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Hallituksen kokous 

Aika 28.5.2019 klo 14.30 

Paikka Hotelli Örö, Örön linnakesaari (Kemiönsaari), kokoustila 

Läsnä Anne Holmlund puheenjohtaja 

Mika Kättö varapuheenjohtaja 

Veli-Pekka Ihamäki jäsen, esteasia kohdat 6 (Etelä-Suomen päätökset) 

 ja 8.3.1.-8.3.2.   

Mika Raatikainen jäsen 

Brita Somerkoski varajäsen 

Vesa-Pekka Tervo  jäsen 

Ari Torniainen jäsen 

Johanna Herrala pääsihteeri 

Mikko Karhunen harjoittelija 

Solja Kumpulainen assistentti 

Ira Nikoskinen erityisasiantuntija 

Sanna Virtaniemi suunnittelija 

Poissa Jari Hyvärinen jäsen 

Petri Mero jäsen 

Ari Torniainen jäsen  

Tiedoksi Kimmo Kohvakka 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.30. 

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväk-

syttiin kokouskutsussa ilmoitettu esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.4.2019) pöytäkirja muutoksitta. 

4. Vuoden 2019 Innovaatiopalkinto sekä uuden raadin 

nimeäminen 

Pääsihteeri esitteli asian 

4.1 Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin esitys ja 

perustelut 

Vuoden 2019 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouk-

sessa 24.10.2018. Ilmoitus Innovaatiopalkintohausta lähetettiin sähköpostitse keskei-

sille toimijoille sekä lisäksi myös valikoiduille muille tahoille, kuten yliopistoihin ja am-

mattikorkeakouluihin. Innovaatiopalkintokirje julkaistaan rahaston omilla sivuilla.  

Ehdotukset palkittavista tuli tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2019.  
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Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 19 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituk-

sen nimeämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 6.5.2019. Pal-

kinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. 

Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano toimikaudella 1.5.2016–14.5.2019 on seuraava: 

Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen jäsen 

Jari Hyvärinen. Raadin sihteerinä toimii pääsihteeri Johanna Herrala.  

▪ Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto 

▪ Yliopettaja Ismo Huttu 

▪ Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino; SPEK ry  

▪ Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry 

▪ SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry 

▪ Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry 

▪ Pelastuskomentaja Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja 

▪ Varapuheenjohtaja Jyrki Savolainen, Suomen Palomiesliitto SPAL  

Ilpo Leinon sijaan asian käsittelyyn otti osaa johtava asiantuntija Kari Telaranta, SPEK ry 

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 inno-

vaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole 

elämäntyöpalkinto. 
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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, ensivastetoimin-

taan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon. 

Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Ra-

hapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen vero-

tonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007). 

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoeh-

dotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen 

tekijä, lyhyt kuvaus innovaatiosta, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuk-

sien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen tekijän nimi ja yhteystie-

dot. Lähetetyt ehdotukset liitteineen ovat julkisia. Kaikki oikeudet innovaatioon ja sen 

hyödyntämiseen säilyvät innovaation tekijöillä. 

Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin esityksestä. Pal-

kinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita ehdotuksia ei löydy. Palkin-

non saaja julkistetaan syksyllä 2018 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopal-

kinto julkistetaan 2019 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 
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4.2 Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto: tausta ja palkitut 

2007−2018 

Innovaatiopalkinnon tausta: 

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto on myönnetty vuodesta 2007 lähtien. Innovaa-

tiopalkintoehdotuksia on saapunut 177 kappaletta. Ehdotuksista 27 on saanut palkin-

non tai kunniamaininnan. Tässä taustamateriaalissa esitetään kaikki vuonna 20017 - 

2018 Innovaatiopalkinnon saaneet sekä palkintoa hakeneet tahot.   

Palosuojelurahastolle tehtiin syksyllä 2005 esitys pelastusalan innovaatiopalkinnosta. 

Esitystä käsiteltiin rahaston hallituksessa 12.10.2005 ja ajatusta kannatettiin. Palkinnon 

nimeksi päätettiin Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto. Palkinto voitaisiin myöntää 

yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle. Palosuojelurahaston pöytäkirja 7/2006, 

kohta 8.1 (12.12.2006). Hallitus päätti palkinnon perustamisesta 22.2.2007 ja hyväksyi 

sille säännöt ja nimesi sääntöjen 6 §:n mukaisen valintaraadin. Rahasto lähetti verohal-

litukselle 5.2.2007 kirjeen, jossa pyydettiin lausuntoa siitä, onko palkinto tuloverolain 

82 §:n mukaan verovapaata tuloa. Palosuojelurahaston pöytäkirja 1/2007, kohta 6.2 

(20.2.2007). Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 

254/31/2007). 

Kaikki saapuneet Innovaatiopalkintoehdotukset 2007–2018: 

Innovaatiopalkintoehdotuksia on tullut vuosina 2007–2018 yhteensä 177 kappaletta. 

Näistä 27 on saanut palkinnon tai kunniamaininnan. Ei palkittuja ehdotuksia on saapu-

nut 150 kappaletta.  
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Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

4.3 Innovaatiopalkintoraadin nimeäminen ajalle 

15.5.2019−30.4.2022 

Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan Palosuojelurahasto ni-

meää Innovaatiopalkinnon valintaraadin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Raati muodos-

tuu puheenjohtajasta sekä seitsemästä jäsenestä. Puheenjohtaja ja jäsenet edustavat 

Palosuojelurahaston hallitusta, sisäministeriön pelastusosastoa, pelastusopistoa, Suo-

men Pelastusalan Keskusjärjestö ry:tä, Suomen Palopäällystöliitto ry:tä, Suomen Sopi-

muspalokuntien Liitto ry:tä, Pelastustieto ry:tä ja pelastuslaitoksia. Raadin sihteerinä 

toimii Palosuojelurahaston sihteeristön edustaja. Raati tekee hallitukselle esityksen 

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).  

Ehdotuksia edustajista Innovaatiopalkintoraatiin on pyydetty 10.5.2019 mennessä. Ky-

seisiltä tahoilta on saatu ehdotukset Innovaatiopalkinnon valintaraatiin toimikaudeksi 

15.5.2019–30.4.2022. Ehdotukset saapuivat pyydetyssä määräajassa.  

