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    Pöytäkirja 2/2019 Liite 1 
  
    SMDno-2019-25 

 
 
Hallituksen kokous  
 
 

Aika 17.4.2019 klo 10.30 
 

Paikka Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, huone Katariina (2. krs) 
 

Läsnä Anne Holmlund puheenjohtaja 
  Mika Kättö  varapuheenjohtaja, esteasia: kohta 7.6 

 Jari Hyvärinen  jäsen; esteasiat: kohdat 5 (Etelä-Suomen päätökset), 6.2.3 ja 6.2.30 

Veli-Pekka Ihamäki jäsen; esteasiat: kohdat 5 (Etelä-Suomen päätökset), 6.2.1 ja 6.2.2 
  Petri Mero  jäsen   

  Mika Raatikainen jäsen 

  Vesa-Pekka Tervo jäsen 

  Johanna Herrala pääsihteeri  
  Mikko Karhunen harjoittelija; poistui huoneesta kohdan 7.4 päätöskäsittelyn ajaksi 
  Solja Kumpulainen assistentti 
  Ira Nikoskinen  erityisasiantuntija 
  Sanna Virtaniemi suunnittelija 
 

Poissa Ari Torniainen 
 

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
     
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.43. 
    
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaan lisättiin kohta 7.6 
lausuntopyyntö Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muut-
tamisesta. Hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin harjoittelija 
Mikko Karhuselle. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.2.2019) pöytäkirja muutoksitta.  
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4. Palosuojelurahaston tilinpäätös 2018  
Pääsihteeri esitteli asian 

 
4.1. Tilintarkastajan kertomukset: Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018; 

Tilintarkastajan vuosiyhteenveto 2018 
 
 Palosuojelurahasto on saanut 15.3.2018 päivätyn tilintarkastajan vuosiyhteenvedon sekä 18.3.2018 

päivätyn tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018. Tarkastuksen on suorittanut Valtiontalouden 
tarkastusviraston (VTV) tarkastaja Reijo Luomala, ja sitä on valvonut tilintarkastuspäällikkö, JHT 
Jari Sanaskoski. 

 
 Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2018 (18.3.2019 Dnro 74/53/2018) tode-

taan, että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännös-
ten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätös-
laskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttä-
mällä tavalla. Tilinpäätös- analyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. 
Toiminnallisen tehokkuuden, toiminnan tuloksen sekä taloudellisen aseman kuvauksissa esitettyjä 
tietoja pidetään tilintarkastuskertomuksen mukaan oikeina ja riittävinä. Myöskään sisäisen valvon-
nan osalta ei tarkastuksessa tullut esiin huomautettavaa. 

  
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Rahaston hallitus pitää saatuja tilintarkastuskertomuksia myönteisinä. 

Rahaston hallitus toteaa, että oman pääoman määrä on vuoden 2018 tuottojäämän (506 783,20 eu-
roa) kirjauksen jälkeen 10 029 037,59 euroa. 

 
4.2. Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistaminen 
  
 Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi rahaston tilinpäätöksen vuodelta 2018 kokouksessaan 

27.2.2019. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut rahaston tilinpäätöksen ja antanut siitä 
18.3.2019 päivätyn kertomuksen. Palosuojelurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamista kä-
siteltiin raha-asiainvaliokunnassa 4.4.2019. Esityksessä ehdotettiin, että sisäministeriö saisi vahvistaa 
palosuojelurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteiden mukaisesti. Raha-asiainvaliokunta puolsi 
ehdotusta. 

 
 Sisäministeriö on vahvistanut Palosuojelurahaston vuoden 2018 tilinpäätöksen (päätös 8.4.2019 

ohessa) ja päättänyt, että vuoden 2018 tuottojäämä 506 783,20 euroa kirjataan rahaston omaan pää-
omaan. Tilinpäätös ei edellytä muita toimenpiteitä. 

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
5. Erityisavustukset kuntien, pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin 

Ihamäki ja Häyrinen jäävejä Etelä-Suomen alueiden osalta 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 Jari Hyvärinen ja Veli-Pekka Ihamäki poistuivat huoneesta Etelä-Suomen hankkeiden käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 

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

daan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. 

