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Hallituksen kokous
1

Aika

18.5.2018 klo 9.31.

Paikka

Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, neuvotteluhuone Maria (2. krs)

Läsnä

Minna Arve

puheenjohtaja (poistui klo 10.20)

Mika Kättö
Jari Hyvärinen

jäsen

esteasia kohta 7 (Lounais-Suomen päätökset);
poistui paikalta käsittelyn ajaksi
varapuheenjohtaja (puheenjohtajana klo 10.20 alkaen)
esteasia kohta 7 (Etelä-Suomen päätökset) ja kohta 9.2.5;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

Veli-Pekka Ihamäki

jäsen

Petri Mero
Mika Raatikainen
Vesa-Pekka Tervo

jäsen
jäsen
jäsen

Johanna Herrala
Satu Martikainen
Ira Nikoskinen
Sanna Virtaniemi

pääsihteeri
asiantuntija
erityisasiantuntija
hallinnollinen avustaja

Poissa

Ari Torniainen

jäsen

Tiedoksi:

Janne Koivukoski

Kutsuttuna paikalla:

esteasia kohta 7 (Etelä-Suomen päätökset) ja
kohta 9.2.1;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

esteasia kohdat 9.1.1 - 9.1.2;
poistui paikalta käsittelyn ajaksi

Marko Hasari (SPEK), klo 9.30–10

Puheenjohtaja poistui kokouksesta klo 10.20.
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin
kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. Esityslistaan lisättiin kohdat 10.9 Tilitysten tarkentaminen tositteiden osalta ja 10.10 Twitter-tilin perustaminen.
Marko Hasarin esittely SPEK ry:n toiminnasta päätettiin pitää esityslistan tässä kohdin
(kohta 2). Marko Hasari poistui kokouksesta klo 10.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (5.4.2018) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Rakennushankeavustukset 2018, pöydälle jäänyt hakemus
Erityisasiantuntija esitteli asian

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 erityisavustukset rakennushankkeisiin kokouksessaan 5.4.2018. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä 27 avustushakemusta. Rakennushankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä 2 090 000 euroa.
Pöydälle lisätietojen saamista varten jäi Sulkavan kunnan hakemus (SMDno-2018-325) uuden paloaseman rakentamisesta Sulkavan kuntaan.
Lisätietoja pyydettiin hankkeen ensihoidon ja ensivasteen tilojen koosta sekä kustannuksista. Näiden tilojen kooksi oli arvioitu 7,5 m² ja kustannuksiksi 34 930,80 euroa.
Hakija täydensi 20.4.2018 ja 24.4.2018 hankehakemusta ensihoidon ja ensivasteen tilojen
kokoa paloasemakokonaisuudesta sekä tilojen kustannuksia koskien. Uuden arvion perusteella ensihoidon ja ensivasteen tilat ovat kooltaan yhteensä 35 m² ja kustannuksiltaan
152 978,8 euroa. Päätökset rakennushankkeisiin vuodelle 2018 on tämä esitys mukaan lukien yhteensä 2 175 726 euroa.
Päätös: Myönnettiin esityksen mukaisesti 220 000 euron avustus rakennushankkeeseen
Sulkavan kunnalle.

5.

Vuoden 2018 Innovaatiopalkinto
Pääsihteeri esitteli asian

Vuoden 2018 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa
26.10.2017. Ilmoitus Innovaatiopalkintohausta lähetettiin sähköpostitse keskeisille toimijoille sekä lisäksi myös valikoiduille muille tahoille, kuten yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Innovaatiopalkintokirje julkaistaan rahaston omilla sivuilla.
Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2018.
Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 19 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen
nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 2.5.2018. Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä.
Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 1.5.2016–30.4.2019 on seuraava:
Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen Jari
Hyvärinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala. Innovaatiopalkintoraadin
kokouksesta olivat poissa Esa Aalto ja Simo Wecksten, jotka lähettivät kommenttinsa muutoin.
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Varapuheenjohtaja Jyrki Savolainen, Suomen Palomiesliitto SPAL

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
 muu vastaava uusi keksintö
joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, 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 ja sen tekijä, lyhyt
kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai
pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen hyödyntämiseen säilyvät
innovaation tekijöillä.
Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Palkinto
voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan syksyllä 2018 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinnon ensimmäinen sija myönnettiin Jarno Joensuulle innovaatiosta ”Nestemäisten kemikaalien valutuskouru”. Lisäksi päätettiin myöntää kaksi kunniamainintaa, joista ensimmäinen
Pertti Väisäselle ja Mikko Myllymäelle innovaatiosta ”Liekkiloukku® – palonsuoja-arina” ja
toinen Anne-Mari Heiskalalle innovaatiosta ”Hätäilmoitus kuvin”.

6.