▪ Sisäministeriö: Jaana Rajakko 

▪ Pelastusopisto: Ismo Huttu 

▪ Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry: Lauri Lehto 

▪ Suomen Palopäällystöliitto ry: Outi Salo 

▪ Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry: Silvio Hjelt 

▪ Palo- ja pelastustieto ry: Esa Aalto 

▪ Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto: Markus Viitaniemi  
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Rahaston hallituksen edustaja (Innovaatioraadin puheenjohtaja) valitaan hallituksen 

kokouksessa. 

Päätös: Nimettiin Innovaatiopalkintoraadin edustajat esitysten mukaisesti. Päätettiin, 

että Palosuojelurahaston hallituksen edustaja (raadin puheenjohtaja) valitaan sen jäl-

keen, kun seuraava rahaston hallitus on valittu toimikaudelle 1.3.2020 – 28.2.2023. 

5. Vuoden 2020 yleisavustusten julistaminen haettavaksi  

Pääsihteeri esitteli asian 

Vuoden 2020 yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia vuoden 

2019 yleisavustuksen hakuun verrattuna.  

Yleisavustukseen liittyvät tulot ja menot tulee jatkossa olla selkeästi eroteltuna organi-

saation muusta kirjanpidosta esimerkiksi perustamalla yleisavustukselle oma kustan-

nuspaikka, projektikoodi tai muu tunniste kirjanpitoon. Kirjeessä todetaan myös, että 

Palosuojelurahasto tekee tarkastuskäyntejä myöntämiinsä avustuskohteisiin osana 

avustuskäytäntöjen valvontaa.  

Koulutustoiminnan osalta avustetaan pääsääntöisesti nykyisen Pelastusopiston vahvis-

taman sivutoimisen henkilöstön sekä sopimuspalokunnan ja muun sopimuksen teh-

neen yhteisön henkilöstön opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä lisä- ja täy-

dennyskoulutusta.  

Nuohouspalvelujen osalta avustuksen painopistettä ja tarvetta tarkastellessa huomioi-

daan sekä pelastuslain nuohoussääntelyn uudistamisen vaikutukset, jotka ovat lisän-

neet voivat lisätä tarvetta valtakunnalliseen turvallisuusviestintään ja koko toimialan 

ohjaukseen, että myös ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskevat säädösmuu-

tokset, joilla voi puolestaan olla vaikutusta koulutuksen järjestämiseen. 
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Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2020 toimin-

taan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoite-

tut yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. 

Yleisavustushakemukset liitelomakkeineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle säh-

köisesti 30.9.2019 mennessä osoitteeseen psr@intermin.fi. 

6. Vuoden 2019 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta Etelä-Suomen hankkeiden käsittelyn ajaksi. Ko-

kous säilyi päätösvaltaisena. 

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

hastosta voidaan myöntää erityisavustuksia pelastustoimen alueille ja sopimuspalo-

kunnille. 

Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (SMDno-2015-1956) mukaan 

erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden 

kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin (vähintään 12 500 €) sopimuspalokuntien 

hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana.  

Hallitus julisti 29.11.2018 haettavaksi pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille 

tarkoitetut kaluston (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen kent-

täjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin. Palosuojelurahasto on tiedottanut asiasta alue-

hallintovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 

29.11.2018 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakume-

nettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita ke-

hotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.  
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Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden il-

moittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 8.2.2019. Aluehal-

lintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimit-

taa ne Palosuojelurahastolle 28.2.2019 mennessä.  

Saapuneet hakemukset: 

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin aluehallintovirastoista 84 hakemusta. 

Näistä viittä hakemusta aluehallintovirastot eivät puoltaneet, koska ne oli toimitettu 

aluehallintovirastoon myöhässä Palosuojelurahaston suosittelemasta määräajasta 

8.2.2019 (kaksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja kolme Itä-Suomen aluehallinto-

virastoon). Hakemuksen ovat tulleen kuitenkin asetetussa määräajassa 28.2.2019 Palo-

suojelurahastoon, joten ne käsiteltiin yhdessä muiden hakemusten kanssa. 

Hakemukset jakautuivat aluevirastoittain seuraavasti (vertailuvuodet 2016 - 2018): 

Aluehallintovirasto Saapuneet kalustohankkeet 

 2019 2018 2017 2016 

Etelä-Suomi 33 39 (38) (34) 

Lounais-Suomi 18  18 (7) (8) 

Länsi- ja Sisä-Suomi 19 15 (14) (12) 

Itä-Suomi 5 16 (13) (10) 

mailto:psr@intermin.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 3/2019 10 (34) 

 SMDno-2019-25 

  

 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 0295 480 171 (vaihde) psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki  www.psr.fi  

Pohjois-Suomi 0 0 (3) (4) 

Lappi 5 6 (6) (6) 

Ahvenanmaan maakuntahallitus 4 1 (2) (6) 

Yhteensä 84 95 83 80 

Hakemuksia oli 11 vähemmän kuin vuonna 2018 (95 hakemusta). 

Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2019: 

Hallituksen 29.11.2018 hyväksymän vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelman mukaan 

avustusta voidaan vuonna 2019 kalustohankkeisiin myöntää 2 220 000 euroa ja raken-

nushankkeisiin  

2 000 000 euroa, yhteensä 4 220 000 euroa. Vuoden 2019 rakennushankkeiden avus-

tuspäätökset olivat 1 666 858 euroa, jolloin käyttösuunnitelman mukaista määrärahaa 

kalustohankkeisiin on 2 553 142 euroa.  

Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman 

hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukai-

set kalustohankkeet.  

Päätös (liitteenä taulukko): Rahastoon saapui 84 kalustohankehakemusta.  

Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 64 hankkeeseen, mikä vastaa 76,2 % hae-

tusta (vuonna 2018 myönteinen päätös tehtiin 54 hankkeeseen, mikä vastasi 56,8 % 

haetusta, vuonna 2017 myönteinen päätös tehtiin 57 hankkeeseen mikä vastasi 68,7 % 
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haetusta ja vuonna 2016 puolestaan myönteinen päätös tehtiin 49 kalustohankkee-

seen mikä vastasi 61 % haetusta).  

Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 52 hankehakemusta, joista myönteinen päätös teh-

tiin 37 hankkeeseen (71,2 %).  

Myönteiset kalustohankepäätökset pelastuslaitoksille: 

27 pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon 

2 pelastuslaitosten kevyisiin ajoneuvoihin  

7 pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeisiin 

1 pelastuslaitosten erityiskalustoon  

Yhteensä 37 hanketta, 2 076 340 euroa 

Sopimuspalokunnista saapui 32 hakemusta, joista myönteinen päätös tehtiin 27 hank-

keeseen (84,4 %).  

Myönteiset kalustohankepäätökset sopimuspalokunnille: 

1 sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvokalustoon  

22 sopimuspalokuntien kevyisiin ajoneuvoihin 

4 erityiskalustoon  

Yhteensä 27 hanketta, 442 148 euroa 

Sopimuspalokunnille on myönnetty kalusto- ja rakennushankehaun kautta vuonna 

2019 yhteensä 736 524 euroa, joista 294 376 euroa myönnettiin sopimuspalokuntien 

rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 17.4.2019 ja 442 148 euroa ka-

lustohankkeisiin kokouksessa 28.5.2019.  

Päätös kalustohankkeisiin on yhteensä 2 518 488 euroa. 
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Myönteisten kalustohankkeiden jako vuonna 2019 aluehallintovirastoittain (vieressä 

vastaavat vuoden 2018 tiedot): 

Alue Vuosi 2019 

päätös / haettu, kpl 

Vuosi 2018 

päätös / haettu, kpl 

Etelä-Suomi 26 / 33 28 / 39 

Lounais-Suomi 12 / 18 7 / 18 

Länsi- ja Sisä-Suomi 16 / 19 11 / 15 

Itä-Suomi 5 / 5 5 / 16 

Pohjois-Suomi 0 / 0 0 / 0 

Lappi 4 / 5 3 / 6 

Ahvenanmaa 1 / 4 0 / 1 

Yhteensä 64 / 84 54 / 95 

Myönteiset kalustopäätökset AVI-alueittain tarkasteltuna: 

Etelä-Suomen kahdestakymmenestäkuudesta myönteisistä kalustohankepäätöksistä 

kohdistui kolmetoista pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, neljä pelastus-

laitoksen väestöhälytinhankintaan ja yksi pelastuslaitoksen erityiskalustoon sekä kah-

deksan sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon.  
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Lounais-Suomen kahdestatoista myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui 

kolme pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi sopimuspalokunnan ras-

kaaseen ajoneuvokalustoon, seitsemän sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon sekä 

yksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon.  

Länsi- ja Sisä-Suomen kuudestatoista myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui 

kuusi pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen 

ajoneuvoon ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä seitsemän sopimus-

palokunnan kevyeen ajoneuvoon sekä yksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon.  

Itä-Suomen viidestä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui kolme päätöstä 

pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen väestöhälytin-

hankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon.   

Lapin neljästä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui kaksi päätöstä pelas-

tuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhan-

kintaan sekä yksi sopimuspalokunnan erityiskalustoon.   

Ahvenanmaan myönteinen kalustohankepäätös kohdistui pelastuslaitosten kevyeen 

ajoneuvokalustoon.   

Vuoden 2019 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma: 

Rahaston hallituksen hyväksymän vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelman mukaan 

voidaan rakennushankkeisiin ja kalustohankkeisiin antaa uusia päätöksiä yhteensä 

4 220 000 euron arvosta. Vuoden 2019 rakennushankkeiden avustuspäätökset olivat 

1 666 858 euroa ja päätös kalustohankkeisiin on 2 518 488 euroa, yhteensä 4 185 346 

euroa. Vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohankkeisiin alittuu 

34 654 eurolla.  
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Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 kalustohankkeet pienin tarkennuksin.  

7. Yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset 

vuodelta 2018 

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 2018. Mi-

käli tilityksissä tai järjestöjen toiminnassa ilmenisi jälkikäteen päätösehtojen vastaisia 

piirteitä, voidaan mahdolliseen avustuksen takaisinperintään ryhtyä jälkikäteen.   

Lopputilitysten maksatusten yhteydessä todettiin lisäksi, että Suomen Sopimuspalo-

kuntien Liiton yleisavustusta jäi käyttämättä 26 075 euroa, josta omaehtoisen palau-

tuksen osuus oli 6 075 euroa. SPEKin yleisavustuksesta jäi käyttämättä 31 811 euroa ja 

Palotutkimusraadin yleisavustuksesta 502,20 euroa. Nuohousalan Keskusliiton ja Suo-

men Palopäällystöliiton yleisavustusta ei jäänyt käyttämättä. 
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8. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis-, maksatus- ja 

takaisinperintäpäätökset 

8.1 Muutospäätökset; 3 kpl 

8.1.1 SMDno-2018-1072; Pirkanmaan pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Palomuseon 

kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 6.9.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pirkanmaan pelas-

tuslaitokselle Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hank-

keeseen yhteensä enintään 40 000 euron erityisavustuksen ajalle 1.10.2018–

31.3.2019. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 27.2.2019 päivätyllä päätöksellä 

31.5.2019 asti. Päätöksen mukaan hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelura-

hastoon 31.8.2019 mennessä. 

Hakija on 13.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa. Hakijalla on mu-

seon näyttelyn käsikirjoitus ja vitriinien tekijän aikataulut valmiina, graafinen ilme vii-

meistelyssä sekä näyttelyn konkreettiset tekijät hankittuna. Hakijan mukaan näiden 

toteutus kuitenkin vie vielä ainakin kolme kuukautta. 

