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     Pöytäkirja 5/2017 
     SMDno-2017-337 
  
Hallituksen kokous  
 
 

Aika  26.10.2017 klo 11.10.  
 
Paikka Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, kokoushuone Feeniks, h 219, 2. kerros 
 
Läsnä Mika Kättö  puheenjohtaja 

   Veli-Pekka Ihamäki jäsen 
     esteasia kohta 7.2.12; 
     poistui paikalta käsittelyn ajaksi 
   Jari Hyvärinen  jäsen  
     esteasia kohdat 7.2.1, 7.2.2 ja 7.4.1;  
     poistui paikalta käsittelyn ajaksi 
   Petri Mero  jäsen  
   Ari Torniainen  jäsen  
     poistui kokouksesta klo 11.33 
   Vesa-Pekka Tervo jäsen 
   Mika Niikko  varajäsen 

  Johanna Herrala pääsihteeri 
  Artsi Alanne  erityisasiantuntija 
  Ira Nikoskinen  asiantuntija 
  Satu Martikainen hallinnollinen avustaja 
 
 Poissa Minna Arve  puheenjohtaja   
  Mika Raatikainen jäsen   
 
  Tiedoksi:  Esko Koskinen 

 
  

1.  Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.10. 
 
 
2.  Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus päätti myöntää 
puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin hallinnolliselle avustajalle Satu Martikai-
selle. Asialistaan päätettiin lisätä kohta 8.8 Palosuojelurahastosta rahoitettujen tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden julkaisu. 

 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (7.9.2017) pöytäkirjat muutoksitta. 
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4. Vuoden 2018 rakennus- ja harjoitusaluehankehaun avaaminen 
 Pääsihteeri esitteli asian 

 
Nyt julistetaan haettavaksi rakennushankehaku vuodelle 2018. Päätökset rakennushankkeista teh-
dään rahaston hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2018. 

 
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille uu-
sien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien merkittävään 
peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille rakennushankeavustusta voidaan myöntää 
uusien paloasemien rakentamisesta ja vanhojen merkittävästä peruskorjauksesta sekä laajennuk-
sesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli nämä on sovittu alueiden vastuulle alueen perustamis-
sopimuksessa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehank-
keisiin. 
 
Rakennushankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä 
kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avus-
tuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 
euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen raken-
tamiseen myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa. 

 
Rakennushankeavustusta myönnetään paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalustei-
siin. Rakentamiskustannuksiin ei lueta mukaan sopimuspalokunnan juhlasalin tai vastaavan tilan 
rakennuskustannuksia. Avustusta ei myönnetä pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen 
tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, ei myöskään väestönsuojelu-, ensihoito- ja 
ensivastetoimintaan ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnalliselle kiinteistö-
osakeyhtiölle (kunnan kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, 
irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineistö) eikä 
juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut). 

 
Vuoden 2018 haun yhteydessä avustuksia ei myönnetä hankkeisiin joiden peruskorjaus tai uudis-
rakentaminen on jo aloitettu. 
 
Palosuojelurahasto suosittelee, että kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee 
toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle 12.1.2018 
mennessä. Aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus toimittavat hakemukset Pa-
losuojelurahastolle postitse viimeistään 31.1.2018. 
 
Päätös:  
Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopi-
muspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 
2018.   
 
Hakukirje hyväksyttiin pienillä teknisillä muutoksilla. 
 
 

5. Vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdis-
tuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on  

 
Postiosoite Puhelin 0295 480 171  psr@intermin.fi 
PL 26  Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO 00120 Helsinki  www.psr.fi 
 
 



 

 

 

3 

• kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään 
uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja 

• parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa 
 
Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, 
joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto. 
 
Innovaatio voi olla  

• laite, väline tai kone 
• työmenetelmä 
• toimintatapa 
• muu vastaava uusi keksintö 

 
joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokun-
nan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan koh-
distuvaan innovaatioon. 
 
Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 30.3.2018.  
 
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon 
suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa. 
 
Palosuojelurahaston hallitus valitsee palkinnonsaajan valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan 
jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyl-
lä 2018 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. Palkituille ilmoitetaan voitosta 30.6.2018 mennessä. 
 
Päätös:  
Hallitus julisti Innovaatiopalkinnon haettavaksi esityksen mukaisesti. 
 
  

6. Strategian toteutussuunnitelma 2018 ja riskienhallintamenettelyt 
Pääsihteeri esitteli asian 
 

6.1  Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 
 

Rahaston hallitus on ottanut käyttöön valtion viraston ja laitoksen sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon. Palosuojelurahasto toteutti sisäiseen valvontaan ja 
riskienhallintaan liittyvän kyselyn hallituksen jäsenille ja palosuojelurahaston sihteeristölle vuonna 
2016. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila oli kaikilla eri osa-alueilla mitattuna hyvä (arvioin-
tiosa-alueiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,12 / 5).  
 
