muut asiat 
 
9.1  Palosuojelurahaston hallituksen kokousrytmi 2017 
 

Alustavat kokousvaraukset 
• Toukokuu: ke 17.5 klo 14 - 17  
• Kesäkuu: sähköpostikokous (ajankohta varmistuu, kun esitykset tehtäviin 

palkattavista henkilöistä ovat valmiita)  
• Syyskuu: to 7.9 klo 10 - 12.30 
• Lokakuu: to 26.10 noin klo 10 - 16 (myös to 2.11 sopi) - koko päivän ko-

kous Espoossa 
• Marraskuu: to 29.11 klo 10.30 - 13.30  

 
Päätös:  
Sovittiin rahaston hallituksen kokouspäivät vuodelle 2017. 
 

9.2  Palosuojelurahastolain uudistaminen 
  Varapuheenjohtaja esitteli asian. 

 
Voimassa olevaa palosuojelurahastolakia (306/2003) on tarpeen uudistaa rahaston 
ohjauksen osalta. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus-
kertomuksen 184/2009 mukaan kaikille rahastoille ja niitä hoitaville organisaatioil-
le olisi asetettava selkeät, mitattavissa olevat tulostavoitteet ja että ohjaavan minis-
teriön olisi solmittava tulossopimus rahastojen tai niitä hoitavien organisaatioiden 
kanssa. Lisäksi lakia tulee päivittää maakuntauudistuksesta ja pelastustoimen uudis-
tamisesta seuraavien muutosten osalta. 
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Tavoitteena on muuttaa palosuojelurahastolakia seuraavasti: 
• Rahaston ohjauksen uudistaminen: Lakia tulee uudistaa siten, että sisämi-

nisteriön tehtäväksi säädetään Palosuojelurahaston tulosohjaus. 
• Maakuntauudistuksesta seuraavat muutokset: Lakia tulee muuttaa siten, 

että maakunnat huomioitaisiin jatkossa rahastosta myönnettävien avus-
tuksen kohdentumisessa.  

• Palosuojelumaksun maksuunpano: Tällä hetkellä palosuojelumaksujen 
maksuunpanon toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Laissa tulee 
säätää siitä, mikä taho toimittaa maksuunpanon vuoden 2019 alusta, kun 
aluehallintovirastot lakkaavat. 

• Mahdolliset muut esille tulevat lain päivittämistarpeet. 
 
Päätös: 
Merkittiin tiedoksi. 

 
 
10.   Seuraava kokous  

  Seuraava kokous pidetään 17.5.2017 klo 14–17 sisäministeriössä, Erottajankatu 2. 
 
     
11.   Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:46.  
 
 
 
  
 Puheenjohtaja   Minna Arve 
 
 
 
 
 
 Pääsihteeri   Johanna Herrala  
 
 
 
 

Liite 1: Rakennushankepäätökset vuonna 2017 
 


