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Esko Koskinen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.36.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslistaan päätettiin lisätä kohta 9.3 Lausunto kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien sekä palkanlaskentatehtävien keskittämisestä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen sekä kohta 9.4 Palosuojelurahaston henkilöstöasiat.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (31.8.2016) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Rakennushankeavustukset 2017

4.1

Rakennushankeavustusten jakautuminen vuosina 2014 - 2016
Pääsihteeri ja ylitarkastaja esittelivät asian.
Hallitukselle esitettiin tilastotietoja rakennushankeavustuksista vuosilta 2014 - 2016. Rakennushankeavustuksia on jaettu vuosina 2014 - 2016 yhteensä 6 700 030 euroa, josta kuntien osuus on

5 098 711 euroa ja sopimuspalokuntien osuus 1 601 319 euroa. Rakennusavustusten määrä on laskenut vuodesta 2014 lähes puolella vuoteen 2016. Suurin osa rakennusavustuksista kohdistuu uudisrakentamiseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
4.2.

Vuoden 2017 rakennushankehaun avaaminen
Ylitarkastaja esitteli asian.
Nyt julistetaan haettavaksi rakennushankehaku vuodelle 2017. Päätökset rakennushankkeista
tehdään rahaston hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2017.
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille, pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille
uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille rakennushankeavustusta voidaan
myöntää uusien paloasemien rakentamisesta ja vanhojen merkittävästä peruskorjauksesta sekä laajennuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli nämä on sovittu alueiden vastuulle alueen perustamissopimuksessa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin.
Rahaston avustus paloasemahankkeeseen sekä harjoitusaluehankkeeseen voi olla enintään 40 %
hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. Mikäli harjoitusalue rakennetaan
useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta kuitenkin
korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 660 000 euroa.
Rakennushankeavustusta myönnetään paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin
kalusteisiin. 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 kiinteistöosakeyhtiölle (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 2017 haun yhteydessä avustuksia ei myönnetä hankkeisiin joiden peruskorjaus tai
uudisrakentaminen on jo aloitettu.
Vuoden 2017 rakennushankehaun päätöskäsittelyn aikataulu:
• Hakemukset aluehallintoviratoihin 13.1.2017 mennessä
• Hakemukset aluehallintovirastoista rahastoon 31.1.2017 mennessä
• Rakennushankkeiden päätökset maaliskuussa 2017
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen
mukaisesti. Sihteeristö valtuutettiin tekemään kirjeeseen teknisiä muutoksia.

5.

Vuoden 2017 innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Vuonna 2017 vietetään Innovaatiopalkinnon 10vuotisjuhlaa.

Innovaatiopalkinnon tarkoitus on
 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 tai muu vastaava uusi keksintö, joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan
kohdistuvaan innovaatioon.
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon
suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007).
Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi, kaikkien tekijöiden yhteistiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Hakemuksen tulee lisäksi sisältää noin puolen sivun tiivistelmä hankkeesta sekä laajempi kuvaus innovaatiosta mahdollisine kuvineen/testituloksineen tai muun havaintomateriaalin kera, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen lähettäjän yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta.
Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto voidaan
jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyllä
2017 pelastustoimen ajankohtaispäivillä. Palkituille ilmoitetaan voitosta 30.6.2017 mennessä.
Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2017. Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnosta tiedotetaan sähköpostitse kaikille keskeisille alan toimijatahoille ja ilmoitus julkaistaan rahaston internetsivuilla.

6.

Päätös: Rahaston hallitus päätti avata vuoden 2017 Innovaatiopalkintohaun esityksen mukaisesti.
Viestinnässä nostetaan esille, että vuonna 2017 vietetään Innovaatiopalkinnon 10-vuotisjuhlaa.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvioluonnoksen 1. käsittely
Pääsihteeri esitteli asian.
Pääsihteeri esitteli vuoden 2017 alustavan toimeenpanosuunnitelman ja talousarviosuunnitelman
1. luonnoksen. Lopullinen vuoden 2017 toimeenpanosuunnitelma ja talousarvio hyväksytään
marraskuun kouksessa.
Päätös: Rahaston hallitus hyväksyi toimeenpano- ja talousarvioluonnoksen lähetettäväksi sisäministeriöön lausunnolle. Rahaston hallituksen jäsenet lähettävät mahdollisen palautteen luonnokseen 31.10.2016 mennessä.