Rahasto tulee tunnistamaan ja luokittelemaan toiminnan riskit loppuvuodesta 2017 kyselyllä ja jat-
kaa suunnitelmavuonna aloittamaansa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osion kehittämistä 
saatujen tulosten pohjalta. Rahasto kehittää parhaillaan myös systemaattista tapaa tunnistaa, arvi-
oida ja priorisoida toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja raportointiin liittyviä riskejä. Tulok-
sia hyödynnetään mm. tilinpäätöksessä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman laatimi-
sessa. 

    
  Päätös: 

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimenetel-
män kehittämistä rahastossa. Päätettiin toteuttaa kysely, jonka pohjalta rahasto tulee tunnistamaan 
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ja luokittelemaan toiminnan riskit. Työskentelyssä kehitetään systemaattista tapaa tunnistaa, arvi-
oida ja priorisoida toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja raportointiin liittyviä riskejä. Kysely 
lähetetään rahaston hallitukselle sekä sihteeristölle kokouksen jälkeen.  
 

6.2  Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvioluonnoksen 1. käsittely 
 

Ensimmäistä luonnosta Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta 2018 (toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2018, sisältää rahoituslaskelman ja talousarvion) käsiteltiin kokouksessa. 
 
Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä antaman asetuksen (947/2010) 6 §:n mu-
kaan Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmas-
taan, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmastaan ennen niiden hyväksymistä.  
 
Palosuojelurahasto tulee pyytämään sisäministeriön lausuntoa vuoden 2018 toimintasuunnitelmas-
ta ja talousarvioluonnoksesta 15.11.2017 mennessä.  
 
Lopullinen asiakirja on tarkoitus hyväksyä rahaston hallituksen kokouksessa 29.11.2018.   

    
  Päätös: 

Hallitus keskusteli asiasta ja hyväksyi toimeenpano- ja talousarvioluonnoksen lähetettäväksi sisä-
ministeriöön lausunnolle. Rahaston hallituksen jäsenet lähettävät mahdollisen palautteen luonnok-
seen 31.10.2017 mennessä. 
 
Strategiaa sekä rahaston avustuslinjauksia päätettiin käsitellä tarkemmin pelastustoimen uudistus-
hankeen valossa lokakuussa 2018 rahaston kehittämispäivänä.  

 
 
7. Avustusten muutos-, jatkoaika- ja maksatushakemukset sekä takaisinperintäpää-

tökset 
 
7.1  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset - yleistä 
 Asiantuntija esitteli asian 

 
Määrärahaesitys sopimuspalokuntien pienavustuksiin on vuodelle 2017 yhteensä 400 000 euroa. 
Avustusta on siitä myönnetty 30.9.2017 mennessä 261 403 euroa. Lisäksi avustusta esitetään 
myönnettäväksi 26.10.2017 päätösesitysten mukaisesti 74 265 euroa. Yhteensä myönnetty määrä-
raha on siten 335 668 euroa. Käytettävissä vuonna 2017 on vielä 64 332 euroa.  
 
Pienavustushakemuksia on vuonna 2017 tullut yhteensä 130 kpl. Näistä vain kolme on saanut täy-
sin kielteisen päätöksen. Myönteisiä pienavustuspäätöksiä on tehty 127 kpl. Keskimääräinen avus-
tussumma pienavustuspäätöksessä on ollut noin 2 650 euroa. 
 
Määrärahaesitys vuodelle 2018 on sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 450 000 euroa. 
Sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirje vuodelle 2018 hyväksytään rahaston hallituksen 
kokouksessa 29.11.2017.   

    
  Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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7.2  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 18 kpl 
 Asiantuntija esitteli asian 

 
Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihamäki (7.2.12) ja Jari Hyvärinen (7.2.1 ja 7.2.2) poistuivat huoneesta käsittelyn 
ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
Päätös:  
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset oheisen listauk-
sen mukaisesti. 
 

Asiakohta SMDno Saaja Euro 
7.2.1 2017-1621 Keski-Hollolan vapaaehtoinen palokunta ry 2 511 
7.2.2 2017-1437 Renkomäen Vapaaehtoinen Palokunta ry 15 700 
7.2.3 2017-1371 Jalasjärven Vapaaehtoinen Palokunta ry 806 
7.2.4 2017-1374 Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry 9 331 
7.2.5 2017-1405 Säkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry 6 255 
7.2.6 2017-1413 Humppilan Vapaaehtoinen Palokunta ry  3 264 
7.2.7 2017-1427 Uudenkoiviston Vapaaehtoinen Palokunta ry  3 147 
7.2.8 2017-1428 Harjavallan Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 226 
7.2.9 2017-1438 Mikkelin Esikaupungin Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 101 
7.2.10 2017-1495 Forssan Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 270 
7.2.11 2017-1502 Siikaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 294 
7.2.12 2017-1503 Pojo FBK rf 1 429 
7.2.13 2017-1527 Tornion Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 175 
7.2.14 2017-1539 Rovaniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry 5 264 
7.2.15 2017-1554 Saksalan Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 898 
7.2.16 2017-1563 Parkanon Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 565 
7.2.17 2017-1593 Sottungsby Frivilliga Brandkår rf  2 537 
7.2.18 2017-1628 Nousiaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 283 

   
73 056 

 
Ei hyväksyttyjä hakemuksia:  - 

 
7.3  Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 7 kpl   
 
7.3.1   SMDno-2016-681; Helsingin pelastuslaitos; jatkoaikahakemus 

 nostolavayksikkö 
  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

 Palosuojelurahaston hallitus on 26.5.2016 kokouksessaan myöntänyt hankkeelle avustusta enin-
tään 72 000 euron ja enintään 40 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätöksen mukaan ti-
litysasiakirjat tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2017. 