Hakijan mukaan syy hankkeen venymiseen tuli näyttelytiloja kunnostettaessa. Alkupe-

räisestä suunnitelmasta jouduttiin poikkeamaan muun muassa lattian pinnoituksen ta-

kia. Se jouduttiin purkamaan ja tekemään kokonaan uusiksi. Samoin seinäpinnoitteiden 

kanssa tuli viivytys kosteusvaurion vuoksi. Hakijan mukaan tila on vasta nyt siinä kun-

nossa, että sinne päästään perustamaan uutta museota.  
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Edellä mainittujen seikkojen johdosta Pirkanmaan pelastuslaitos hakee jatkoaikaa 

31.8.2019 saakka.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 28.5.2019 hank-

keelle jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelura-

hastoon 30.11.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

8.1.2 SMDno-2018-520; Helsingin pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; nostolava-auto   

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 18.5.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Erottajan pelas-

tusaseman nostolava-auton hankintaan yhteensä enintään 72 000 euron erityisavus-

tuksen. Päätösehtojen mukaisesti hankkeen tilitys tositteineen tulee toimittaa rahas-

toon 31.10.2019 mennessä.  

Hakija on 14.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen tilityksen toimit-

tamiseen. Hakijan mukaan Erottajan pelastusaseman nostolava-auton hankinta yhdis-

tettiin samaan kilpailutukseen Haagan nostolava-auton kanssa ja se toteutettiin syk-

syllä 2018. Hakijan mukaan molempien pelastusasemien autotallit ovat erikoismittaisia 

ja vastaavat toisiaan, jolloin autoista tehdään ulkomitoiltaan samankokoiset ja ne ovat 

tarvittaessa vaihdettavissa keskenään. Pelastuslautakunta päätti autojen hankinnasta 

27.11.2019 ja hankintasopimus allekirjoitettiin toimittaja Verna Lift Oy:n kanssa 

1.2.2019. 

Hakijan mukaan nostolava-autojen hankintasopimuksen mukainen valmistuminen ja 

toimitus Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle on 392 vuorokautta tilauksen vahvis-

tamisesta. Erottajan nostolava-auton tilaus tehtiin 14.2.2019 ja auton toimitus on huh-

tikuussa 2020.  
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Helsingin kaupungin pelastuslaitos hakee jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 

31.7.2020 asti, jotta kaikki Erottajan nostolava-auton vastaanottamiseen liittyvät toi-

menpiteet ja maksut on suoritettu ennen Palosuojelurahastolle tehtävän tilityksen laa-

timista.  

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää kokouksessaan 28.5.2019 hank-

keen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.7.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennal-

laan. 

8.1.3 SMDno-2017-971; Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos; 

muutoshakemus hankkeen budjettiin ja aikatauluun; Pelastuslaitosten yhteinen 

ICT-hanke 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahasto on 27.2.2018 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Keski-Pohjan-

maan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle avustusta Pelastuslaitosten yhteiselle 

ICT-hankkeelle yhteensä enintään 1 202 400 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 

31.12.2019 ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2020 mennessä. 

Kyseisellä päätöksellä yhdistettiin yhdeksi hankkeeksi aikaisemmat kolme (3) erillistä 

hanketta siten, että niiden toteuttamisen ja tavoitteiden tulee edelleen perustua alku-

peräisiin hankesuunnitelmiin ja esityksiin. 

Hakija on 16.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen rahoitussuunnitel-

maan. Muutokseen kuuluu palkkakustannusten kirjaaminen vain hankkeen hallinnoijan 

(Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen) palveluksessa olevan hen-

kilöstön palkkakustannuksiin. Muiden pelastuslaitosten henkilöstön hanketyöaikakir-

janpidon mukaisten palkkojen laskutetaan hallinnoijalta ostopalveluina, jolloin alkupe-

räistä hankkeen talousarviota on tältä osin muutettava. 
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Hankkeen ostopalvelut muutetussa rahoitussuunnitelmassa jakaantuvat seuraavasti: 

osatoteuttajina toimivien ICT-asiantuntijahenkilöiden toteutuneet laskutettavat työ-

kustannukset (noin 400 000 euroa), konsultointiselvitykset ja asiantuntijapalvelut tieto-

järjestelmien määrittelytyöhön (noin 100 000 euroa) sekä yhteiset tilaisuudet, koulu-

tukset ja muut ostopalvelut (noin 45 000 euroa). 

Hakija hakee myös jatkoaikaa hankkeelle, perusteluina maakuntauudistuksen toteutta-

misen siirtymiset ja keskeytyminen, joka on aiheuttanut projektien toteuttamismallien 

viivästymistä ja uudelleensuunnittelutarvetta. Lisäksi ERICA- ja KEJO-hankkeiden sekä 

turvallisuusverkon palvelujen käyttöönotto on viivästynyt. Myös työresurssien osa-ai-

kainen saaminen muista pelastuslaitoksista on ollut hakijan mukaan hankkeen toteut-

tamisessa jatkuva haaste. Jatkoaika varmistaisi osaajien sitoutumisen ja lisäksi näin väl-

tettäisiin riskiä menettää toimialalla olevaa yhteistä ICT-osaamispääomaa. Hakijan mu-

kaan hankkeelle jo myönnetty avustusrahoitus on riittävä, ja jatko-aikapaatos mahdol-

listaisi alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen.  

Edellä mainituin perustein Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ha-

kee ICT-hankkeen rahoitussuunnitelman budjetin kustannusjakauman muutosta sekä 

jatkoaikaa hankkeen työskentelyn jatkamiseksi 31.12.2020 saakka. Hankkeen rahoitus-

rakenteen muutosesitystä on käsitelty hankkeen valmisteluryhmässä ja muutosesitys 

käsitellään ohjausryhmän kokouksessa 17.5.2019. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 28.5.2019 hyväksyä muu-

tosesityksen hankkeen budjettiin hakijan esittämällä tavalla sekä myöntää hankkeelle 

jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 

31.3.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

mailto:psr@intermin.fi
http://www.palosuojelurahasto.fi/
http://www.psr.fi/


 Pöytäkirja 3/2019 19 (34) 

 SMDno-2019-25 

  

 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 0295 480 171 (vaihde) psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki  www.psr.fi  

8.2 Takaisinperintäpäätös; 1 kpl 

SMDno-2018-2439; Hämeenlinnan kaupunki; takaisinperintäpäätös; konttien 

säilytyshalli  

Palosuojelurahasto on 5.5.2003 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 26.4.2005 päivätyllä 

päätöksellään (Dnro SM-2003-781/Tu-3944) myöntänyt Hämeenlinnan kaupungille 

konttien säilytyshallin rakentamiseen avustusta yhteensä 90 200 euroa hyväksyttyjen 

kustannusten 205 000 euroa perusteella. 