Vuoden 2019 yleisavustusten julistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian

Vuoden 2019 yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia vuoden 2018
yleisavustuksen hakuun verrattuna.
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Yleisavustukseen liittyvät tulot ja menot tulee jatkossa olla selkeästi eroteltuna organisaation muusta kirjanpidosta esimerkiksi perustamalla yleisavustukselle oma kustannuspaikka,
projektikoodi tai muu tunniste kirjanpitoon. Kirjeessä todetaan myös, että Palosuojelurahasto tekee tarkastuskäyntejä myöntämiinsä avustuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen
valvontaa.
Koulutustoiminnan osalta avustetaan pääsääntöisesti nykyisen Pelastusopiston vahvistaman
sivutoimisen henkilöstön sekä sopimuspalokunnan ja muun sopimuksen tehneen yhteisön
henkilöstön opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten sopimushenkilöstöä koskevan koulutustoiminnan osalta tullaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa huomioimaan sopimuspalokuntakoulutuksen opetussuunnitelman
valmistelun, kouluttajakoulutuksen, kouluttajarekisterin ylläpidon sekä opetusmateriaalituotannon siirtyminen Pelastusopiston vastuulle vuoden 2019 alusta.
Päätös:
Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2019 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.
Yleisavustushakemukset liitelomakkeineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti
30.9.2018 mennessä osoitteella psr@intermin.fi.

7.

Vuoden 2018 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin
Esittelijöinä pääsihteeri Etelä-Suomi, erityisasiantuntija (muut alueet)

Jari Hyvärinen ja Veli-Pekka Ihamäki poistuivat huoneesta Etelä-Suomen hankkeiden käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja poistui huoneesta Lounais-Suomen hankkeiden käsittelyn ajaksi.
Varapuheenjohtaja toimi Lounais-Suomen hankkeiden käsittelyn ajan puheenjohtajana.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2018
Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.
Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän avustuksenhakuohjeen
(SMDno-2015-1965) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja
pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien
hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. Kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin avustusta on mahdollista myöntää pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.
Hallitus julisti 29.11.2017 haettavaksi pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut kaluston (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin. Palosuojelurahasto on tiedottanut asiasta aluehallintovirastoja,
pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 29.11.2017 päivätyllä kirjeellä.
Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.
Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 9.2.2018. Aluehallintoviraston
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tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle 28.2.2018 mennessä.
Saapuneet hakemukset
Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 96 hakemusta (yksi hakija peruutti hakemuksensa). Lopulliseksi saapuneiden hakemusten määräksi jäi 95 kalustohankehakemusta. Hakemukset jakautuivat aluevirastoittain seuraavasti (suluissa vuosien 2016 ja 2015 hankkeiden lukumäärät):
Aluehallintovirasto
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Yhteensä

Saapuneet kalustohankkeet
2018:
39
18
15
16
0
6
1
95

2017:
38
7
14
13
3
6
2
83

2016:
(34)
(8)
(12)
(10)
(4)
(6)
(6)
80

2015:
(46)
(21)
(13)
(8)
(9)
(4)
(3)
104

Hakemuksia oli 12 enemmän kuin vuonna 2017 (83 hakemusta).
Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2018
Hallituksen 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 varojen käyttösuunnitelman mukaan
vuonna 2018 voidaan kalustohankkeisiin myöntää 2 270 000 euroa ja rakennushankkeisiin
2 090 000 euron arvosta, yhteensä 4 360 000 euroa. Vuoden 2018 rakennushankkeiden
avustuspäätökset olivat 2 175 726 euroa, jolloin käyttösuunnitelman mukaista määrärahaa
kalustohankkeisiin jää 2 184 274 euroa.
Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukaiset kalustohankkeet.

Päätös (liitteenä taulukko)
Rahastoon saapui 96 kalustohankehakemusta (yksi hakija peruutti hakemuksensa). Lopulliseksi saapuneiden hakemusten määräksi jäi 95 rakennushankehakemusta.
Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 54 hankkeeseen, mikä vastaa
56,8 % haetusta (vuonna 2017 myönteinen päätös tehtiin 57 hankkeeseen, mikä vastasi
68,7 % haetusta, vuonna 2016 myönteinen päätös tehtiin 49 hankkeeseen mikä vastasi
61 % haetusta ja vuonna 2015 puolestaan myönteinen päätös tehtiin 44 kalustohankkeeseen mikä vastasi 42 % haetusta).
Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 67 hankehakemusta, joista myönteinen päätös
tehtiin 38 hankkeeseen (56,7 %).

Postiosoite
PL 26 Kirkkokatu 12
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 480 171
00120 Helsinki

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

5

Myönteiset kalustohankepäätösesitykset pelastuslaitoksille:
 28 pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon
 4 pelastuslaitosten kevyisiin ajoneuvoihin
 5 pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeisiin
 1 pelastuslaitosten päätelaitehankintoihin
Yhteensä 38 hanketta, 1 952 876 euroa