 
 Helsingin kaupungin pelastuslaitos hakee jatkoaikaa tilityksen toimittamiseen 28.2.2018 mennessä.  
 
 Nostolava-auton toimitus viivästyy viisi viikkoa auton varsiston venytyssylinterissä ilmenneen 

merkittävän vian takia. Nostolava-auton hankintasopimuksen mukainen valmistuminen ja toimi-
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tus Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle piti olla viikolla 42. Uuden tilanteen johdosta toimitus 
tapahtuu viikolla 47. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää tilityksen toimittamiselle jatkoaikaa hakemuksen mu-

kaisesti 28.2.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.3.2   SMDno-2016-668; Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; jatkoaikahakemus 
 johtokeskusyksikkö 

  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

 Palosuojelurahasto on 26.5.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-668 myöntänyt avustusta 
johtokeskusyksikön hankintaan 32 000 euroa kokonaiskustannusten 80 000 euroa perusteella.  

 
 Hakija on 10.10.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut tilityksen tekemiselle 31.1.2018 saakka. Muutosta 

päätökseen haetaan, koska hankintasopimuksen mukainen ajoneuvon valmistuminen on 
30.11.2017. 

 
 Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.10.2017. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää tilityksen toimittamiselle jatkoajan hakemuksen mu-

kaisesti 31.1.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.3.3  SMDno-2014-2947; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus 
 KOULUMAALI - Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO - ERICA -
oppimateriaalihanke 

  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

 Palosuojelurahasto on 11.2.2015 päivätyllä päätöksellään SMDno-2014-2947 myöntänyt avustusta 
Pelastusopistolle KOULUMAALI -Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO-ERICA -
oppimateriaalihankkeeseen 142 554,75 euroa.  

 
 Alkuperäistä päätöstä on muutettu 31.8.2016 päivämäärällä. Hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa si-

ten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2018 mennessä. 
 
 Hakija on 14.9.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Muutosta päätökseen 

haetaan, jotta muiden järjestelmien viivästyneet aikataulut mahdollistavat hankkeen toteuttamisen 
suunnitelman mukaisesti. Hakijan mukaan hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti koulu-
tusalustan rakentamisessa. Sen sijaan KEJO - ERICA -oppimateriaalin valmistelu on viivästynyt 
edelleen Pelastusopistosta ja hankkeesta johtumatta kyseisten järjestelmien aikataulujen viivästy-
misistä johtuen. 

  
  Päätös:  

 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 
31.8.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle 
jatkoaikaa 30.11.2019 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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7.3.4 SMDno-2015-2218; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus 
 KOULUMAALI - Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO - ERICA -
oppimateriaali 

  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

 Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2015-2218 myöntänyt avustusta 
Pelastusopistolle KOULUMAALI - Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO - ERICA -
oppimateriaali hankkeeseen 71 272 euroa. 

 
 Hakija on 14.9.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Muutosta päätökseen 

haetaan, jotta muiden järjestelmien viivästyneet aikataulut mahdollistavat hankkeen toteuttamisen 
suunnitelman mukaisesti. Hakijan mukaan hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti koulu-
tusalustan rakentamisessa. Sen sijaan KEJO - ERICA -oppimateriaalin valmistelu on viivästynyt 
edelleen Pelastusopistosta ja hankkeesta johtumatta kyseisten järjestelmien aikataulujen viivästy-
misistä johtuen. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 

31.8.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle 
jatkoaikaa 30.11.2019 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
7.3.5 SMDno-2015-2137; Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos; jatkoaikaha-

kemus MOVI4 (Pelastustoiminnan kehittäminen moniviranomaistyöllä 4) -hanke 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Palosuojelurahasto on 16.2.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Keski-Suomen Pelastuslaitos 
-liikelaitokselle avustusta MOVI4 (Pelastustoiminnan kehittäminen moniviranomaistyöllä 4) -
hankkeelle yhteensä enintään 136 400 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2017 ja 
hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä.  

 
 Keski-Suomen pelastuslaitos haki 28.10.2016 ja 8.11.2016 päivätyillä kirjeillä yhdessä Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa muutosta hankkeen hallinnoinnin ja 
hankkeen rahoituksen siirtämiseksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle. 