 
 Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) mukaan erityisavustuk-

set seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hin-
tarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. 
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 Ohjeen (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaisesti 
kunnille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alueille voidaan myöntää avustusta uusien paloase-
mien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan (kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa 
olevan huoneiston hankintaan) sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laa-
jentamiseen. Avustusta ei voida myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosake-
yhtiöille.  

 
Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan myöntää: 

 merkittävän ja todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan puutteen poistamiseksi (esi-
merkiksi merkittävä terveyshaitta, henkilöstön altistuminen, rakenteiden vaarallinen 
kunto) 

 rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi paloasemakäyttöön  

 ajoneuvopaikkojen lisäämiseksi tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen 
 

 Rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan avustusta myönnetään paloasemien 
rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Avustusta voidaan myöntää vain pelastustoimen 
käytössä oleviin tiloihin. Avustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, ensihoito- ja ensivastetoimintaan 
tai öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei myönnetä myöskään maanhankintaan, pintakorjauksiin, ovien 
ja ikkunoiden uusimiseen, muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, irtaimiston hankin-
taan, juokseviin kuluihin, muihin kuin rakentamiskustannuksiin eikä muihin kuin hankkeeseen suo-
raan tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi sopimuspalokuntien hank-
keissa avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin. 

 
 Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myötää pelastustoimen 

alueille ja kunnille.  

 
 Hallitus julisti 24.10.2018 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityis-

avustukset. Palosuojelurahaston hallitus on tiedottanut asiasta aluehallintovirastoja, pelastustoimen 
alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 24.10.2018 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja 
pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastus-
toimen alueita kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.  

 
 Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määrä-

aikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 28.1.2019. Aluehallintoviraston tuli asettaa hake-
mukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle 20.2.2019 men-
nessä.  

 
 Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 18 rakennushankehakemusta. Yhtä hakemusta ei käsi-

telty, koska hakemus saapui aluehallintovirastoon myöhässä määräajan jälkeen.  
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 Saapuneet hakemukset jakautuivat seuraavasti (suluissa 2018 hankkeiden lukumäärät): 
 

Aluehallintovirasto Saapuneet hakemukset 

 
2019 2018 

   Etelä-Suomi 6 7 

Lounais-Suomi 4 7 

Länsi- ja Sisä-Suomi 5 5 

Itä-Suomi 0 5 

Pohjois-Suomi 3 1 

Lappi 0 1 

Ahvenanmaan maakuntahallitus 0 1 

   Yhteensä 18 27 
 
  
Hakemuksia oli 9 vähemmän kuin vuonna 2018 (27 hakemusta). 

 
 Hallituksen 29.11.2018 hyväksymän vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2019 

voidaan rakennushankkeisiin myöntää 2 000 000 euroa ja kalustohankkeisiin 2 220 000 euron arvos-
ta, yhteensä 4 220 000 euroa.   

 
 Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden 

tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukaiset rakennushankkeet.  

 
Päätös (liitteenä taulukko) 

 
 Rahastoon saapui 18 rakennushankehakemusta. Yksi hakemus oli saapunut aluehallintovirastoon 

määräajan jälkeen ja sitä ei käsitelty. 
 
 Myönteisiä rakennushankepäätöksiä hyväksyttiin 14 hankkeeseen, mikä tekee 77,8 % haetusta. 

Vuonna 2018 myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 55,6 % haetusta.  
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 Myönteisten rakennushankeavustusten jakoesitys vuonna 2019 aluehallintovirastoittain (vieressä 
vastaavat vuoden 2018 tiedot):  

   
Rakennushankkeet  

 

Alue Vuosi 2019 Vuosi 2018 

 
kpl kpl 

   

 

myönnetty / haettu myönnetty / haettu 

Etelä-Suomi 6 / 6 3 / 7 

Lounais-Suomi 2 / 4 2 / 7 

Länsi- ja Sisä-Suomi 3 / 5 4 / 5 

Itä-Suomi 0 / 0 3 / 5 

Pohjois-Suomi 3 / 3 1 / 1 

Lappi 0 / 0 1 / 1 

Ahvenanmaa 0 / 0 1 / 1 

 
14 / 18  15 / 27 

 
  