Palosuojelurahasto teki tarkastuskäynnin Hämeenlinnan kaupungin rakennushankkee-

seen 21.11.2018. Tarkastuskäynnillä ilmeni, että Hämeenlinnan paloaseman peruskor-

jauksen ajan hallissa on sijoitettuna poikkeuksellisesti kaksi pelastuslaitoksen ensihoi-

toyksikköä. Palosuojelurahasto on lisäksi vastaanottanut Hämeenlinnan kaupungin vas-

tauksen 29.1.2019 ja tarkennuksen 13.5.2019 koskien avustuksen kohteena ollutta 

hanketta. 

Hämeenlinnan paloaseman peruskorjauksen ajan hallissa on sijoitettuna poikkeukselli-

sesti kaksi pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköä. Peruskorjauksen ja sen aiheuttaman 

väistötilatarpeen arvioitu kesto on 6/2018 – 11/2019. Ensihoidon osuus hallin käytöstä 

on tänä aikana 33 %. Palo-aseman peruskorjauksen jälkeen konttihalli on kokonaisuu-

dessaan pelastustoimen käytössä. 

Konttihalli on ollut Linnan Kiinteistökehitys Oy:n omistama ja hallinnoima 1.7.2014 - 

31.3.2019 välisen ajan. Linnan Kiinteistökehitys Oy on kokonaan Hämeenlinnan kau-

pungin omistama yhtiö.  Rakennus itsessään on ollut kokonaan pelastuslaitoksen käy-

tössä 1.7.2014 - 30.5.2018 välisen ajan. 1.6.2018 - 30.11.2019 välisen ajan ensihoidon 
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väliaikaisessa käytössä on 33 % hallista (kaksi pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköä).  So-

pimus rakennuksen luovutuksesta Linnan Kiinteistökehitys Oy:ltä takaisin Hämeenlin-

nan kaupungille on saatu rahastoon 13.5.2019. 

Päätös: Palosuojelurahaston päätti 28.5.2019 pitämässään kokouksessa periä takaisin 

Hämeen-linnan kaupungille konttien säilytyshallin rakentamiseen vuonna 2005 myön-

nettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta peritään ta-

kaisin 1517 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.6.2018–

28.5.2019 kertynyt 30 euron korko valtion-avustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin pe-

rittävä määrä on yhteensä 1 547 euroa. Avustuksen palautuslaskelmassa on otettu 

huomioon myönnetyn avustuksen määrä ja valtionavustuksella hankitun omaisuuden 

käyttämättömät vuodet. 

Mikäli palautettavaa summaa ei makseta mainittuun päivämäärään mennessä, sille on 

maksettava valtionavustuslain 25 §:n mukaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 

3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti. 

Perustelut: Palosuojelurahaston 5.5.2003 Hämeenlinnan kaupungille antamassa pää-

töksessä on sovellettu mitä valtionavustuslaissa (2001/688) säädetään. 

Päätösehtojen ja valtionavustuslain (2001/688) 13 §:n mukaisesti saadaan avustuksen 

kohteena ollutta omaisuutta käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä määriteltyyn tar-

koitukseen. Jos avustus on myönnetty tiettyä avustuspäätöksessä määriteltyä käyttö-

tarkoitusta varten, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin avustuspäätök-

sessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen eikä omaisuuden omistus- tai hallinto-oikeutta 

saa luovuttaa toiselle avustuspäätöksessä määrättynä avustuksen kohteena olevan 

omaisuuden käyttöaikana. 
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Valtionavustuslain 14 §:n mukaan saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviran-

omaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutok-

sesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Avustuksen 

saajan tulee valtionavustuslain 20 §:n mukaan palauttaa avustus tai sen osa, jos sitä ei 

voida käyttää avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. 

Valtionavustuslain 13 §:n mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden 

käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on myönnetty muussa 

kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen 

tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. 

Hämeenlinnan kaupunki ei ole erikseen ilmoittanut Palosuojelurahastolle avustuksen 

omistusoikeuden, käyttötarkoituksen tai omaisuuden käyttöaikaan vaikuttavista muu-

toksista. Palosuojelurahastosta voidaan myöntää yleisavustusta ja erityisavustuksia pe-

lastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavustuksia, kunnille, 

pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. (Palosuojelurahastolaki 2003/306).  

Palosuojelurahastolain (306/2003) 14 §:n mukaan palosuojelurahastosta voidaan 

myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Oh-

jeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta (SMDno-2015-1956) mukaan avus-

tusta ei voida myöntää kun-tien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhti-

öille. 

Valtionavustuslain (2001/688) 22 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan valtionapuviran-

omainen voi päätöksellään määrätä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perit-

täväksi, jos valtionavustuksen saaja on valtionavustuksen kohteena olevan omaisuu-

den käyttöaikana 13 §:n vastaisesti pysyvästi muuttanut valtionavustuksen kohteena 

olleen omaisuuden käyttötarkoitusta.  
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Kontin säilytyshallin omistajuus on luovutettu 1.7.2014 Linnan Kiinteistökehitys Oy:lle. 

Hämeenlinnan kaupungin antaman ilmoituksen 29.1.2019 ja tarkennuksen 13.5.2019 

mukaan avustuksen kohteena olleen omaisuuden omistusoikeus on muuttunut 

1.7.2014 - 31.3.2019 väliseksi ajaksi ja käyttötarkoitus on muuttunut 1.6.2018 – 

30.11.2019 väliseksi ajaksi. Kiinteistö muuttuu 30.11.2019 jälkeen takaisin alkuperäi-

seen käyttöön. 

Valtionapuviranomainen voi valtionavustuslain 26 §:n 1 momentin mukaan päättää, 

että osa palautettavasta tai takaisin perittävästä määrästä, sille laskettavasta korosta 

tai viivästyskorosta jätetään perimättä, jos täysimääräinen palauttaminen tai takaisin-

perintä on kohtuuton valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja olosuhteisiin 

tai valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden taikka palauttamisen tai 

takaisinperinnän perusteena olevaan menettelyyn tai olosuhteiden muutokseen näh-

den. 