 
 Hakijan mukaan jatkoaikahakemus perustuu MOVI4-hankkeen päätehtävän eli viranomaisten yh-

teisen hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönoton viivästymisestä päätetyistä aikatauluista. Hätäkes-
kustietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto jatkuvat toistaiseksi, minkä vuoksi pelastuslai-
tosten resursointia toimialan asiantuntijatehtäviin on tarve jatkaa MOVI4-hankkeen mukaisesti. 
MOVI4-hankkeen rahoitusta on jäljellä, koska viivästymisestä johtuen pelastuslaitosten asiantunti-
jaresurssin tarve on ollut mitoitettua vähempää. Lisäksi Pelastuslaitosten yhteisen ICT-hankkeen 
hankekokonaisuuden kautta on voitu tehostaa pelastuslaitosten yhteistä ICT-hanketyöskentelyä, 
millä on hakijan mukaan saatu kustannustehokkuutta kaikkien ICT-tehtävien hoitamisessa koko-
naisuudessa. 

 
 MOVI4-hankkeen toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2018 asti. Hankkeesta tehdään välitili-

tys vuoden 2017 loppuun asti ja lopputilitys loppuraportteineen jatkoajan päättymiseen mennessä. 
 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 

31.12.2018 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle 
jatkoaikaa 31.3.2019 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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7.3.6  SMDno-2016-927; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus 

 Tuottamukselliset tulipalot -tutkimushanke 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Palosuojelurahasto on 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle avustusta 
Tuottamukselliset tulipalot -hankkeelle yhteensä enintään 86 981 euroa. Päätöksen mukaan hanke 
päättyy 28.2.2018 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.5.2018 mennessä. 

 
 Hakijan ilmoituksen mukaan hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti tutkimusosion osalta, 

tiukasta aikataulusta huolimatta. Kehittämishankkeet ovat edenneet osin yli tavoitteiden, varsinkin 
pelastuslain 42 §:ää koskien. Sen sijaan pelastuslain 41 §:ää koskevan kehittämishankkeen osalta 
on tullut viivästystä hankkeesta riippumattomista syistä.  

 
 Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen yhteistyöryhmä on päässyt 

aloittamaan toimintansa vasta syksyllä 2017, ryhmän nimittämiseen liittyneestä epäselvyydestä joh-
tuen. Hankkeen kaikille Suomen pelastuslaitoksille osoittaman kyselyn mukaan pelastuslaitosten 
yhteistyö poliisin kanssa on epäsäännöllistä, yksittäistapauksiin liittyvää ja lähinnä vain tekniseen 
tutkintaan painottuvaa. Siksi hakijan mukaan nyt toteutettavan ja säännöllisesti kokoontuvan laaja-
alaisen yhteistyöryhmän kokemukset ovat erittäin merkittäviä myös koko alan ja sen viranomai-
syhteistyön kehittämisen kannalta.  

 
 Hankkeen yksi tulos on huomio siitä, että pelastuslain 41 §:n mukainen tahallisten ja tuottamuk-

sellisten palojen ilmoittamismenettely pelastusviranomaiselta poliisille ei toimi missään päin maata 
edes tyydyttävästi. Hankkeen alkuperäinen aikataulu on liian tiukka myös uusien, hankkeessa kehi-
teltyjen menettelytapojen testaamiseen. Hankekokonaisuuden toteuttaminen hankesuunnitelman 
mukaisella laatutasolla edellyttää lisäaikaa. 

  
 Edellä mainittujen seikkojen johdosta hakija anoo jatkoaikaa hankkeelle 31.8.2018 saakka. 
 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 

31.8.2018 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle 
jatkoaikaa 30.11.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
7.3.7  SMDno-2017-952; Helsingin Palomiesyhdistys ry; oikaisuvaatimus 

 NBS -PPO täyttää 80 vuotta! 
  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

 Helsingin Palomiesyhdistys ry haki 7 000 euron (27 %) erityisavustusta NBS -PPO täyttää 80 
vuotta! -hankkeeseen ajalle 29.5.2017–2.6.2017. Palosuojelurahaston hallitus päätti 7.9.2017 pitä-
mässään kokouksessaan hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu edistä-
vän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen eh-
käisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 Palosuojelurahaston päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän ku-

luessa päätöksen tiedoksisaannista. Helsingin Palomiesyhdistys ry on hakenut muutosta 27.9.2017 
päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-952. Oikaisuvaa-
timus saapui Palosuojelurahastoon määräajassa. Helsingin Palomiesyhdistys ry pyytää muutosta 
hakemuskäsittelyyn, jossa opintopäivien vaikutusta ja sisältöä arvioitiin virheellisesti. 
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 Helsingin Palomiesyhdistys ehdottaa, että: 
• Palosuojelurahaston hallitus seuraavassa kokouksessaan muuttaisi edellistä päätöstään 

heille myönteiseksi ja myöntäisi järjestäjäyhdistykselle avustusta tappion kattamiseksi 
• järjestävä toimikunta ja järjestäjäyhdistys Helsingin Palomiesyhdistys saisi valistuskuluihin 

Palosuojelurahastosta alijäämää kattavan avustuksen, noin 7 000 euroa. 
 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti olla oikaisematta päätöstä SMDno-2017-952. Helsingin Palo-

miesyhdistys ry:n avustushakemus hylätään. 
 