 Avustus vuonna 2019 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 1 666 858 euroa (vuonna 

2018 yhteensä 2 175 726 euroa ja vuonna 2017 yhteensä 2 261 305 euroa). Varojen käyttösuunni-
telmassa vuodelle 2019 on rakennushankkeisiin varattu 2 000 000 euroa. Käyttösuunnitelma alittuu 
333 142 eurolla. Itä-Suomen- ja Lapin aluehallintovirastolta sekä Ahvenanmaan maakuntahallituk-
selta ei tullut rakennushankehakemuksia lainkaan. Näiden alueiden rakennushankkeiden laskennalli-
nen avustusosuus otetaan huomioon kalustohankeavustuspäätöksissä.   

 
 Päätös: Hallitus päätti hyväksyä erityisavustuspäätökset rakennushankkeisiin esityksen mukaisesti. 
 

6. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset muutos-, jatkoaika- 
ja oikaisuhakemukset sekä sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

 
6.1. Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl 

6.1.1. SMDno-2017-980; Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto; jatkoaikahakemus; OPETUR-
VA II -hanke 
Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 29.11.2017 pitämässään kokouksessa myöntää Turun yliopiston OPTUKE-
verkostolle avustusta OPETURVA II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittämi-
nen -hankkeelle yhteensä enintään 165 713 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.12.2019 ja 
hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. 
 
Turun yliopisto OPTUKE-verkosto on 10.2.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa.  
Jatkoaikaa haetaan, että hankkeella saavutetaan mahdollisimman laadukkaat tulokset paloturvalli-
suustoimenpiteiden edistämiseen opettajankoulutuslaitoksilla.  
 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.6.2020 asti. Hankkeen 
lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.9.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät en-
nallaan. 
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6.1.2. SMDno-2017-925; Suomen Palopäällystöliitto; jatkoaikahakemus; Onnettomuuksista 
oppimisen toimintamalli -hanke 
Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 13.9.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle 
avustusta Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hankkeelle yhteensä enintään 61 912 euroa. 
Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.11.2018 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 
28.2.2019 mennessä. Rahasto on myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle hankkeeseen 29.11.2018 
tekemällään päätöksellä jatkoaikaa 31.3.2019 asti ja hankkeen tilitykselle 30.6.2019 asti. 
 

Suomen Palopäällystöliitto on 4.3.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa. Hankkees-
sa on tuotettu aineisto pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille onnettomuuksista oppimisen toi-
mintamalliksi. Hankkeen ohjausryhmä päätti 14.2.2019 järjestetyssä kokouksessaan, että hankkeelle 
haetaan vielä jatkoaikaa 30.11.2019 saakka. Vastaavasti jatkoaikaa hankkeen tilitykselle haetaan 
29.2.2020 saakka.  
 

Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.11.2019 asti. Hankkeen lopputilitys 
tulee lähettää Palosuojelurahastoon 28.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.  

 
6.1.3. SMDno-2017-2050; Tapaturva Oy; muutos hankkeen budjettiin sekä hankeaikaan; Ajoneu-

vojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien 
tekninen päivittäminen -hanke 
Pääsihteeri esitteli asian 

  
Palosuojelurahasto on 12.3.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Tapaturva Oy:lle avustusta 
Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla sekä hälytysajo- ja pelastustiekurssien tek-
ninen päivittäminen -hankkeelle yhteensä enintään 46 465 euroa ja enintään 47,68 % hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista (97 451,04 euroa). Päätöksen mukaan hanke päättyy 30.9.2019 ja hankkeen 
lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.11.2019 mennessä. 
 
Tapaturva Oy on 19.3.2019 ja 30.3.2019 saapuneilla kirjeillä hakenut hankkeelle budjettimuutosta ja 
jatkoaikaa. Muutosta haetaan ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla verkkokurssin 
eriyttämistä omaksi kokonaisuudekseen ja hankkeen kalustovaatimuksiin. 