Palosuojelurahaston hallitus katsoi, että avustuksen täysimääräinen takaisinperintä 

(omistajuuden muutos) on kohtuutonta valtionavustuksella hankitun omaisuuden laa-

tuun sekä olosuhteiden muutokseen nähden. Hämeenlinnan kaupungin selvityksen 

mukaan kalustohalli on ollut osittain pelastuslaitoksen käytössä omistusoikeuden muu-

toksen välisen ajan.  

Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa 

säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoi, että saaduissa selvityksessä on esitetty 

sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella 

takaisin perittävää määrää voidaan kohtuullistaa siten, että takaisin perittävää sum-

maa laskettaessa ei otetta huomioon omistusoikeuden väliaikaista muutosta. Ilman 

kohtuullistamista takaisin perittävä määrä olisi korkoineen 16 849 euroa. 
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8.3 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 17 kpl 

Suunnittelija esitteli asian 

Esteasiat; kohdat 8.3.1.-8.3.2 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. 

Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

Esitetään, että Palosuojelurahaston hallitus päättää myöntää sopimuspalokuntien 

pienavustukset (17 kpl) seuraavasti:  

Asiakohta SMDno Saaja Euro 

8.3.1 SMDno-2019-784 Grankulla FBK  4 636   

8.3.2 SMDno-2019-929 Bobäck FBK  2 934   

8.3.3 SMDno-2019-886 Renkomäen VPK  6 181   

8.3.4 SMDno-2019-501 Hinnerjoen VPK 10 910   

8.3.5 SMDno-2019-721 Imatran VPK 3 140   

8.3.6 SMDno-2019-765 Levannon VPK 4 993 

8.3.7 SMDno-2019-766 Perttulan VPK 8 354   

8.3.8 SMDno-2019-771 Tirilän VPK 2 561   
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8.3.9 SMDno-2019-822 Heinäjoen VPK 3 247 

8.3.10 SMDno-2019-873 Kuusankosken VPK 2 331   

8.3.11 SMDno-2019-874 Sääksjärven VPK 5 081   

8.3.12 SMDno-2019-895 Valkeakosken VPK 1 287   

8.3.13 SMDno-2019-896 Valkeakosken VPK (2) 1 799   

8.3.14 SMDno-2019-893 Pihlavan VPK 2 952 

8.3.15 SMDno-2019-930 Parkanon VPK 1 036   

8.3.16 SMDno-2019-940 Koljalan VPK 1 476   

8.3.17 SMDno-2019-943 Rekolan VPK 6 384   

Yhteensä 69 302 

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun 

ottamatta: 

Bobäck FBK 2019-929 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu putoamissuojainsetin säilytysrepun ja sam-

mutushousujen polvipehmikkeiden kustannuksia (144,67 euroa); kyseessä ei ole tulipa-

lojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelura-

hastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
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Renkomäen VPK 2019-886 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkalupakin kustannuksia (17,95 euroa); 

kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-

tannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu säiliöauton teippauksen ja renkaiden kustan-

nuksia (5 629,12 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edis-

tämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hankinnat eivät täytä avustuskriteerejä eikä 

pelastuslaitos puolla niitä. 

Hinnerjoen VPK 2019-501 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu starttiboosterin kustannuksia (620 euroa); 

kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-

tannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Perttulan VPK 2019-766 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen kustannuksia (80 euroa); ky-

seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-

tannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Heinäjoen VPK 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu polttoainepumpun korjauksen, sireenin dri-

verin ja rekisterikilven valojen kustannuksia (2 315,63 euroa); kyseessä on kaluston 

normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-

seen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
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Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pihavalaistuksen, ilmanvaihtojärjestelmän 

rakentamisen, nuorten leiritarvikkeiden (ruokailuvälineet, mukit, kauha, paristot, myrs-

kylyhty, lippunaru) t-paitojen, pipojen, ja starttiboosterin kustannuksia (2 134,48 eu-

roa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-

tuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Sääksjärven VPK 2019-874 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu stifneck - lasten kaulurin kustannuksia (37,20 

euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-

tuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Pihlavan VPK 2019-893 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pintapelastuspuvun varusteiden kustannuk-

sia (165,70 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-

seen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

9. Muut asiat 

9.1 Talousseuranta: 1. neljännes 2019 

 Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-maaliskuulta 2019  

Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaitta-

vissa suurempia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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9.2 Rahaston sihteeristön henkilöstöasiat sekä työnkuvat 

1.7.−30.9.2019   

Varapuheenjohtaja esitteli asian 

Sihteeristön jäsenet poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi; varapuheenjohtaja Kättö 

esitteli asian ja toimi pöytäkirjan pitäjänä 

Sisäministeriö on myöntänyt Palosuojelurahaston pääsihteerinä toimivalle erityisasian-

tuntija (8.25) Hanna Paakkolanvaaralle virkavapauden ajalle 1.7.2019–31.12.2019 toi-

sen viran hoitamista varten.   

Esitetään, että sisäministeriö nimittää seuraavat henkilöt sisäministeriön virkaan tai 

virkasuhteeseen (määräaikaiset) ja myöntää vastaavalle ajalle vapautusta asianomais-

ten vakinaisista viroista. 

1) Erityisasiantuntija Johanna Herrala Palosuojelurahaston erityisasiantuntijaksi 

(8.25) tehtävänään toimia Palosuojelurahaston pääsihteerinä ajalle 1.7.2019–

31.12.2019, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa, kun Paakkolanvaara on virka-

vapaana. 

2) Asiantuntija Ira Nikoskinen Palosuojelurahaston erityisasiantuntijaksi (8.0) ajalle 

1.7.2019–31.12.2019, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa, kun Herrala on vir-

kavapaana. 

3) Johdon sihteeri Sanna Virtaniemi Palosuojelurahaston suunnittelijaksi (7.0) 

ajalle 1.7.2019–31.12.2019, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa, kun Nikoski-

nen on virkavapaana. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Rahaston hallituksella ei ollut huomautettavaa esitykseen. 
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9.3 Lomat ja menojen hyväksyjät 2019 

Pääsihteeri esitteli asian 

Rahastolla on kesälomien ajaksi toimivat sijaisuuskäytännöt menojen hyväksymisen 

osalta. Rahasto on kiinni 11.−12.7.2019 (koko sihteeristö poissa). 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lähetetään päivitetty lista tiedoksi hallituksen jäsenille. 