7.

Avustusten muutos, jatkoaika- ja maksatushakemukset sekä takaisinperintäpäätökset

7.1.1

SMDno-2016-969; CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry;
Avustus vuoden 2017 toimintaan
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-969 avustusta
CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry:lle yhteensä 140 000 euron avustuksen vuoden
2017 toimintaan. CTIF Suomen kansallinen komitea / SPEK ry haki yhteensä:152 350 euron
avustusta(100 %) mutta avustuspäätös oli 140 000 euroa (92 %).

Hankkeesta tulee laatia vuosittain viestintäsuunnitelma, jossa esitellään, miten toiminnan kautta
saatavista tiedoista tiedotetaan pelastustoimea. Rahaston hallitus kiinnitti huomiota siihen, että
hankkeen tulokset ja keskeiset toiminnan hyödyt Suomen pelastustoimelle esiteltäisiin vuosittain,
esimerkiksi pelastustoimen ajankohtaispäivillä, pelastusalan lehdissä tai omassa CTIF-seminaarissa.
Muutoshakemus
Suomen kansallinen CTIF-komitea on 29.9.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta avustusprosenttiosuuteen. Muutoshakemuksessa esitetään, että avustus saa olla yhteensä enintään
140 000 euroa ja 100 %. CTIF kansallinen komitea on liittänyt muutoshakemukseen talousarvion
vuoden 2017 kustannuksista, joka on sopeutettu 140 000 euron menoihin (100 %).
Suomen kansallinen CTIF-komitea toteaa muutoshakemuksessaan, että Suomen kansallinen komitea on perustettu 9.6.1969, jolloin komitea päätti perustamiskokouksessaan antaa järjestön taloudenpidon silloiselle Suomen Palontorjuntaliitolle. Tästä lähtien CTIF:n talous- ja hallintokoordinaatio on ollut SPEK:illä tai sen edeltäjällä, kansallisen komitean toimiessa rekisteröimättömänä
yhdistyksenä. Hakemuksessa todetaan, että hankkeessa tullaan valmistamaan vuosittain viestintäsuunnitelma, josta SPEK:in CTIF-koordinaattori toteuttaa vuoden vaihteessa arvion ja antaa suositukset seuraavalle vuodelle. Viestintäsuunnitelman tekemisessä on tukena SPEK:in viestintäyksikkö. Tuloksia tuodaan esille myös mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

7.1. 2

Päätös: Hallitus päätti muuttaa hankkeen avustusprosenttiosuutta. Avustus saa olla yhteensä enintään 140 000 euroa ja 100 %. Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että viestintäsuunnitelmassa esitellään, kuinka hankkeen tulokset ja keskeiset toiminnan hyödyt Suomen pelastustoimelle tullaan
vuosittain esittelemään. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.
SMDno-2016-1069; Somana ry; Hipsu ja Tipsu - Nyt Palaa!
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-1069 myöntänyt avustusta
Somana ry:lle "Hipsu ja Tipsu – Nyt palaa!" -hankkeeseen ajalle 15.3.2017-13.10.2017.yhteensä
7 000 euron (90 %) ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen erityisavustuksen.
Hakija on 4.10.2016 päivätyllä kirjeellä hakenut ennakkoa 31.8.2016 myönnettyyn avustukseen yhteensä 2 450 euroa (35 % kokonaiskustannuksista). Ennakko on tärkeä, jotta hanke voidaan käynnistää. Saadun selvityksen mukaan Somana ry ei hakuvaiheessa huomannut erikseen hakea maksuennakkoa. Somana ry on yleishyödyllinen ja vähävarainen kulttuuriyhdistys, jolla ei ole isoja tukijatahoja. Toiminta on projekteihin sitoutunutta ja jokaiseen hankkeeseen haetaan sitä parhaiten
edistävä avustustaho.
Somana ry esittää, että ennakon jälkeen seuraavat maksatuserät maksettaisiin seuraavasti:
- 15.5.2017 mennessä 20 % (1400 €) markkinointiin ja forum-teatterikiertueen
ensimmäisiin esityksiin.
- 15.8.2017 mennessä 20 % (1400 €) forum-teatterikiertueen esityksiin 15.8.2017
mennessä.
- viimeinen maksuerä 25 % (1750 €) lopputilitystä ja raportointia vastaan viimeisten forumteatteriesitysten toteuttamiseen sekä esityksessä ja työpajassa käytettyjen harjoitteiden ja esitystekstin koostamiseen ohjekirjaksi yhteistyötahojen ja rahaston hyödynnettäväksi.
Hanke alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.10.2017. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää 31.1.2018 mennessä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Somana ry:lle 31.8.2016 annettua päätöstä siten, että avustuksesta maksetaan ennakkoa 2 450 euroa (35 %) kokonaiskustannuksista. Muut tilitykset suoritetaan esityksen mukaisesti, kuitenkin hankkeen eteneminen huomioiden. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu soveltuva selvitys. Hanke alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.10.2017. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää 31.1.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.3