 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin ja myöntää 
hankkeelle jatkoaikaa 30.11.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 
28.2.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

6.1.4. SMDno-2017-2032; Työterveyslaitos; jatkoaikahakemus; Työterveysyhteistyön opas pelas-
tuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja -hanke 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Palosuojelurahasto on 13.3.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Työterveyslaitokselle yhteensä 
enintään 35 572 euron avustuksen hankkeeseen Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja hei-
dän työterveyshuollolleen, e-kirja. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.5.2019 ja hankkeen lopputili-
tys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2019 mennessä. 
 
Työterveyslaitos on 25.3.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa. Hakemuksen mu-
kaan hanke on edennyt hyvin, mutta hankkeen laadun ja laajuuden vuoksi sitä ei saada vietyä lop-
puun päätösehtojen mukaisesti kevään 2019 aikana. Hakija hakee jatkoaikaa hankkeelle 10.12.2019 
saakka. Jatkoaikahakemuksella ei haeta muutosta hankkeen budjettiin. 
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Päätös: Hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 10.12.2019 saakka. Hankkeen lopputilitys tu-
lee lähettää Palosuojelurahastoon 10.3.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
6.1.5. SMDno-2017-2036; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin; 

Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hanke 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Palosuojelurahasto on 27.2.2018 pitämässään kokouksessa myöntää Pelastusopistolle avustusta 
Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hankkeelle yhteensä enintään 127 345 euroa. Päätök-
sen mukaan hanke päättyy 31.12.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 
mennessä. 
 
Pelastusopisto on 29.3.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin. 
Pelastusopisto esittää, että hankkeen alkuperäisiä tavoitteita muutetaan siten, että täysin uuden idean 
pohjalta rakentuvan pelidemon sijaan tuotetaan erillinen hankkeelle räätälöity mobiilipeliversio jo 
olemassa olevasta pelikonseptista. 
 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin 
hakijan esittämän mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

6.1.6. SMDno-2017-200; Kalajoen kaupunki; muutoshakemus; paloaseman rakentaminen 
Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kalajoen kaupungille avustusta 
uuden paloaseman rakentamiseen yhteensä enintään 135 000 euroa. 
 
Palosuojelurahasto on myöntänyt hakijatahon vanhaan paloasemaan 159 780 euron avustuksen 
vuonna 2004 (SM-2002-473/Tu-394, 21.10.2004). Koska vanha paloasema on myyty ennen valtion-
avustuslain mukaista 30 vuoden käyttöaikaa, on asia otettu huomioon uudelle paloasemalle 
(SMDno-2017-200) myönnettävän avustuksen määrässä. Kalajoen kaupungin valtionavustuksella 
hankitun omaisuuden (vanha paloasema) käyttöaika päättyy vasta vuonna 2034, omaisuudesta luo-
vuttiin kuitenkin jo vuonna 2018 (16 vuotta ennen määräaikaa). Koska vanha paloasemarakennus 
myytiin 600 000 euron hintaan ennen päätöksenmukaista omaisuuden käyttöajan täyttymistä, on 
maksimiavustuksesta (220 000 euroa) vähennetty laskennallisesti 85 000 euroa. 
 
Kalajoen kaupunki on lähettänyt Palosuojelurahaston hallitukselle 24.1.2019 päivätyn hakemuksen 
avustuksen maksamista 220.000 euron suuruisena. 
 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä Kalajoen kaupungin hakemuksen. 
 
Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuu-
den käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän 
omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. 
 
Koska vanha paloasemarakennus on myyty ennen valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin 
mukaista käyttöajan täyttymistä, ei Palosuojelurahaston hallitus muuta aiempaa päätöstään (SMDno-
2017-200, 10.4.2017). 
 

6.2. Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 31 kpl  
Suunnittelija esitteli asian 
Esteasiat; kohdat 6.2.1 - 6.2.2 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi; kohdat 6.2.3 ja 6.2.30 Jari Hyvärinen 
poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
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  Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti: 
 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 
 

 
  Esitetään, että Palosuojelurahaston hallitus päättää myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 

(31 kpl) seuraavasti: 

    
Asiakohta SMDno Saaja Euro 

    