9.4 Palosuojelurahaston esittelyvideo 

Pääsihteeri esitteli asian 

Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.9.2018 valmistettavaksi yleisvi-

deon rahaston toiminnasta. Videolla esitellään lyhyesti rahaston avustuskohteet. Hin-

tatiedustelun jälkeen Creamframe Oy valittiin toteuttamaan rahastosta valmistettava 

yleisvideo (edullisin tarjous). 

Yleisvideo on valmistunut. Videosta on lisäksi valmistettu sihteeristön toiveesta neljä 

erillistä videoklippiä (ei kuulunut alkuperäiseen tarjoukseen) rahaston avustusmuo-

doista sekä pelastusyli-johtaja Kimmo Kohvakan mietteitä Palosuojelurahastosta. Ma-

teriaalista on tiedotettu laajasti pe-lastusalaa ja yhteistyökumppaneita. Videoklipit jul-

kaistiin viikoittain Palosuojelurahaston Twitter-tilillä (https://twitter.com/Palosuojelu-

rah). Syyskuussa 2019 julkaistaan koko yleisvideo. Videot ovat katsottavissa myös Palo-

suojelurahaston YouTube-kanavalla (https://www.youtube.com/c/Palosuojelurahasto-

FIPSR) sekä Palosuojelurahaston nettisivuilla (www.psr.fi). Yleisvideosta viestitään laa-

jemmin erikseen. 
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Linkit videoklippeihin:  

PSR esittely - Kimmo Kohvakka https://youtu.be/_WI6URvhI20  

PSR esittely - Tammisalon VPK https://youtu.be/HOJCzr8_ITo  

PSR esittely – Yleisavustukset https://youtu.be/A6aPz0SKJlA  

PSR esittely - Hipsu ja Tipsu https://youtu.be/oMFEw_aSB0E  

Rakennus- ja kalustohankkeet https://youtu.be/W_VZ1nwbhFo  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Palosuojelurahaston sihteeristö sai valtuudet yleisvideon 

elävöittämiseen. Video pituutta on tarkoitus myös hieman lyhentää. 

9.5 Tarkastuskertomukset: Palopäällystöliitto ja SPEK 

Pääsihteeri esitteli asian 

Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastus-

kertomuksen mukaan rahaston toiminta on lakien ja hyvän hallinnon periaatteiden 

mukaista. Toteutetussa tarkastuksessa rahaston yhdeksi kehittämiskohteeksi esitettiin 

tarkastuskäynnit avustettuihin kohteisiin.  Rahasto aloitti tarkastusten suorittamisen 

yleisavustusten osalta (SPEK ry ja SPPL ry). 

Tarkastusten tavoitteena oli 1) selvittää, onko myönnetty yleisavustus käytetty rahoi-

tuspäätöksen ja siihen liittyvien ehtojen mukaisesti, 2) varmistua siitä, että avustuksen 

saaja on antanut oikeat ja riittävät tiedot avustuksen myöntämistä varten sekä avus-

tuksen käytöstä sekä 3) arvioida avustuskohteen tuloksellisuutta (tavoitteiden ja toi-

menpiteiden toteuttamista). 
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Palosuojelurahasto tekee tarkastuksia varmistuakseen siitä, että avustettavaa toimin-

taa toteutetaan sääntöjen puitteissa ja tukea käytetään päätöksen mukaisesti. Tarkas-

tuksia tehdään myös, jotta saavutetaan riittävä varmuus raportoitujen menojen oikeel-

lisuudesta, säännönmukaisuudesta ja tukikelpoisuudesta. Tarkastuksissa tarkastetaan 

avustettavan toiminnan kustannukset, niihin liittyvä kirjanpito sekä muut merkitykselli-

set asiakirjat. 

SPEK ry: 

Palosuojelurahasto päätti kohdistaa tarkastuksen SPEK ry:n yleisavustukseen vuodelle 

2016 (SMDno-2015-1628) sekä yhteen erityisavustukseen (SMDno-2015-961). Tarkas-

tuksella varmis-tetaan, että avustuksen saaja on käyttänyt saamansa yleisavustuksen ja 

erityisavustuksen voimas-sa olevan lainsäädännön, avustuspäätösten ja niiden ehtojen 

mukaisesti. Tarkastusilmoitus hy-väksyttiin rahaston hallituksen kokouksessa 7.9.2017 

ja lähetettiin SPEK:iin tiedoksi 31.8.2017. Tarkastus suoritettiin 24.10.2017.  

Tarkastus rajattiin koskemaan SPEK ry:n vuodelle 2016 myönnettyä yleisavustusta 

(SPEK Pasila) sekä yhtä erityisavustusta (hanke Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja 

aloittamiseen johtavat syyt - miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?).   

SPPL ry: 

Tarkastuksella varmistetaan, että avustuksen saaja on käyttänyt saamansa yleisavus-

tuksen ja erityisavustuksen voimassa olevan lainsäädännön, avustuspäätösten ja niiden 

ehtojen mukaisesti. Tarkastusilmoitus hyväksyttiin rahaston hallituksen kokouksessa 

7.9.2017 ja lähetettiin SPPL:oon tiedoksi 19.9.2017. 

Tarkastus rajattiin koskemaan SPPL ry:n vuodelle 2016 myönnettyä yleisavustusta sekä 

yhtä erityisavustusta (hanke Pelastustoimen väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset).  

Tarkastus suoritettiin 18.12.2017.  
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Päätös: Merkittiin tarkastuskertomukset tiedoksi ja lähetetään ne kyseisille järjestöille. 

9.6 Tilannekeskusten avustaminen sekä laitteistot 

Erityisasiantuntija esitteli asian 

Palosuojelurahasto on saanut 26.3.2019 viestillä Pentti Kurttilalta esityksen koskien ti-

lannekeskusten laitteistojen (Virvet, tietokoneet jne.) tukikelpoisuutta Palosuojelura-

haston avustustoiminnassa. Viesti liitteenä. 