6

Sopimuspalokunnista saapui 28 hakemusta, joista myönteinen päätös tehtiin 16
hankkeeseen (57,1 %).
Myönteiset kalustohankepäätösesitykset sopimuspalokunnille:
 1 sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvokalustoon
 8 sopimuspalokuntien kevyisiin ajoneuvoihin
 3 sopimuspalokuntien veneisiin
 4 erityiskalustoon
Yhteensä 16 hanketta, 289 267 euroa
Sopimuspalokunnille on myönnetty kalusto- ja rakennushankehaun kautta vuonna 2018
yhteensä 772 274 euroa, joista 483 007 euroa myönnettiin sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 5.4.2018 ja 289 267 euroa kalustohankkeisiin
kokouksessa 18.5.2018.
Päätösesitys kalustohankkeisiin on yhteensä 2 242 143 euroa.
Myönteisten kalustohankkeiden jako vuonna 2018 aluehallintovirastoittain
(vieressä vastaavat vuoden 2017 tiedot):
Myönteiset kalustohankepäätökset
Alue

Vuosi 2018
päätös/haettu, kpl

Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaa

28 / 39
7 / 18
11 / 15
5 / 16
0/0
3/6
0/1
_____
54 / 95

Vuosi 2017
päätös/haettu, kpl
19 / 38
7/7
12 / 14
10 / 13
3/3
6/6
0/2
_______
57 / 83

Myönteiset kalustopäätökset AVI-alueittain tarkasteltuna
Etelä-Suomen kahdestakymmenestä kahdeksasta myönteisistä kalustohankepäätöksistä
kaksitoista kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, neljä pelastuslaitosten
kevyeen ajoneuvokalustoon ja kaksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi
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sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvoon, kuusi sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon, yksi sopimuspalokunnan paloveneeseen sekä kaksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon.
Lounais-Suomen seitsemästä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kolme kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon,
kaksi sopimuspalokunnan veneeseen varusteineen sekä yksi sopimuspalokunnan kevyeen
ajoneuvoon.
Länsi- ja Sisä-Suomen yhdestätoista myönteisestä kalustohankepäätöksestä kuusi kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, kaksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan ja yksi pelastuslaitoksen Peke-järjestelmän päätelaitteisiin asennuksineen, yksi
sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon sekä yksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon.
Itä-Suomen viidestä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kaikki viisi päätöstä kohdistuivat pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon.
Lapin kolmesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä kaksi kohdistui pelastuslaitosten
raskaaseen ajoneuvokalustoon yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan.
Vuoden 2018 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma
Rahaston hallituksen hyväksymän vuoden 2018 varojen käyttösuunnitelman mukaan voidaan rakennushankkeisiin ja kalustohankkeisiin antaa uusia päätöksiä yhteensä
4 360 000 euron arvosta. Vuoden 2018 rakennushankkeiden avustuspäätökset olivat
2 175 726 euroa ja päätösesitys kalustohankkeisiin on yhteensä 2 242 143 euroa, yhteensä
4 417 869 euroa. Vuoden 2018 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin
ylittyy 57 869 eurolla. Alitoteutuneita hankkeita on tammi-huhtikuun aikana syntynyt noin
46 000 euroa. Rahastoon on odotettavissa alitoteutuneiden hankkeiden kautta vuoden 2018
aikana (tammi-joulukuu) varovastikin arvioiden noin 150 000 euroa. Rahaston hallitus on
linjannut, että avustusten alitoteuma otetaan huomioon uusia avustuspäätöksiä tehtäessä.
Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2018 kalustohankkeet esityksen mukaisesti.

8.

Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2017
Pääsihteeri esitteli asian

Avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta on kertomusten mukaan ollut päätösehtojen mukaista. Avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Järjestöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä muu tilinpäätösaineisto on toimitettu rahastoon. Mikäli järjestöjen toiminnassa ilmenisi jälkikäteen päätösehtojen vastaisia
piirteitä, joilla olisi merkitystä avustuksen määrään, olisi mahdollista ryhtyä avustuksen takaisinperintään valtionavustuslain puitteissa.
Päätös:
Hallitus hyväksyi yleisavustusta saavien järjestöjen tilitykset vuodelta 2017.
Lopputilitysten maksatusten yhteydessä todettiin lisäksi, että Palotutkimusraadin yleisavustusta jäi käyttämättä 8 924 euroa, josta omaehtoisen palautuksen osuus 1 924 euroa.
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SPEKin yleisavustuksesta jäi käyttämättä 1 877 euroa. Nuohousalan Keskusliiton, Suomen
Palopäällystöliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton osalta päätettyä sitoumusta (v.
2017 yleisavustus) ei jäänyt käyttämättä.

9.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

9.1

Muutos- ja jatkoaikahakemukset; 3 kpl
Vesa-Pekka Tervo poistui huoneesta kohtien 9.1.1 ja 9.1.2 käsittelyn ajaksi. Kokous pysyi päätösvaltaisena.