7.4  Takaisinperintäpäätökset, 12 kpl 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 
7.4.1 SMDno-2017-1567; Kärkölän kunta 
 Takaisinperintä 

Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 

Kärkölän kunta on saanut 30.11.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen 
aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2844/761/90). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 
159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
919 831 euroa (5 469 065 markkaa).  
 
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-
koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kärkölän kunnan vastauksen 5.12.2015 ja täydennyksen 
25.9.2017 ja 26.9.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
Vastauksen mukaan Kärkölän paloasemalla 12,5 m2 huone on ollut ensihoitotoiminnan käytössä 
ajalla 1.1.2013–1.5.2017. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kärkölän kunnalle paloaseman rakentamiseen 

vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta peritään takai-
sin 352 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–5.12.2014 kertynyt 25 
euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Kärkölän kunnalta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 377 

euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.  
 
7.4.2 SMDno-2017-1566; Kruunupyyn kunta 
 Takaisinperintä 

  
 Kruunupyyn kunta on saanut 26.4.2005 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauk-

sesta aiheutuviin kustannuksiin. Rahaston hallitus on myöntänyt kaupungille 126 880 euron avus-
tuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 317 200 euroa.  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kruunupyyn kunnan vastauksen 29.1.2015 ja täydennyksen 
29.9.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 
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 Saatujen vastausten mukaan paloaseman kokonaispinta-ala on 440 m2. Paloasemassa on ollut en-
sihoitotoimintaa 1980 luvun alusta alkaen, mutta vuoteen 2015 asti heillä on ollut vain noin 50 m2 

käytössään. Ensihoitotoiminta sai myös omat taukotilat 5.1.2015 ja nyt heillä on 131,5 m2 käytös-
sään, mistä heiltä peritään vuokra. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kruunupyyn kunnalle paloaseman peruskorjauk-

seen vuonna 2005 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan taukotilojen osalta peritään takaisin 
15 668 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 5.1–29.1.2015 kertynyt 37 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Kruunupyyn kunnalta peritään takaisin vuonna 2005 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

15 704 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.4.3  SMDno-2017-1399; Kuhmoisten kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Kuhmoisten kunta on saanut 27.5.1992 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen palo- ja järvipe-

lastusaseman rakentamisen kustannuksiin (Dnro 40/761/92). Ennakkopäätöstä muutettiin 
30.11.1993. Rahaston hallitus on myöntänyt 16.2.1994 päätöksellä (Dnro 40/761/92) kunnalle 
ennakkopäätöksen perusteella 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonais-
kustannukset olivat enintään 868 843 euroa (5 165 906 markkaa).  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kuhmoisten kunnan vastauksen 16.12.2014 ja täydennyk-
sen 15.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan Kuhmoisten pelastusasema on 1.1.2013 alkaen ollut 56 % pelastustoimen 

käytössä ja 44 % Kuhmoisten kunnan omassa kokous- koulutus- ja seminaarikäytössä.   
  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kuhmoisten kunnalle palo- ja järvipelastusase-

man rakentamiseen vuonna 1994 myönnettyä avustusta. Kuhmoisten kunnan omassa kokous- 
koulutus- ja seminaarikäytössä olevien tilojen osalta peritään takaisin 21 209 euroa. Lisäksi ta-
kaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013 -16.12.2014 kertynyt 1 507 euron korko valti-
onavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Kuhmoisten kunnalta peritään takaisin vuonna 1994 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä  
 22 715 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.4.4 SMDno-2017-1551; Oravaisten kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

 
 Oravaisten kunta, nykyisin Vöyrin kunta, on saanut 28.10.1998 Palosuojelurahaston päätöksen pa-

loaseman vesikaton uusimisen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 67/726/96). Rahaston johtokunta 
on myöntänyt kunnalle 8 409 euron (50 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannuk-
set olivat enintään 16 819 euroa (100 000 markkaa).  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
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Palosuojelurahasto on vastaanottanut Vöyrin kunnan vastauksen 17.8.2015 ja täydennyksen 
5.9.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan uusi paloasema on otettu käyttöön ja vuokrattu Pohjanmaan pelastuslaitok-

selle 10.12.2009 alkaen. Samasta ajankohdasta lukien vanha paloasema on jäänyt pois pelastustoi-
men käytöstä. Kunta on sittemmin myynyt kiinteistön 19.5.2016 Andelslaget Oravais Bioenergille.
  