SMDno-2016-989; sähkötarkastusyhdistys Säty ry;
Sähköpeto-koulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 31.8.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-989 avustusta
Sähkötarkastusyhdistys Säty ry:lle yhteensä 5 000 euron avustuksen hankkeeseen Sähköpetokoulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille, ajalle 1.6.2016 – 31.12.2016.
Muutoshakemus
Sähkötarkastusyhdistys Säty ry on 13.10.2016 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta hankeaikatauluun. Muutosesityksessään Sähkötarkastusyhdistys Säty ry esittää, että uusi hankeaikataulu olisi
1.10.2016 - 31.3.2017 sekä lopputilitys 31.6.2017.
Sähköpeto-hankkeen aikataulu on määritetty keväällä 2016 tehdyssä hankesuunnitelmassa alkavaksi 1.6.2016 ja päättyväksi 31.12.2016. Hankkeen aikataulun laadinnassa ei kuitenkaan ollut osattu
ottaa riittävästi huomioon varsinaisten rahoituspäätösten aikataulua.
Hankkeen lopputuloksena syntyvä koulutusmateriaali ollaan teettämässä hankesuunnitelman mukaisesti aina kyseisen osa-alueen erityisasiantuntijoilla. Hankkeeseen tarvittavia erityisasiantuntijoita ei ole kuitenkaan voitu varata hankkeeseen ennen lopullisia rahoittajien avustuspäätöksiä. Näin
ollen osa erityisasiantuntijoista on ilmoittanut, etteivät he pysty toteuttamaan tarvittavaa materiaalia alkuperäisen hankeaikataulun mukaisesti 31.12.2016 mennessä. Tämän vuoksi hankkeelle haetaan toteutusaikataulun pidennystä niin, että hanke alkaa 1.10.2016 ja päättyy 31.3.2017 mennessä.
Vastaavasti hankkeen lopputilitys, hankkeen loppuraportti, vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys toimitettaisiin 31.6.2017.
Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen toteutusaikaa 31.3.2017 saakka, jolloin lopputilitys ja
loppuraportti tulee lähettää 31.6.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.4.

SMDno-2014-345; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; Jatkoaikahakemus
Ylitarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahasto on 22.4.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno/2014/345 myöntänyt avustusta
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan enintään 76 000 euroa kokonaiskustannusten 190 000 euron perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tuli jättää viimeistään
31.10.2015.
Muutoshakemus
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 30.8.2016 päivätyllä kirjeellä jatkoaikaa
hankkeen tilityksen jättämiselle 31.10.2017 saakka.
Molempien autojen hankinta on edelleen viivästynyt. Kilpailutetun sammutus- ja raivausauton
hankinta on saatu vietyä loppuun keväällä 2016 ja saatujen kokemusten perusteella on jouduttu
tarkistamaan suorituskykyvaatimuksia siten, että uusi hankittava kalusto vastaa pelastuslaitoksen
toiminnallisia tarpeita. Pelastuslaitoksen ja Espoon kaupungin hankintayksikön resursseja on ollut
sidottuna aiempaan hankintaan ja siihen liittyvien reklamaatioiden käsittelyyn. Tästä syystä nyt käsiteltävät hankinnat ja niihin liittyvä määrittelytyö on lykkääntynyt ja tarjouspyynnöt lähtevät vasta
syksyllä 2016.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan 22.4.2014 annettua päätöstä sekä 27.8.2015 annettua muutospäätöstä siten,
että hankkeen tilitys tulee jättää 31.10.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.5