6.2.1 SMDno-2019-549 Veikkolan VPK 755   

6.2.2 SMDno-2019-550 Veikkolan VPK 1 029   

6.2.3 SMDno-2019-365 Ahtialan VPK  2 483   

6.2.4 SMDno-2019-235 Panelian VPK 2 140   

6.2.5 SMDno-2019-255 Helsingin VPK 5 052   

6.2.6 SMDno-2019-256 Vanhan Käpylän VPK 1 815   

6.2.7 SMDno-2019-258 Kårböle FBK / Kaarelan VPK 4 830   

6.2.8 SMDno-2019-262 Salon VPK 1 224   

6.2.9 SMDno-2019-263 Uudenkoiviston VPK 1 793   

6.2.10 SMDno-2019-264 Koljalan VPK 1 027   

6.2.11 SMDno-2019-265 Koljalan VPK 2 773   

6.2.12 SMDno-2019-292 Teuron-Kuuslammin VPK 2 239   

6.2.13 SMDno-2019-287  
Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen 
Tehdaspalokunta ry. 1 147   

6.2.14 SMDno-2019-289  Kokemäen VPK 6 730   

6.2.15 SMDno-2019-306 Marjaniemen VPK 10 911   

6.2.16 SMDno-2019-316 Rovaniemen VPK 980   

6.2.17 SMDno-2019-342 Kaarinan VPK 864   

6.2.18 SMDno-2019-397 Jokelan VPK 3 376   

6.2.19 SMDno-2019-413 Rauman VPK 4 217   

6.2.20 SMDno-2019-499 Haagan VPK 1 004   

6.2.21 SMDno-2019-557 Elimäen VPK 336   

6.2.22 SMDno-2019-586 Eurajoen VPK 724   

6.2.23 SMDno-2019-592 Jokioisten VPK 800   

6.2.24 SMDno-2019-606 Honkilahden VPK 2 548   

6.2.25 SMDno-2019-613 Pornaisten VPK 2 878   

6.2.26 SMDno-2019-618 Savonlinnan VPK 2 286   

6.2.27 SMDno-2019-622 Hämeenlinnan VPK 4 656   

6.2.28 SMDno-2019-647 Vårdö FBK 1 089   

6.2.29 SMDno-2019-663 Särkisalmen VPK 5 596   

6.2.30 SMDno-2018-2256 Keski-Hollolan VPK 314   

   75 696   

    

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: 
 

 6.2.31 SMDno-2019-285  Levannon VPK 0   
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamat-
ta: 
 
Panelian VPK 2019-235 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vilkkupaneelin ja sireenin kustannuksia (1 800 euroa); ky-
seessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
Helsingin VPK 2019-255 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu datatykin asennuksen ja kaapeloinnin kustannuksia 
(580,58 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Vanhan Käpylän VPK 2019-256 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu rescuelaikan kustannuksia (318,80 euroa); kyseessä ei ole 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutussaappaiden kustannuksia (241,80 euroa); pelas- 
tuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos varustaa miehistön sammutusasukokonaisuudet. 
 
Teuron-Kuuslammin VPK 2019-292 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusvaatteiden ja moottoriruiskun akun kustannuksia 
(2 199,72 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Palvelusvaatteet on hankittu ennen 1.1.2019. 
 
Hyvinkään konepajan Vapaaehtoinen Tehdaspalokunta ry 2019-287 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkalupakin ja niskatukien sekä niiden tarvikkeiden kus-
tannuksia (220,72 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Kokemäen VPK 2019-289 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden kustannuksia (585,28 euroa); kyseessä ei 
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahas-
tolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Marjaniemen VPK 2019-306 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahan laipan ja teräketjun, palokuntanuorten tal-
vileirin osallistumismaksujen, vara-avaimien, peltivanteiden, vaijerin ja riippulukkojen kustannuksia 
(2 213,20 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Jokelan VPK 2019-397 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokypärän, niskasuojan, kypärälampun pidikkeen ja kä-
siopastimien kustannuksia (1 767,39 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituk-
sen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jäl-
keen. 
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Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntatakkien ja taittopolettien kustannuksia (220,50 
euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu suojaintarkastuksen ja valaisimen akuston kustannuksia 
(468,30 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pe-
lastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen ja taittopolettien kustannuksia (442,44 eu-
roa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Palvelusvaatteet on hankittu ennen 1.1.2019. 
 