 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Oravaisten kunnalta, nykyisin Vöyrin kunta, pa-

loaseman vesikaton uusimiseen vuonna 1998 myönnettyä avustusta. Paloasema ei ole 10.12.2009 
lähtien ollut pelastustoimen käytössä. Avustusta peritään takaisin 5 326 euroa. Lisäksi takaisinpe-
rittävään summaan lisätään ajalta 10.12.2009 -17.8.2015 kertynyt 1 168 euron korko valtionavus-
tuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Oravaisten kunnalta, nykyisin Vöyrin kunta, peritään takaisin vuonna 1998 myönnetystä valtion-

avustuksesta yhteensä 6 494 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.4.5 SMDno-2017-1418; Piippolan kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Piippolan kunta, nykyisin Siikalatvan kunta, on saanut 7.3.1989 Palosuojelurahaston päätöksen pa-

loaseman peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 4295/761/88). 
Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 16 916 euron (100 580 markan) avustuksen.  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Piippolan kunnan, nykyisin Siikalatvan kunta, vastauksen 
1.6.2015 ja täydennykset 4.9.2017 ja 5.9.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan paloasema on myyty ja pelastustoiminta on siirtynyt Pulkkilan paloaseman 

hoidettavaksi. Piippolan kunnanvaltuusto on 30.6.1997 hyväksynyt paloasemarakennuksen myy-
misen Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymälle. Kauppakirja on allekirjoitettu 28.1.1999. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Piippolan kunnalle, nykyisin Siikalatvan kunta, 

paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen vuonna 1989 myönnettyä avustusta. Paloasema on 
myyty eikä ole enää pelastustoimen käytössä. Avustusta peritään takaisin 11 277 euroa. Lisäksi ta-
kaisinperittävään summaan lisätään ajalta 28.1.1999 -1.6.2015 kertynyt 10 056 euron korko valti-
onavustuslain 24 §:n mukaisesti. 

 
 Piippolan kunnalta, nykyisin Siikalatvan kunta, peritään takaisin vuonna 1989 myönnetystä valti-

onavustuksesta yhteensä 21 334 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.  
 

7.4.6 SMDno-2017-1603; Raahen kaupunki 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Raahen kaupunki on saanut 12.6.1996 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisesta 

aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 141/726/93). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 
159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
1 850 067 euroa (11 000 000 markkaa).  
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 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-
koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Raahen kaupungin vastauksen 31.12.2014 ja täydennyksen 
9.10.2017 ja 10.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan ensihoitotoiminta on alkanut Raahen paloasemalla 1.1.2014. Paloaseman tilat 

on jyvitetty seuraavasti: 
• 2014 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 92,1 %/ 1647,6 m2 pelastustoimi ja 7,9 % / 

141,0 m2 ensihoito 
• 2015 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 90,9 %/ 1626,4 m2 pelastustoimi ja 9,1 % / 

162,2 m2 ensihoito 
• 2016 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 90,9 %/ 1626,4 m2 pelastustoimi ja 9,1 % / 

162,2 m2 ensihoito 
• 2017 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 90,9 %/ 1626,4 m2 pelastustoimi ja 9,1 % / 

162,2 m2 ensihoito 
 Ensihoitotoimintaa jatkuu rakennuksessa edelleen.  
  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Raahen kaupungilta paloaseman rakentamiseen 

vuonna 1996 myönnettyä avustusta. Avustusta peritään takaisin ensihoitotoiminnan käytössä ole-
vien tilojen osalta. Avustusta peritään takaisin vuoden 2014 osalta 420 euroa. Lisäksi takaisinperit-
tävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -31.12.2014 kertynyt 15 euron korko valtionavustuslain 
24 §:n mukaisesti. Avustusta peritään takaisin vuodesta 2015 eteenpäin 5 313 euroa. 

 
 Raahen kaupungilta peritään takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

5 747 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
7.4.7  SMDno-2017-1602; Pyhäselän kunta 

 Takaisinperintäpäätös 
  
 Pyhäselän kunta, nykyisin Joensuun kaupunki, on saanut 16.2.1994 Palosuojelurahaston päätök-

sen paloaseman rakentamisen kustannuksiin (Dnro 1672/761/91). Rahaston johtokunta on 
myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen.  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vastauksen 18.12.2014 ja 
täydennyksen 4.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan paloaseman toimitilat ovat olleet vuoden 2011 loppuun saakka kokonaisuu-

dessaan pelastustoimen käytössä. Vuoden 2012 alusta lukien siirtyi alueen ensihoitotoiminta pelas-
tuslaitoksen tehtäväksi, jolloin toimitilojen vuokranmääräytymisperustetta tarkennettiin seuraavas-
ti: 80 % pelastustoimi ja 20 % ensihoito.  

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Pyhäselän kunnalle, nykyisin Joensuun kaupunki, 

paloaseman rakentamiseen vuonna 1994 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä ole-
vien tilojen osalta avustusta peritään takaisin 12 782 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan 
lisätään ajalta 1.11.2012 -18.12.2014 kertynyt 1 422 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukai-
sesti.  
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 Pyhäselän kunnalta, nykyisin Joensuun kaupunki, peritään takaisin vuonna 1994 myönnetystä val-
tionavustuksesta yhteensä 14 204 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 

 
7.4.8 SMDno-2017-1627; Enon kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Enon kunta, nykyisin Joensuun kaupunki, on saanut 10.2.1999 Palosuojelurahaston päätöksen pa-

loaseman peruskorjauksen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 75/726/97). Rahaston johtokunta on 
myöntänyt kunnalle 88 299 euron (525 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannuk-
set olivat enintään 176 597 euroa (1 050 000 markkaa).  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen vastauksen 18.12.2014 ja 
täydennyksen 4.10.2017 ja 13.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan Enon kunnaassa ensihoitotoiminta on ollut pelastuslaitoksen hoidettavana 

vuodesta 1973 lähtien. Enon kunta on paloaseman peruskorjauksen yhteydessä ilmoittanut Palo-
suojelurahastolle tilojen pelastustoimen osuuden olevan 89,92 % paloaseman kokonaispinta-
alasta. Pelastuslaitoksen ja Joensuun kaupungin välisen vuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä 
tarkennettiin toimitilojen jyvitysperuste 1.1.2004 lukien seuraavasti: 80 % pelastustoimi ja 20 % 
ensihoito. Paloasemalla ensihoitotoiminta jatkuu toistaiseksi ilmoitetussa laajuudessa. 