SMDno-2016-1133; Kauhavan kaupunki; Takaisinperintäpäätös

Ylitarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahaston hallitus on 31.8.2016 pitämässään kokouksessa tehnyt takaisinperintäpäätöksen koskien Ylihärmän kunnalle (nykyisin Kauhavan kaupunki) vuonna 29.4.1992 myönnetystä
paloasemahankeavustuksesta. Hankkeelle oli myönnetty avustusta yhteensä 159 770 €. Valtionavustuslain (2001/688) mukaisesti Kauhavan kaupungilta takaisinperittävä summa korkoineen oli
yhteensä 52 561 euroa.
Päätös: Palosuojelurahasto päätti Kauhavan kaupungilta 22.9.2016 saamansa selvitysten pohjalta
että rahaston hallituksen 31.8.2016 tekemä takaisinperintäpäätös on aiheeton. Rahaston hallitus
kumoaa tällä päätöksellä 31.8.2016 tekemänsä päätöksen.
7.2

Sopimuspalokuntien pienavustukset
Tarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euro

7.2.1

2016-1580

Honkajoen VPK ry

7.2.2

2016-1443

Pihlavan VPK ry

7 582

7.2.3

2016-1599

Pomarkun VPK ry

1 705

7.2.4

2016-1426

Siikaisten VPK ry

7.2.5

2016-1312

Jäkärlän VPK ry

7.2.6

2016-1352

Kivitaipaleen VPK ry

7.2.7

2016-1351

Menosten VPK ry

3 752

7.2.8

2016-1575

Mikkelin VPK ry

2 008

7.2.9

2016-1596

Mäntsälän VPK ry

2 350

7.2.10

2016-1337

Sottungsby FBK rf

5 875

7.2.12

2016-1618

Vaaralan VPK ry

3 251

7.2.13

2016-1570

Vanhankylän seudun VPK ry

1 087

7.2.14

2016-1440

Wessö FBK rf

2 576

946

282
2 310
904

34 628

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
7.2.11

2016-1414

Sottungsby FBK rf

0

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Sottungsby FBK rf
Avustusta ei myönnetty 6 598,04 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuodenmääräajan jälkeen.
Siikaisten VPK ry
Avustusta ei myönnetty 10 696 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Pihlavan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu EA-laukkujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Wessö FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu henkilötaulun kotisivun eikä VHF - puhelimien akkujen
hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pomarkun VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemahousujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
7.3

SMDno-2016–1070; Vaasan Meripelastusyhdistys ry; Pienavustus
Tarkastaja esitteli asian
Vaasan Meripelastusyhdistys ry on hakenut pienavustusta saaristotukikohdan laiturin uusimiseen;
raskasponttonilaiturin asennus ja pohjapainot, laiturin betonipainojen rahti Raippaluotoon sekä
materiaalit laiturin kannen ja kävelysillan rakentamiseksi yhteensä 11 138, 94 euroa.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen.
Perustelut: Meripelastusyhdistykselle ei voida myöntää palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n
2 momentissa tarkoitettuna "sopimuspalokuntana" erityisavustusta, koska se ei ole pelastuslain
(379/2011) 25 §:ssä tarkoitettu sopimuspalokunta, vaan mainitussa pykälässä tarkoitettu muu pelastusalalla toimiva yhteisö (silloin kun se on tehnyt sopimuksen alueen pelastustoimen kanssa).
Meripelastusseuran toiminta ei lähtökohtaisesti ole tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa, vaan
meripelastustoimintaan liittyvää toimintaa. Jos Meripelastusseura on kuitenkin tehnyt pelastuslain
25 §:ssä tarkoitetun sopimuksen pelastuslaitoksen kanssa muuna pelastusalalla toimivana yhteisönä
ja hakee avustusta esim. sammutuskalustoon tai -varusteisiin pelastuslaissa tarkoitettuun pelastustoimintaan osallistumiseksi pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, avustuksen
myöntämiselle ei ole periaatteellista estettä. Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Sen
sijaan Meripelastusseuran toimintaan, joka ei ole tulipalojen ehkäisyyn tai pelastuslaissa tarkoitettuun pelastustoimintaan liittyvää, ei avustusta voida myöntää.
Nyt hakemuksessa esitettyä laiturirakentamishanketta ei voida pitää palosuojelurahastolain 1§:n
tarkoittamalla tavalla tulipalojen ehkäisyä tai pelastuslaissa määriteltyä pelastustoimintaa riittävästi
edistävänä, vaan hakemus on tällä perusteella hylättävä.