9.1.1

SMDno-2017–2051; Suomen Palopäällystöliitto ry; Suomi Areena 2018 - Pelastustoimen
yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistäminen; Hallinnoijatahon muutoshakemus
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa
Palosuojelurahasto on kokouksessaan 5.4.2018 myöntänyt Suomen Palopäällystöliitto ry:lle yhteensä enintään 12 578 euron (50 %) suuruisen avustuksen Suomi Areena 2018 - Pelastustoimen
yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistäminen -hankkeeseen (Turvallisuuden myytinmurtajat -keskustelutilaisuus) ajalle 1.4.2018 - 31.12.2018. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon
30.11.2018 mennessä.
Suomen Palopäällystöliitto ry oli hakenut alun perin laajempaan SuomiAreena2018
-hankkeeseen avustusta 15.12.2017 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahasto jätti asian pöydälle
kokouksessaan 27.2.2018 ja pyysi hakijatahoa keskittymään hakemuksessaan vain koko toimialana
yhteistyössä järjestettävään Turvallisuuden myytinmurtajat -tilaisuuteen sekä tarkentamaan hakemusta tämän mukaiseksi. Turvallisuuden myytinmurtajat -tilaisuuden järjestelyvastuu on Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolla.
Kokouksessaan 5.4.2018 rahaston hallitus ei hyväksynyt hankkeen hallinnoijaksi pelastustoimen
kumppanuusverkosta, mitä muutosta tuolloin esitettiin, sillä pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ei ole oikeushenkilö. Verkosto toimii Kuntaliitto Palvelut Oy:n alaisena, jolloin avustuspäätöksessä hakijatahona tulee olla Kuntaliitto Palvelut Oy.
Hallinnoijatahon muutoshakemus
Suomen Palopäällystöliitto ry on yhdessä Kuntaliitto Palvelut Oy:n kanssa lähettänyt hankkeen
hallinnoijatahon muutoshakemuksen Palosuojelurahastoon 24.4.2018 päivätyllä hakemuksella.
Hakemuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen
sekä Kuntaliitto Palvelut Oy:n hallinto- ja talouspäällikkö Timo Leivo.
Hankkeen hallinnoijatahon muutosta haetaan, koska Turvallisuuden myytinmurtajat -keskustelutilaisuuden järjestelyt ja kustannukset hoidetaan Kuntaliitto Palvelut Oy:n kautta eikä Suomen Palopäällystöliitto ry:n toimesta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa pelastuslaitosten kumppanuusverkosto. Oikeushenkilönä kumppanuusverkostoa koskevissa asioissa toimii Kuntaliitto Palvelut Oy.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2018 muuttaa hankkeen hallinnoijatahoksi hakemuksen mukaisesti Kuntaliitto Palvelut Oy:n (Y-tunnus 2542166-1). Muut päätös
ehdot pysyvät ennallaan.
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Perustelut
Hakijatahot ovat perustelleet hallinnoijatahon muutoshakemuksensa ja selvittäneet syyn muutostarpeelle. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin.
9.1.2

SMDno-2017–2055; Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; Paloriski-ilmoitukset ja
viranomaisyhteistyön kehittäminen; Hallinnoijatahon muutoshakemus
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa
Palosuojelurahasto on kokouksessaan 27.2.2018 myöntänyt avustusta Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen -hankkeeseen ajalle
1.4.2018 - 31.12.2018 yhteensä enintään 106 250 euroa (48 %). Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä.
Hallinnoijatahon muutoshakemus
Kuntaliitto Palvelut Oy on lähettänyt yhdessä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa
hankkeen hallinnoijatahon muutoshakemuksen Palosuojelurahastoon 24.4.2018 päivätyllä hakemuksella. Hallinnoijatahon muutoshakemuksen ovat allekirjoittaneet Kuntaliitto Palvelut Oy:n
hallinto- ja talouspäällikkö Timo Leivo sekä kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualueen puheenjohtaja, pelastusjohtaja Erkki Hokkanen.
Avustuspäätös myönnettiin hakemuksen mukaisesti Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle.
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ei ole kuitenkaan oikeushenkilö. Verkosto toimii Kuntaliitto Palvelut Oy:n alaisena, jolloin avustuspäätöksessä hakijatahona tulee olla Kuntaliitto Palvelut
Oy. Alkuperäisen hakemuksen Y-tunnus kuului Kuntaliitto Palvelut Oy:lle.
Päätös
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2018 muuttaa hankkeen hallinnoijatahoksi
(avustuksen saajaksi) muutoshakemuksen mukaisesti Kuntaliitto Palvelut Oy:n (Y-tunnus
2542166-1). Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Perustelut
Hakija on perustellut hallinnoijatahon muutoshakemuksensa ja selvittänyt syyn muutostarpeelle.
Valtionavustuksen saajan tulee olla yksilöity oikeushenkilö. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut
ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin.