  
  Päätös:  

 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Enon kunnalle, nykyisin Joensuun kaupunki, pa-
loaseman peruskorjaukseen vuonna 1999 myönnettyä avustusta. Avustusta peritään takaisin ensi-
hoitotoiminnalle jyvitetyistä tiloista, joita ei ole aikaisemmin Palosuojelurahastolle ilmoitettu (9,92 
%) yhteensä 7 299 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2004 -18.12.2014 
kertynyt 4 060 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Enon kunnalta, nykyisin Joensuun kaupunki, peritään takaisin vuonna 1999 myönnetystä valtion-

avustuksesta yhteensä 11 360 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.4.9 SMDno-2017-1632; Alajärven kaupunki 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Alajärven kaupunki on saanut 12.1.1993 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman laajennuk-

seen ja peruskorjaukseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 51/761/92). Rahaston johtokunta on 
myöntänyt kunnalle 159 779 euron (950 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannuk-
set olivat enintään 523 991 euroa (3 115 511 markkaa).  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Alajärven kaupungin vastauksen 12.12.2014 ja täydennyk-
sen 12.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan avustuksen piiriin kuului laajennusosa (kalustohalli) 403,0 m2 sekä vanhan 

osan peruskorjaus 543,0 m2, yhteensä 946,0 m2. Sairaanhoitopiirin vuokrasopimus on alkanut 
1.12.2012 ja päättynyt 30.11.2015. Ensihoidon käytössä on ollut kaksi ambulanssipaikkaa kalusto-
hallista yhteensä 86,0 m2 sekä osuus sosiaalitiloista 13,2 m2, tilat yhteensä 99,2 m2. Osuus avustuk-
sen piiriin kuuluneista tiloista oli 99,2 m2 / 946,0 m2. Alajärven kaupunki ei ole huomioinut tul-
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kintaa, jossa ensivastetoiminta ei kuulu pelastustoimeen ja siten sen toiminta pelastustoimen ti-
loissa johtaa avustuksen palauttamiseen. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Alajärven kaupungille paloaseman rakentamiseen 

vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta peritään takai-
sin 2 234 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2012–12.12.2014 kertynyt 
247 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Alajärven kaupungilta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

2 481 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.4.10 SMDno-2017-1637; Vimpelin kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Vimpelin kunta on saanut 24.8.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisen ai-

heutuviin kustannuksiin (Dnro 1926/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 
142 960 euron (850 000 markan) avustuksen.  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Vimpelin kunnan vastauksen 12.12.2014 ja täydennykset 
17.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan paloasemalla ambulanssipaikka (49,0 m2) ja toimisto (11,7 m2) ovat olleet ko-

konaisuudessaan vuokrattuna Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ensihoito käyttöön, ajalla 
1.1.2013–31.12.2014. Kyseisen ajanjakson jälkeen tilat ovat palautuneet pelastustoimen käyttöön, 
eikä niitä sittemmin ole käytetty ambulanssikäyttöön. Paloaseman huoneistoala on yhteensä 
672 m2. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Vimpelin kunnalle paloaseman rakentamiseen 

vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta peri-
tään takaisin 861 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–12.12.2014 
kertynyt 61 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 

 
 Vimpelin kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 922 

euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
7.4.11 SMDno-2017-1642; Puumalan kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Puumalan kunta on saanut 26.10.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamisen 

aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 215/761/87). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 142 
960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
559 574 euroa (3 327 078 markkaa). 

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Puumalan kunnan vastauksen 4.6.2015 ja täydennyksen 
19.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 
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 Vastauksen mukaan ensihoidon henkilöt ovat toimineet avustusta saaneen paloaseman tiloissa 

vuoden 2014 alusta alkaen. Ensihoidon kokonaisosuus paloaseman tiloista on 221,5 m2, eli 
28,1 %. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Puumalan kunnalle paloaseman rakentamiseen 

vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta 
peritään takaisin 5 356 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -
4.6.2015 kertynyt 268 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 