7.4

Takaisinperintäpäätös Merijärven kunta; SMDno-2016-1605
Ylitarkastaja esitteli asian
Hanke
Palosuojelurahasto on 14.8.1989 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 17.4.1991 päivätyllä päätöksellä
Dnro 2774/761/89 myöntänyt Merijärven kunnalle paloaseman laajennus hankkeeseen valtionavustusta yhteensä 48 438 € (288 000 mk) hyväksyttyjen kustannusten 121 000 € (720 000 mk) perusteella.
Taustaa
Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää onko valtionavustusta saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä.

Palosuojelurahasto on vastaanottanut Merijärven kunnan vastauksen (Tuomo Perälä, tekninen
johtaja) valvontahankekyselyyn 10.12.2014 ja tarkennuksen 12.10.2016 koskien avustuksen kohteena ollutta paloaseman laajennushanketta. Vastauksen mukaan avustuksen kohteena olleen paloaseman tiloissa toimii 1.12.2009 lähtien Kehräämö.
Päätös: Koska avustusta saaneen kohteen käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut
1.12.2009, on Palosuojelurahasto päättänyt päätösehtojen, lain kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista (35/73) sekä valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä
avustuksen osittaiseen takaisinperintään.
Palosuojelurahaston hallitus päätti tänään pitämässään kokouksessa periä Merijärven kunnalle
vuonna 1991 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 22 386 €. Lisäksi takaisinperittävään summaan päätetään lisätä ajalta 1.12.2009 - 25.10.2016 kertynyt 4 895 € korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 27 282 euroa.
8.

Vuoden 2016 yleisavustuksien puolivuotisraportit ja pelastusliittojen edustajat
Pääsihteeri esitteli asian.
Yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraporteista oli koostettu hallitukselle erillinen
tiedosto, jossa esiteltiin yleisavustuksen saajakohtaiset raportit taulukkomuodossa. Lisäksi hallituksen vieraana olivat seuraavat liitojen edustajat, jotka esittelivät toimintaansa ja keskustelivat hallituksen jäsenten kanssa avustusjärjestelmästä:





Toiminnanjohtaja Veli-Matti Aaltonen, Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry
Toiminnanjohtaja Antti Ali-Raatikainen, Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry
Toiminnanjohtaja, vs. Eeva-Liisa Heikkinen, Hämeen Pelastusliitto ry;
Toiminnanjohtaja Markku Virtanen, Uudenmaan Pelastusliitto ry

Liittojen edustajat nostivat esittelyssään esille mm. seuraavia asioita:
 Yleisavustusprosessin keventäminen (liitteet, etenkin ns. eurotaulukko)
 Yleisavustuksen hakumahdollisuus hakuprosessista johtuviin kustannuksiin sekä yleisavustuksen kirjanpitokustannuksiin
 Omarahoitusosuuden arvioinnin ajoittainen vaikeus
 Puolivuotisraportoinnin työläys
 Sektoriluokkien mahdollinen purkaminen (yksi summa kaikkeen toimintaa, ei allokointia)
 Vaikuttavuuden arvioinnin haasteellisuus ja hyvien mittareiden löytäminen
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallitus suhtautui myönteisesti yleisavustusten raportoinnin keventämiseen. Yleisavustusprosessia voidaan keventää niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista rahaston päätöksenteon ja tilitysten kannalta.
9.

Muut asiat

9.1

Talousseuranta 1. - 3. neljännes 2016
Pääsihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden 2016 tammisyyskuulta. Tuotto- ja kululaskelmassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Talousseurannassa toiminnan kulut, asiantuntijapalkkiot ja palveluiden ostot ovat laskeneet vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.2

Pelastustoimen strategia 2025

Pääsihteeri esitteli asian
Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - pelastustoimen strategia vuoteen 2025 on julkaistu
31.5.2016. Strategia jaettiin hallitukselle pdf-tiedostona.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Rahaston hallitus hyödyntää materiaalia omassa työssään sekä rahaston strategian toteutussuunnitelmassa.
9.3