9.1.3

SMDno-2016–925; Pelastusopisto; Osaamisenkartoitusmalli; jatkoaikahakemus
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa
Palosuojelurahasto on 31.8.2016 päivätyllä päätöksellä myöntänyt avustusta Pelastusopiston Osaamisenkartoitusmalli -hankkeelle ajalle 1.9.2016–31.8.2018 yhteensä enintään 88 502 euroa. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä.
Jatkoaikahakemus
Pelastusopisto on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen Palosuojelurahaston hallitukselle
17.4.2018.
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Hankkeessa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti osaamisenkartoitusmallia ja yhteiset arviointikriteerit P20- ja P30-johtamistasoille sekä tilannekeskushenkilöstölle. Hankkeessa suunniteltiin kaikille 22 pelastuslaitokselle mahdollisuus tuottaa omia ja yhteisiä osaamisenkartoitusmalleja. Hankkeen alkuperäisen aikataulun mukaan 12 pelastuslaitoksella ehditään pilotoimaan ja kehittämään
osaamisenkartoitusmallia, kun taas 10 pelastuslaitosta jäisi alkuperäisellä aikataululla hanketyön
ulkopuolelle.
Hankkeen jatkoaikaa haetaan myös, koska on ilmennyt tarvetta jatkaa uusien tuotettujen aineistojen jalkauttamista sekä suurempien onnettomuuksien toiminnallisten käsikirjoitusten läpikäyntiä.
Ensimmäisen pilotointijakson aikana aineistoon on tullut uudistuksia ja kehittämisajatuksia P30tasolle ja tiedolliselle osalle. Syksyllä on tarkoitus jatkaa osaamisenkartoitusta P20-tasolla ja saada
kehitettyä se valmiiksi käytännön testauksen kautta.
Jotta kaikille yhteiset ja tasalaatuiset osaamisenkartoitusmallit saataisiin toteutettua, hanke tarvitsee
hakijan ilmoituksen mukaan kuuden kuukauden lisäajan. Edellä mainituin perustein Pelastusopisto hakee jatkoaikaa hankkeelle 28.2.2019 saakka.
Päätösesitys
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten,
että hankkeen toiminta-aikaa pidennetään 28.2.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa
Palosuojelurahastoon 31.5.2019 mennessä. Hankkeesta pyydetään lähettämään väliraportti
31.8.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Perustelut
Hakija on perustellut jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat riittävät alkuperäisten päätösehtojen
muuttamiseen näiltä osin.
9.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 32 kpl
Asiantuntija esitteli asian
Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta kohdan 9.2.1 käsittelyn ajaksi, puheenjohtaja Minna Arve poistui
huoneesta kohtien 9.2.2 - 9.2.4 ajaksi ja Jari Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 9.2.5 käsittelyn ajaksi. Kokous pysyi päätösvaltaisena.

Asiakohta
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
Postiosoite
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SMDno
2018-747
2018-891
2018-892
2018-975
2018-769
2018-109
2018-110
2018-260
2018-685
2018-700
2018-701
2018-702
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Saaja
Tuorilan VPK
Kustavin VPK
Somerniemen VPK
Naantalin VPK
Vesikansan VPK
Jokelan VPK
Jokelan VPK
Helsingin VPK
Sääksjärven VPK
Heinäjoen VPK
Heinäjoen VPK
Karvian VPK

Euro
430
1 185
4 958
595
860
2 508
1 553
1 032
7 505
3 301
2 925
4 169
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9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2.25
9.2.26
9.2.27
9.2.28
9.2.29
9.2.30
9.2.31

2018-704
2018-731
2018-748
2018-756
2018-775
2018-798
2018-810
2018-825
2018-826
2018-831
2018-862
2018-890
2018-900
2018-909
2018-934
2018-942
2018-949
2018-962
2018-963

Pomarkun VPK
Huhtamon VPK
Meltauksen VPK
Malax brandmännaförening
Haagan VPK
Marjaniemen VPK
Hinnerjoen VPK
Larsmo brandmannaklubb
Särkisalmen VPK
Idänpään ja Ympäristön VPK
Friherrsin VPK
Suttilan VPK
Ylöjärven VPK
Koljalan VPK
Pihlavan VPK
Ulvilan VPK
Salmentaan VPK
Lauttasaaren VPK
Kuhmalahden VPK

931
570
1 524
1 370
1 335
1 693
804
1 234
4 499
2 888
1 400
360
988
4 978
5 205
4 842
2 297
694
3 994
72 627

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
9.2.32
2018-111

Jokelan VPK

10.

Muut asiat

10.1

Talousseuranta: 1. neljännes 2018
Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-maaliskuulta 2018

0

Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
10.2

Kokouspalkkiot
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallituksen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio. Sisäasiainministeriö vahvistaa palkkiot.
Palosuojelurahastossa on noudatettu Valtiovarainministeriön antamia suosituksia kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.
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Valtiovarainministeriön 12.4.2018 antaman suosituksen (VM/762/00.00.01/2018, voimassa
31.12.2018 saakka) mukaan kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
Kuukausipalkkio:
 puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi
 varapuheenjohtaja 220 euroa/kuukausi
 jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi

12

Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen.
Valtiovarainministeriön 31.1.2017 antaman suosituksen (VM/193/00.00.01/2017, voimassa toistaiseksi) mukaan kokouspalkkiot ovat seuraavat:
Kokouspalkkio puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille:
Virastotyöaikana (klo 8.00–16.21) tai virastotyöajan ulkopuolella enintään tunnin kestänyt kokous



puheenjohtaja: 28 euroa/kokous
muu edellä mainittu: 17 euroa/kokous

Virastotyöajan ulkopuolella yli tunnin kestänyt kokous



puheenjohtaja: 75 euroa/kokous
muu edellä mainittu: 45 euroa/kokous

Kuukausipalkkiot maksetaan kuukausittain. Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta
kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen. Kokouspalkkiot
maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
Päätös:
Hallitus päätti, että kuukausipalkkioiden ja kokouspalkkioiden osalta noudatetaan VM:n 31.1.2017
ja 12.4.2018 antamia suosituksia.
10.3