Rauman VPK 2019-413 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-koteloiden, palvelusasun ja t-paitojen kustannuksia 
(698,82 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pysäytysmerkin kustannuksia (409,08 euroa); avustusta 
niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–
1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 
 
Haagan VPK 2019-499 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu väliasujen merkkien ja nimikylttien, paukkuliivien suola-
panosten ja laukaisusarjojen, pikakorjausteipin sekä adapterin kustannuksia (405,75 euroa); kyseessä 
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelura-
hastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Eurajoen VPK 2019-586 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virve-taskujen kustannuksia (40 euroa); kyseessä ei ole tu-
lipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Jokioisten VPK 2019-592 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden varustelaukun kustannuksia (80,65 
euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu turvasaappaiden kustannuksia (133,47 euroa); avustusta 
niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–
1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 
 
Hämeenlinnan VPK 2019-622 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen, kojelautakameran ja invertterin kustannuk-
sia (1 817,70 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-
tuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
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Kårböle FBK 2019-258 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ylläpitolaturin kustannuksia (145,00 euroa); kyseessä ei 
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahas-
tolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Kokonaan ei-hyväksytyt hakemukset: 
 
Levannon VPK SMDno-2019-235 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvityötakkien kustannuksia (1 102,36 euroa); kyseessä ei 
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahas-
tolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 

7. Muut asiat 
 

7.1. Kevään kehittämispäivä Kemiönsaaressa 28.–29.5.2019, aikatauluvaihtoehtoja 
Assistentti esitteli asian 

 
Keskusteltiin kehittämispäivän aikataulu- ja ohjelmavaihtoehdoista.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Rahaston sihteeristö valmistelee lopullisen ohjelmarungon kehittämis-
päivälle. 

 
7.2. Innovaatiopalkintoraadin kauden pidentäminen 14.5.2019 saakka 

Pääsihteeri esitteli asian 
 

Innovaatiopalkintoraati kokoontuu 6.5.2019 tekemään päätökset vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon 
saajasta. Koska kokous on sovittu toukokuun alkuun, esitetään raadin kauden pidentämistä 
14.5.2019 saakka.  
 
Päätös: Päätettiin jatkaa Innovaatiopalkintoraadin toimikautta 14.5.2019 saakka. 
 

7.3. Edustajien nimeäminen Innovaatiopalkintoraatiin kaudelle 15.5.2019–30.4.2022 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto nimeää Innovaa-
tiopalkinnon valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodostuu puheenjohtajasta sekä 
seitsemästä jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat Palosuojelurahaston hallitusta, sisäasiain-
ministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Pa-
lopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitok-
sia. Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston sihteeristön edustaja. Raati tekee hallitukselle esi-
tyksen palkinnonsaajasta. Lopullisen päätöksen palkittavasta tekee rahaston hallitus.  
 
Palosuojelurahasto on pyytänyt säännöissä mainittuja tahoja esittämään ehdotuksensa edustajastaan 
Innovaatiopalkinnon valintaraatiin toimikaudeksi 15.5.2019–30.4.2022 (SMDno/2013/755, 
18.4.2013).  
 
Nykyiset raadin edustajat ovat pienin jäsenmuutoksin toimineet Innovaatiopalkintoraadissa kaksi 
kautta rahaston hallituksen päätöksellä. Rahaston hallitus valtuutti kokouksessaan 1.12.2015 sihtee-
ristöä pyytämään raadin jäsenien jatkamaan raadissa myös seuraavalla toimikaudella, 1.5.2016 - 
30.4.2019. Rahaston hallitus päätti samalla, että raadin puheenjohtajana toimii Palosuojelurahaston 
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hallituksen jäsen, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen. Raadin sihteerinä on toiminut vuodesta 2015 pää-
sihteeri Johanna Herrala.  
 
Ehdotuksia edustajista Innovaatiopalkintoraatiin on pyydetty 10.5.2919 mennessä. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Innovaatiopalkintoraati kaudelle 15.5.2019 - 30.4.2022 nimetään rahas-
ton hallituksen kokouksessa 28.5.2019. 