Lausunto kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävien sekä palkanlaskentatehtävien keskittämisestä
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen
Valtionkonttori on lausuntopyynnössään 6.10.206 pyytänyt kommentteja määräys- ja vastuunjakotaulukkomuutoksiin. Palosuojelurahasto on antanut aihetta sivuavat lausunnot 11.4.2016 ja
17.8.2016. Kirjanpitotehtävien keskittäminen Palkeisiin on rahaston kannalta myönteistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9.4

Palosuojelurahaston henkilöstöasiat (käsiteltiin ilman sihteeristön läsnäoloa)

9.4.1

Hallitus päätti, että kohdan 9.4 mukaiset henkilöstöasiat esittelee varapuheenjohtaja Mika Kättö,
joka toimii samalla asiakohdassa pöytäkirjan pitäjänä.

9.4.2

Merkittiin tiedoksi, että sisäministeriö on myöntänyt ylitarkastaja (pääsihteeri) Hanna-Maria
Paakkolanvaaralle 21.10.2016 päätöksellään virkavapautta edelleen ajalle 1.1.2017 - 31.12.2017.

9.4.3

Merkittiin tiedoksi, että sisäministeriö on muuttamassa palosuojelurahaston ylitarkastajan (pääsihteeri) viran (viran vakinainen haltija Hanna-Maria Paakkolanvaara) erityisasiantuntijan (pääsihteeri) viraksi ajalle 1.1.2017-31.12.2017. Pysyvä nimikemuutos tehdään sisäministeriön käsittelyaikataulun mukaisesti kevään 2017 aikana. Viran palkkaluokka (8,25) pysyy ennallaan. Nimikemuutos vastaa sisäministeriössä käytössä olevia nimikelinjauksia (ylitarkastajan virka on nykyisin pääsääntöisesti "nuoremman asiantuntijan" virka). Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävät ovat vaativuustasoltaan nykyisten linjausten mukaisia erityisasiantuntijan tehtäviä.

9.4.4

Merkittiin tiedoksi, että sisäministeriö on muuttamassa palosuojelurahaston ylitarkastajan viran
(viran vakinainen haltija Johanna Herrala) erityisasiantuntijan viraksi ajalle 1.1.2017-31.12.2017.
Pysyvä nimikemuutos tehdään sisäministeriön käsittelyaikataulun mukaisesti kevään 2017 aikana.
Viran palkkaluokka (8,0) pysyy ennallaan. Viran tehtävänkuvaa uudistetaan ja siinä painotetaan
nykyistä ylitarkastajan virkaa enemmän muun muassa taloudellisten asioiden sekä tarkastus- ja valvontatoiminnan osaamista. Nimikemuutos vastaa sisäministeriössä käytössä olevia nimikelinjauksia (ylitarkastajan virka on nykyisin pääsääntöisesti "nuoremman asiantuntijan" virka). Palosuojelurahaston erityisasiantuntijan (uusi toimenkuva) tehtävät ovat vaativuustasoltaan nykyisten linjausten mukaisia erityisasiantuntijan tehtäviä.

9.4.5

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään. Päätettiin esityksen mukaisesti, että palosuojelurahaston hallitus ottaa erityisasiantuntijan (pääsihteeri) (8,25) sijaiseksi Johanna Herralan ajalle 1.1.2017 - 31.12.2017, kuitenkin enintään niin pitkään kuin viran
vakinainen haltija Hanna-Maria Paakkolanvaara on tehtävästä virkavapaalla. Hallitus päätti esittää edelleen, että sisäministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin nimittämisen toimeenpanemiseksi.

9.4.6

Merkittiin tiedoksi, että Tina Heinon sijaisuus palosuojelurahaston ylitarkastajana päättyy
31.12.2016.

9.4.7

Päätettiin, että palosuojelurahaston hallitus pyytää sisäministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin
erityisasiantuntijan (8.0) sijaisuuden täyttämiseksi uuden toimenkuvan edellyttämin pätevyyksin tavoitteena esitellä asian jatkotoimenpiteet rahaston hallituksen kokouksessa 30.11.2016.

10.

Seuraavat kokoukset
Hallituksen seuraava kokous- ja kehittämispäivä on Lahdessa 29 - 30.11.2016.
Vuoden 2017 ensimmäinen kokous pidetään 28.2.2017 alkaen klo 13.00 Helsingissä.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.06

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Pääsihteeri

Johanna Herrala