Syksyn kehittämispäivän sisällöstä sekä aiheista sopiminen
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahaston vuoden 2018 kehittämispäivä on Kittilässä 23.–24.10.2018. Kehittämispäivän
yhteydessä suunnitellaan Palosuojelurahaston toiminnan tulevia linjauksia. Kehittämispäivillä käsiteltäviä teemoja on
•
•
•
•
•
•

Seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman 1. luonnos
Pelastustoimen Top 10 -lista ajankohtaisista aiheista
Rakennushankeavustusten tulevaisuus
Yleisavustus: kaksivuotinen budjetti
Maakunta- ja soteuudistus: vaikutus pelastustoimeen (pelastusjohtajat, Mika Kättö)
Lainmuutokset (Mika Kättö)

Päätös: Rahaston hallitus keskusteli ohjelmarungosta ja vierailukohteista ja merkitsi asian tiedoksi.
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10.4

Rahaston englanninkielinen esittelymateriaali
Pääsihteeri esitteli asian
Sihteeristö on tehnyt Palosuojelurahaston englanninkielisen esittelymateriaalin, jota voi tarvittaessa
hyödyntää kansainvälisissä tilaisuuksissa. Pääsihteeri esitteli materiaalin Virossa 26-27.3.2018 pidetyillä vuosittaisilla keskustelupäivillä: Annual Estonian – Finnish Rescue Authority Meeting 2018.
Esitysmateriaali jaettiin hallitukselle tiedoksi mahdollista käyttöä varten.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

10.5

Harjoittelijan palkkaaminen rahastoon
Pääsihteeri esitteli asian
Rahastoon on päätetty palkata ammattikorkeakouluharjoittelija ajalle 15.8.2018 - 28.2.2019.
Harjoittelijan päätehtävinä on tutkimus- ja kehittämishankkeiden julkaisun päivittäminen sekä aihelistausten koonti yhteistyössä rahaston sihteeristön, hallituksen ja sidosryhmien kanssa sekä
www -sivujen kehittäminen ja sisällöntuotanto. Lisäksi harjoittelija avustaa hakemusyhteenvetojen
laatimisessa ja päätösten kirjoittamisessa sekä muissa rahaston pääsihteerin kanssa sovituissa tehtävissä. Harjoittelijaksi toivotaan ensisijaisesti markkinoinnin ja viestinnän ammattikorkeakouluopiskelijaa.
Hakuilmoitus on julkaistu Haaga-Helian ja Laurean rekrytointikanavissa sekä sisäministeriön LinkedIn-sivulla 11.5.2018. Haastattelut on tarkoitus suorittaa ennen kesälomia. Harjoittelijan valinta
päätettiin hyväksyä sähköpostikokouksella valinnan jälkeen.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi harjoittelijan palkkaaminen rahastoon ajalle 15.8.2018 - 28.2.2019.
Rahaston hallitus päätti lisäksi aiemman mukaisesti, että rahastoon voidaan ottaa säännönmukaisesti (tarvittaessa) joko ammattikorkeakouluharjoittelija (6 kk) tai korkeakouluharjoittelija (3-4 kk).
Harjoittelijan tehtävän julistamista haettavaksi ei käsiteltäisi erikseen hallituksessa, mutta kunkin
valintaprosessin päättyessä henkilön ottaminen tuodaan rahaston hallituksen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen sisäministeriö nimittää henkilön harjoittelijaksi virkasuhteeseen sisäministeriöön.

10.6

Lomat ja menojen hyväksyjät
Pääsihteeri esitteli asian
Rahastolla on kesälomien ajaksi toimivat sijaisuuskäytännöt menojen hyväksymisen osalta. Pääsihteerin loman aikana pääsihteerin sijaisena toimii erityisasiantuntija Ira Nikoskinen. Rahasto on
kiinni 16.–20.7.2018 (koko sihteeristö poissa).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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10.7

Palosuojelurahaston lausunto ympäristövaliokunnalle
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa

14

Rahasto sai 27.11.2017 päivätyllä viestillä lausuttavaksi luonnoksen Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden
lakien muuttamisesta. Palosuojelurahaston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 29.11.2017 ja hyväksyi lausunnon 13.12.2017 (SMDno-2016–1495). Palosuojelurahaston lausunnon käsittelyyn
osallistuivat rahaston hallituksen jäsenet Minna Arve, Jari Hyvärinen, Veli-Pekka Ihamäki, Petri
Mero, Mika Raatikainen, Vesa-Pekka Tervo ja Ari Torniainen. Mika Kättö oli asiassa esteellinen.
Eduskunnan ympäristövaliokunta pyysi 21.3.2018 päivätyllä viestillä rahaston asiantuntijaa kuultavaksi ympäristövaliokuntaan 13.4.2018 hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Ympäristövaliokuntaan
pyydettiin myös kirjallinen asiantuntijalausunto.
Palosuojelurahaston lausunto ympäristövaliokunnalle
Palosuojelurahasto on antanut 12.4.2018 ympäristövaliokunnalle kirjallisen lausunnon (SMDno2018-851) koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 18/2018 vp).
Palosuojelurahaston asiantuntijaksi asiassa HE 18/2018 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi) ilmoitettiin
rahaston hallituksen päätöksellä pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki.
Palosuojelurahaston lausunto keskittyi palosuojelurahastolakiin kohdistuviin muutoksiin. Palosuojelurahaston mahdollisuus tukea tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoiminnan kehittämistä on varmistettava. Palosuojelurahasto esitti myös, että 10 § 3 momentin 3. kohtaa ei tule täydentää sanoilla
”tulostavoitteiden puitteissa”. Palosuojelurahaston ja sen hallituksen itsenäisyys ja itsenäinen tulosvastuu tulee säilyä jatkossakin, mukaan lukien Palosuojelurahaston tarkoituksenmukaisten tulostavoitteiden määrittely. Palosuojelurahasto esitti myös, että rahastosta myönnettävien avustusten saajien joukkoon tulisi lisätä pelastuslaitokset sekä maakuntien ja kuntien omistamat yhtiöt.
Palosuojelurahastolain tulisi myös huomioida aiempaa paremmin muutokset kaluston ja kiinteistöjen hankintakäytänteissä. Esimerkiksi leasinginvestoinnit Suomessa ovat monikertaistuneet ja
niiden käyttö on edelleen laajenemassa leasinginvestointien joustavuuden tuomien etujen ansiosta.
Avustuksen osoittaminen esimerkiksi kunnan tai maakunnan kokonaan omistaman yhtiön rakennus- tai kalustohankkeeseen tulisi mahdollistaa, samoin kuin rahoitusleasingin käyttö rakennus- ja
kalustohankinnoissa. Mahdolliset valtionavustuslaista johtuvat rajoitteet tulisi tarkistaa ja ratkaista.
Palosuojelurahasto esitti kunnilta tehtävän takaisinperinnän täsmentämistä palosuojelurahastolaissa tai varmistamista, että voimaanpanolain täydentävä hallituksen esitys (HE 57/2017 vp) 47 §
estää takaisinperinnän. Pelastustoimen uudistuksen myötä paloasemarakennukset siirtynevät kunnilta maakunnille. Mikäli rahastosta avustusta saaneen paloaseman tilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee rahasto perimään avustusta takaisin. Palosuojelurahaston näkemyksen mukaan maakuntien tulee vastata heille kunnilta siirtyneiden paloasemiin mahdollisesti kohdistuviin takaisinperintöihin.
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Palosuojelurahasto esitti tarkennettavaksi lisäksi palosuojelumaksun suorittamista suhteessa kansainvälisillä alueilla liikkuviin aluksiin. Lakia tulisi tarkentaa niin, että olisi yksiselitteistä peritäänkö
kyseisille aluksille myönnetystä vakuutuksesta palovaaran varalta palosuojelumaksu.
Ympäristövaliokunnan lausunto, YmVL 11/2018 vp 19.4.2018, Palosuojelurahastoa koskeva osuus
Hallituksen esityksellä vahvistetaan sisäministeriön palosuojelurahastoa koskevaa ohjausroolia.
Ohjauksen vahvistaminen perustuu Valtiontalouden tarkastusviraston vaatimuksiin siitä, että rahastossa olevia varoja tulee valvoa tuloksellisuuden kannalta yhtä tehokkaasti kuin talousarviovaroja. Muutosehdotuksen mukaan sisäministeriö muun muassa hyväksyy rahaston tulostavoitteet
rahaston hallituksen esityksestä. Tulostavoitteet kirjataan rahaston ja ministeriön välisen tulossopimuksen muotoon.
Kun pelastustoimi siirtyy pelastustoimen alueilta maakuntauudistuksessa maakunnille, tulee maakunnat lisätä avustuksen saajiksi. Valiokunta huomauttaa, että jatkossa pelastuslaitos toiminee
usein maakunnallisena liikelaitoksena ja lainsäädännön tulisi mahdollistaa avustuksen ohjaaminen
tarkoitukseensa toiminnan muodosta riippumatta. Kuntien säilyminen avustusten saajina mahdollistaa myös sen, että kuntien omistukseen jäävien paloasemienkin peruskorjauksiin on mahdollista
saada rahastosta avustusta. Mahdollista on myös se, että kunnan sijasta avustus myönnetään maakunnalle, joka maksaisi peruskorjauksen korotetun vuokran muodossa. Valiokunta pitää tärkeänä
varmistaa, että mahdollisesta avustuksen takaisinperinnästä säädetään tarkoituksenmukaisesti, eivätkä kunnat joudu vastaamaan mahdollisista käyttötarkoituksenmuutoksiin perustuvista takaisinperinnöistä tilanteessa, jossa esimerkiksi avustusta saaneen paloaseman tilojen käyttötarkoitus
muuttuu rakennusten siirtyessä kunnilta maakunnille.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
10.8