 

7.4. Harjoittelija Mikko Karhunen, PSR, opinnäytetyön suunnitelma: Varuste- ja kalustohan-

kintojen vaikutus pelastushenkilösto ̈n työturvallisuuteen ja hälytysvalmiuteen 
Harjoittelija esitteli asian  
(Mikko Karhunen poistui huoneesta päätöskäsittelyn ajaksi) 

 

Tradenomiopiskelija Mikko Karhunen työskentelee rahastossa harjoittelijana ajalla 11.3 - 
10.10.2019. Karhunen opiskelee Metropolian Ammattikorkeakoulussa liiketalouden tutkinto-
ohjelmassa.  
 
Karhunen on esittänyt opinnäytetyön tekemistä Palosuojelurahastossa harjoittelujakson aikana. 
Karhusen esittämä opinnäytetyön aihe on Varuste- ja kalustohankintojen vaikutus pelastushenkilös-
tön työturvallisuuteen ja hälytysvalmiuteen. Työn tavoitteena on selvittää, millainen vaikutus avuste-
tuilla hankinnoilla on pelastushenkilöstön työturvallisuuteen. Onko tilanne parantunut uusien han-
kintojen myötä vai pysynyt ennallaan? Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten pelastuslaitosten ja so-
pimuspalokuntien hälytysvalmius on muuttunut, kun he ovat hankkineet avustusten avulla uutta ka-
lustoa ja varusteita.  
 
Mikäli opiskelija laatii opinnäytetyönsä yrityksen tai muun yhteisön toimeksiantona, tehdään opiske-
lijan kanssa sopimus, johon kirjataan opinnäytetyön tekoon liittyvät keskeiset reunaehdot. Sopimuk-
sen allekirjoittavat yrityksen tai muun yhteisön edustaja, oppilaitoksen edustaja sekä opinnäytetyön 
tekijä. 
 
Päätös: Päätettiin, että Mikko Karhusen kanssa tehdään sopimus Palosuojelurahaston toimeksian-
tona tehdystä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön arvioitu valmistumisajankohta on joulukuu 2019. 
Valmis työ toimitetaan Palosuojelurahastolle. Työtä esitellään sopivassa rahaston hallituksen ko-
kouksessa. Työn ohjauksesta vastaa Metropolian Ammattikorkeakoulun opettaja. 
 
Opinnäytetyön tekemisestä ei makseta erillistä korvausta. Opinnäytetyön tekemiseen voi käyttää 
työaikaa 5 tuntia viikossa. Kyseinen työaika kattaa haastattelukäynnit ja käynnit pelastuslaitoksilla. 
Opinnäytetyön tekemiseen voi käyttää yksikön materiaalia sovitusti. Opinnäytetyön aihetta tarken-
netaan tarpeen mukaan rahaston kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen. 
 

7.5. Vuoden 2020 kokouspäivästä sopiminen 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Nykyisen Palosuojelurahaston hallituksen viimeinen kokouspäivä on vuoden 2020 alussa. Esitetään 
kokouspäiväksi joko 26.2.2020 tai 27.2.2020. 
 
Päätös: Päätettiin kokouspäiväksi 27.2.2020 
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7.6. Lausunto Palosuojelurahaston työjärjestyksen muutoksesta 
Mika Kättö poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
Sisäministeriön pelastusosasto on pyytänyt Palosuojelurahastolta lausuntoa luonnoksesta sisäminis-
teriön asetukseksi Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 
muuttamisesta. Asetusta esitetään muutettavan siten, että se vastaisi Palosuojelurahastolakiin tehtyjä 
muutoksia. Lisäksi asetuksen ajantasaisuutta esitetään tarkistettavan muiltakin osin. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lähetetään työjärjestys sähköpostilla kommenteille hallituksen jäsenille.  

 
8. Seuraavat kokoukset  

Vuoden 2019 kolmas kokous pidetään kehittämispäivän yhteydessä 28.−29.5.2019. Keskusteltiin 
hallituksen kokouksen 29.10.2019 kokouspaikasta. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sihteeristö valmistelee lokakuun kokouspaikkaa. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.54.  
 
 
 
  

Puheenjohtaja   Anne Holmlund 
 
 
 
 
Pääsihteeri   Johanna Herrala  