Pertti Kurttila pyytää selvittämään, onko tilannekeskusten laitteistojen hankinta (Vir-

vet, tietokoneet jne.) sellainen pelastustoimintaa tukeva hankinta, jota Palosuojelura-

hasto voi avustaa.  Alueen tulevien tilannekeskusten (mahdollisesti 5 kpl) avustaminen 

Palosuojelurahaston kautta nousi esiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen pe-

lastuslaitosten johdon ajankohtaispalaverissa. Selvitys tilannekeskuksista ja niiden kus-

tannuksista, mahdollisista avustuksista ja pelastuslaitosten budjettisuunnittelu kau-

delle 2020 on käynnistymässä.  

Nykytilanne ja tausta: 

Kalustohankkeiden hakukirjeen 2019 (SMDno-2018-2097) mukaan pelastuslaitoksille 

voidaan myöntää erityisavustusta kaluston tai järjestelmän hankinasta aiheutuneisiin 

kustannuksiin, mikäli hankintojen tekeminen on sovittu pelastuslaitosten vastuulle alu-

een perustamissopimuksessa. 

Vuonna 2015 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos haki avustusta 

Av-tekniikan ja johtamisjärjestelmän hankintaan 20.12.2013 päivätyllä hakemuksella 

(SMDno/2014/506). Hankehakemus sisälsi pelastuslaitoksen monikäyttötilan varusta-

misen ajanmukaisella av-tekniikalla, kalusteilla, johtamisjärjestelmän tietokoneilla 
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Palosuojelurahaston hallitus hylkäsi hakemuksen 22.4.2014 pitämässään kokouksessa. 

Päätöksen perusteluissa sanottiin, että Palosuojelurahasto tulee linjaamaan tilanne- ja 

johtokeskusten tukemista koskevat periaatteet sen jälkeen kun, pelastustoimen ti-

lanne- ja johtokeskuksia koskevat selvitykset ovat valmiita. 

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus keskusteli asiasta sekä sopi jatkotoimista. Todet-

tiin, että tietojen perusteella hankinta täyttää periaatteessa avustamisen edellytykset. 

Tuettavalle toiminnalle ei ole lainsäädännöllistä estettä. Hallitus ei tehnyt kuitenkaan 

asiasta periaatepäätöstä, vaan päätös tehdään tapauskohtaisesti. 

9.7 Palosuojelurahaston lausunnot valtiovarainministeriölle (2 kpl) 

Suunnittelija esitteli asian 

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto on pyytänyt Palosuojelurahastolta lausun-

toa kahteen valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön. Ensimmäinen asia (SMDno-

2019-854) koskee VM:n valtionavustusten säädösperustaa koskevaa selvitystä ja toi-

nen (SMDno-2019-869) VM:n selvitystä eri valtionapuviranomaisten käytössä olevista 

valtionavustustietojärjestelmistä. 

Asioissa ei laadittu varsinaista lausuntoa, vaan tarvittavat tiedot pyydettiin täyttämään 

Excel-taulukkoon sähköisessä työtilassa Tiimerissä. Pyydetyt tiedot koskivat Palosuoje-

lurahaston myöntämien erityis- ja yleisavustusten määrärahoja ja myönnettyjä sum-

mia, avustusten myöntämisen säädösperustaa (yleislaki ja erityislaki sekä näiden no-

jalla annetut asetukset), mahdollisesti käytössä olevan sähköisen valtionavustusten kä-

sittelyjärjestelmän nimeä, hakemusten käsittelytapaa sekä kiinnostusta yhteisen säh-

köisen järjestelmän kehittämistyöhön ja käyttöönottoon. Lausunnossa ilmaistiin Palo-

suojelurahaston kiinnostus osallistua sähköisen valtionavustustietojärjestelmän kehit-

tämiseen ja käyttöönottoon. 
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Lausuntopyyntöihin on vastattu annettuun määräaikaan 15.5.2019 mennessä. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

9.8 Nuohousalan Keskusliitto ry:n erityistarkastus 

Pääsihteeri esitteli asian 

Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastus-

kertomuksen mukaan rahaston toiminta on lakien ja hyvän hallinnon periaatteiden 

mukaista. Toteutetussa tarkastuksessa rahaston yhdeksi kehittämiskohteeksi esitettiin 

tarkastuskäynnit avustettuihin kohteisiin.  Rahasto aloitti tarkastusten suorittamisen 

yleisavustusten osalta (SPEK ry ja SPPL ry). Tarkastukset tehtiin vuoden 2017 lopussa.  

Tarkoituksena on jatkaa yleisavustusta saavien järjestöjen erityistarkastusta. Seuraa-

vaksi ehdotetaan tehtäväksi Nuohousalan Keskusliitto ry:n erityistarkastus yleisavus-

tuksen 2018 osalta.  

Rahaston sihteeristö toimisi tarkastuksessa vastuullisena tarkastaja. Tarkastuksessa 

kuitenkin hyödynnettäisiin ulkopuolisen asiantuntijan apua, sillä rahaston sihteeristön 

työaika ei riitä laajojen tarkastusten suorittamiseen.  Valtionavustuslain 16 §:n 3 mo-

mentin mukaan ulkopuolinen asiantuntija voi valtionapuviranomaisen pyynnöstä avus-

taa tarkastuksessa. Ulkopuolisella asiantuntijalla tarkoitetaan tarkastuksessa tarvitta-

vaa erityisasiantuntemusta omaavaa henkilöä. Tarkastuksen johto ja vastuu tarkastuk-

sen asianmukaisesta suorittamisesta on valtionapuviranomaisella. 

Tarkastus hankitaan Broadscope Management Consulting Oy:ltä, jolla on Hanselin pui-

tesopimustoimittaja. 
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Päätös: Keskusteltiin asiasta ja hyväksyttiin tarkastuksen suorittaminen Nuohousalan 

keskusliiton osalta. 

10. Seuraava kokous 

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 10.9.2019 klo 10.30–13 sisäministeri-

össä, Kirkkokatu 12. 

11. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.21.  

 

Puheenjohtaja   Anne Holmlund 

 

Pääsihteeri   Johanna Herrala  

 

Liite 1:  Kalustohankepäätökset vuonna 2019 
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