Palosuojelurahaston lausunto Mikkelin kaupungille
Pääsihteeri esitteli asian
Taustaa
Mikkelin kaupunki on pyytänyt 9.4.2018 päivätyllä kirjeellä Palosuojelurahaston lausuntoa Palosuojelurahaston avustuksella hankittujen pelastuslaitoksen ajoneuvojen myymisestä leasing-rahoitusyhtiölle. Palosuojelurahaston sihteeristö on antanut 5.4.2018 päivätyn lausunnon (SMDno2018-840), Mikkelin kaupungin lausuntopyyntöön koskien Palosuojelurahaston avustuksella hankittujen pelastuslaitoksen ajoneuvojen myymisestä leasing-rahoitusyhtiölle.
Palosuojelurahaston lausunto, SMDno-2018-840, Palosuojelurahaston avustuksia koskeva
osuus
Palosuojelurahaston avustukset ovat valtionavustuksia ja niitä säätelee mm. valtionavustuslaki.
Rahasto toimii avustusta myöntäessään valtionapuviranomaisena. Valtionavustuslain 13 § 3 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta ei
saa luovuttaa toiselle valtionavustuspäätöksessä määrättynä valtionavustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyttöaikana.
Valtionavustuslain 22 §:n 1 ja 5 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään
määrätä valtionavustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun valtionavustuksen tai sen
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osan takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on valtionavustuslain 13 §:n 3 momentin
vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella.
Palosuojelurahasto toteaa, että rahoitettavien hankkeiden omistajuuden tulee valtionavustuslain
nojalla säilyä avustuksen saajalla koko päätöksessä mainitun omaisuuden käyttöajan. Palosuojelurahasto ei voi siten hyväksyä leasingsopimuksen tekemistä rahoitusyhtiön kanssa käytettyjen ajoneuvojen osalta ennen ko. käyttöajan päättymistä (raskaan kaluston osalta 10 vuotta ja kevyen kaluston osalta 5 vuotta).
Mikäli ajoneuvokalusto myydään leasing-rahoitusyhtiölle ennen avustetun omaisuuden käyttöajan
päättymistä, valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä Palosuojelurahastolle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen
käyttöön vaikuttavasta muutoksesta kunkin avustusta saaneen kalusto-hankkeen osalta mahdollista avustuksen osittaista takaisinperintää ajatellen.
Palosuojelurahasto toteaa vielä, että ajoneuvokalusto siirtyy maakuntauudistuksessa 1.1.2020 lukien maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetun lain (HE 15/2017 vp) 21 §:n 1 momentin mukaan suoraan maakunnalle. Tämä ei johda takaisinperintään, koska siirto perustuu lakiin eikä tämä
edellytä sitä, että omaisuus myytäisiin välillä leasingyhtiölle.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Päätettiin lähettää lausunto tiedoksi pelastuslaitoksille.
10.9

Tilitysten tarkentaminen tositteiden osalta
Pääsihteeri esitteli asian
Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastajilta 27.3.2018 antaman ohjeistuksen mukaan tulee
avustusta saaneissa hankkeissa noudattaa valtion matkustussääntöä (vaikka valtion rahoitusosuus
olisi alle 50 %). Jotta toteutuneitten kustannusten yhteys hankkeisiin on tarkastettavissa ja todennettavissa, tulee avustusten ohjeistuksessa tuoda tilintarkastajien ohjeistuksen mukaan esiin se,
että avustuksen saajan tulee toimittaa Palosuojelurahastoon kaikki hankkeeseen liittyvät kuitit
maksumerkintöineen ja tiliotteineen.
Vaihtoehtoisesti tilintarkastajat ohjeistivat, että valvonnan järjestämiseksi tulisi pyytää kaikilta tuensaajilta raportti hankkeen kustannusten toteutumisesta ja kohdistumisesta kirjanpitoon. Raportin tulee Palosuojelurahaston ja tarkastusviraston mahdollisen jälkikäteisvalvonnan mahdollistamiseksi sisältää myös kustannuseräkohtaiset tuensaajan kirjanpidon tositenumerot. Valvonnan
mahdollistamiseksi tulisi tuensaajat myös velvoittaa säilyttämään alkuperäiset tositteet rahaston
harkinnan mukaan esimerkiksi 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana ko. projekti on päättynyt.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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10.10

Twitter-tilin perustaminen
Hallinnollinen avustaja esitteli asian
Esitettiin perustettavaksi Palosuojelurahastolle Twitter-tili osoitteeseen
https://twitter.com/Palosuojelurah. Rahaston hallitus piti Twitter-tilin avaamista sekä tiedotuksen lisäämistä rahaston avustushauista sekä keskeisistä päätöksistä hyvänä asiana.
Päätös: Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin Twitter-tilin perustaminen Palosuojelurahastolle. Asiassa päätettiin konsultoida viestintäpäällikkö Milla Meretniemeä.

11.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 6.9.2018 klo 10–13 sisäministeriössä, Kirkkokatu
12.

12.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59.

Puheenjohtaja

Mikä Kättö

Pääsihteeri

Johanna Herrala

Liite 1: Kalustohankepäätökset vuonna 2018
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