 
 Puumalan kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

5 624 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.4.12 SMDno-2017-1645; Tohmajärven kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Tohmajärven kunta on saanut 21.4.2009 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentami-

sesta aiheutuviin kustannuksiin (SMDnro/2009/1035). Rahaston hallitus on myöntänyt kunnalle 
350 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 1 211 000 euroa.  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tohmajärven kunnan vastauksen 16.12.2014 ja täydennyk-
sen 5.10.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Saatujen vastausten mukaan 1.1.2013 alkaen paloasemalta käsin on toiminut ympärivuorokautinen 

sairaankuljetusyksikkö (ambulanssitoiminta). Ensihoitotoiminnan käytössä on 75 m2 paloaseman 
tiloista. Paloaseman kokonaispinta-ala on 549 m2. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tohmajärven kunnalle paloaseman rakentami-

seen vuonna 2009 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avus-
tusta peritään takaisin 41 439 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–
16.12.2014 kertynyt 2 944 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Tohmajärven kunnalta peritään takaisin vuonna 2009 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

44 383 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 

8.  Muut asiat 
 
8.1  Talousseuranta: 1 - 3. neljännes 2017 

  Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-kesäkuulta 2017  
 
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurem-
pia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

   
  Päätös:  
  Merkittiin tiedoksi. 
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8.2  Rahaston vuoden 2018 kokouspäivät 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Vuoden 2018 kokouspäivät 

• ti 27.2.2018 klo 14.30 - 16.30 (17)  
• to 5.4.2018 klo 12.30 - 15  
• pe 18.5.2018 klo 9.30 - 12.30  
• to 6.9.2018 klo 10 - 13  
• kehittämispäivä alustava varaus 23–24.10.2018 
• to 29.11.2018 klo 10 - 13 

 
  Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi  

   
8.3  Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.10.2017 lähtien 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät -listauksessa on huomioitu se, että rahaston sihteeristön 
matkalaskujen asiatarkastus siirtyy Palkeille 1.10.2017 lähtien. Listauksessa on myös huomioitu se, 
että hallinnollisena avustajana 1.9.2017 rahastossa aloittanut Satu Martikainen toimii rahaston 
asiatarkastajana.  

 
 Menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät listaus tulee muuttumaan 1.1.2018, jolloin Artsi Alanne siir-

tyy talousyksikköön. Muista mahdollisista menojen ja asiatarkastajien muutoksista 1.1.2018 lähtien 
ei vielä ole tarkempaa tietoa. 

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.10.2017 lähtien. 
 

8.4  Rahaston tulevat tarkastukset: SPPL: Tarkastusilmoitus 21.9.2017   
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Palosuojelurahasto toteuttaa tarkastuksen Suomen Palopäällystöliittoon.  Tarkastuksen kohteena 

on vuodelle 2016 myönnetty yleisavustus Suomen Palopäällystöliitto ry:n toimintaan sekä erityis-
avustus SMDno-2015-2162, Pelastustoimen väkivalta- ja uhkatilannekoulutus. 

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi.   
 

8.5  Yleisavustuksen puolivuotisraportit 2017   
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Hallitus käsitteli yleisavustusta saavien tahojen puolivuotisraportit. 
 

Päätös:  
 Hallitus merkitsi tiedoksi yleisavustusta saavien puolivuotisraportit. Puolivuotisraportteja päätet-

tiin käsitellä tarkemmin rahaston kehittämispäivän yhteydessä, jolloin rahaston vieraaksi saapuvat 
pelastusliittojen edustajat (toiminnanjohtajat). Puolivuotisraporttien tuloksia esittelee rahaston sih-
teeristön koonnin pohjalta Uudenmaan pelastusliiton Pekka Vänskä ja Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestön Petri Jaatinen. 
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8.6  Eritysavustusten tiedotustilaisuus yliopistoille (tiedoksi)   
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Palosuojelurahaston sihteeristö on ottanut yhteyttä kaikkiin yliopistoihin ja ammattikorkeakoului-

hin rahaston tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta ja informoinut kyseisiä tahoja rahaston tut-
kimus- ja kehittämishankkeista. Sihteeristö toteuttaa informaatiotilaisuuden yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen edustajille 7.11.2017. Kutsu tilaisuuteen lähetettiin 5.10.2017. 

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 
 

8.7  Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (tiedoksi päivitetty versio)  
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Hallitus käsitteli ohjetta avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta. 
 

Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi päivitetty ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta. Ohje uusitaan 

perusteellisemmin, kun pelastustoimen uudistuksen vaikutukset rahastolainsäädäntöön ja myön-
nettäviin avustustyyppeihin ovat tarkentuneet. 

 
8.8  Julkaistava kooste Palosuojelurahastosta rahoitettujen tutkimus- ja kehittämishankkeiden 

tiivistelmistä   
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Palosuojelurahastosta vuosina 2012–2017 tutkimus- ja kehittämishankkeiden tiivistelmät on koot-

tu nettijulkaisuun. Teos julkaistaan Palosuojelurahaston nettisivuilla tammikuussa 2018. 
 

Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi. 
 
 

9. Seuraavat kokoukset 
 Vuoden viimeinen kokous pidetään 29.11.2017 eduskunnassa. 
 

Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi hallituksen vuoden 2017 viimeinen kokous. 
 
 

10. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.39.  
 

 
  
Varapuheenjohtaja  Mika Kättö 
 
 
 
 
Pääsihteeri   Johanna Herrala 
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