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Pöytäkirja 2/2018 Liite 1

SMDno-2018-25

Hallituksen kokous

Aika 5.4.2018 klo 12.30

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

Läsnä Mika Kättö puheenjohtaja
Mika Raatikainen jäsen
Jari Hyvärinen jäsen; esteasiat kohta: 7.1.4
Petri Mero jäsen
Veli-Pekka Ihamäki jäsen; esteasiat kohdat: 7.1.1 – 7.1.3
Vesa-Pekka Tervo jäsen
Johanna Herrala pääsihteeri
Satu Martikainen asiantuntija
Ira Nikoskinen erityisasiantuntija
Sanna Virtaniemi hallinnollinen avustaja

Poissa Minna Arve puheenjohtaja

Tiedoksi: Janne Koivukoski

Kutsuttuna paikalla: Veli-Pekka Nurmi (OTKES) klo 12.30 ja Simo Hostikka (Aalto-yliopisto) klo 14

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaan
päätettiin lisätä kohta 8.6. Ympäristövaliokunnan asiantuntijakutsu; Lausuntopyyn-
tö.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.2.2018) pöytäkirja muutoksitta.
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4. PSR erityisavustushakemukset 2018, 1. kierros, pöydälle jäänyt hakemus

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 1. hakukierroksen erityisavustukset tutki-
mus- ja kehittämishankkeisiin kokouksessaan 27.2.2018. Rahastoon saapui määrä-
aikaan mennessä 22 avustushakemusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on va-
rattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä 3 400 000 euroa. Ensimmäisellä haku-
kierroksella määrärahasta jaettiin 1 447 350 euroa yhteensä 16 hankkeeseen.

Pöydälle lisätietojen saamista varten jäi Suomen Palopäällystöliiton hanke Suo-
miAreena 2018. Päätösesitys SuomiAreena hankkeeseen on liitteenä 2. Päätösesi-
tyksessä avustus esitetään siirrettäväksi Palopäällystöliitolta Pelastuslaitosten
kumppanuusverkostolle. Siirtopyyntö on esitetty Suomen Palopäällystöliitolta sekä
Kumppanuusverkostolta. Mikäli avustuksen siirto ei ole mahdollista, hakijatahona
on saadun ilmoituksen mukaan edelleen Suomen Palopäällystöliitto.

Päätös:
Rahaston hallitus ei hyväksynyt avustuksen siirtoa Pelastuslaitosten kumppanuus-
verkostolle, sillä valtionavustuksen saajan tulee olla yksilöity oikeushenkilö. Avus-
tuksen hakijatahoksi hyväksyttiin Suomen Palopäällystöliitto, jolle rahaston hallitus
päätti myöntää 12 578 euron avustuksen SuomiAreena 2018 hankkeeseen.

5. Palosuojelurahaston tilinpäätös 2017 ja tilintarkastajan kertomukset

Palosuojelurahaston tilinpäätös 2017 hyväksyttiin rahaston hallituksen kokoukses-
sa 27.2.2018. Hallitus valtuutti sihteeristön tekemään tilinpäätökseen tarvittavat
tekniset korjaukset.  Tilinpäätökseen tehtiin tarvittavat tekniset korjaukset sekä li-
sättiin siitä vielä puuttunut kartta sopimuspalokuntien pienavustusten alueellisesta
jakaumasta vuodelta 2017.

Hallitus kokoontui kuusi kertaa ja teki yhteensä 432 päätöstä. Yhteensä rahastosta
haettiin avustusta 20,86 miljoonaa euroa ja myönnettiin 11,49 miljoonaa euroa
Myönnetty avustus oli. 55,1 % haetusta. Palosuojelumaksukertymä oli vuonna
2017 yhteensä 11 248 334 euroa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta
tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajan vuosiyhteenvedon (raportit ohessa).
Valtiontalouden tarkastusviraston 16.3.2018 päiväämässä Palosuojelurahaston ti-
lintarkastuskertomuksessa todetaan, että Palosuojelurahaston hallintoa ja toimintaa
on hoidettu sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Toi-
minnallisen tehokkuuden, toiminnan tuloksen sekä taloudellisen aseman kuvauk-
sissa esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.  14.3.2018 annetussa tilin-
tarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, että tilinpäätös on johdettu oikein kir-
janpidosta. Taseeseen liittyy asianmukaiset tase-erittelyt. Tilinpäätöslaskelmien ja
niiden liitetietojen osalta ei ole huomautettavaa. Tilintarkastuksessa ei ole tullut
esiin virheitä tai väärinkäytöksiä. Palosuojelurahaston tuloksen käsittely on asian-
mukainen eikä siitä ole huomautettavaa.
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Päätös:
Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus 2017 sekä tilintar-
kastajan vuosiyhteenveto 2017. Taitosta valmistunut tilinpäätös lähetetään erik-
seen rahaston hallitukselle.

6. Vuoden 2018 erityisavustuspäätökset rakennushankkeisiin
Erityisasiantuntija esitteli asian

Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan
rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja
sopimuspalokunnille.

Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän (päivitetty 15.10.2014 ja
22.3.2017) avustuksenhakuohjeen (SMDno-2015-1965) mukaan erityisavustukset
seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hank-
keisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain
määräaikana.

Ohjeen mukaan kunnille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alueille voidaan
myöntää avustusta kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan
huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen (uusien paloasemien
hankinta ja rakentaminen, vanhojen paloasemien peruskorjaukset ja laajennukset).
Avustusta voidaan myöntää vain pelastustoimen käytössä oleviin tiloihin ja vain
paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Avustusta ei voida
myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille.

Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan ohjeen mukaisesti myöntää:
Merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden
poistamiseen (esim. merkittävä terveyshaitta, henkilöstön altistuminen, ra-
kenteiden vaarallinen kunto)
Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön
Ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu vastaavaa toimenpide

Avustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, ensihoito- ja ensivastetoimintaan tai öljyn-
torjuntatiloihin. Avustusta ei myönnetä myöskään maanhankintaan, pintakorjauk-
siin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpi-
teisiin, irtaimiston hankintaan, juokseviin kuluihin, muihin kuin rakentamiskustan-
nuksiin, kunnalliselle kiinteistöosakeyhtiölle eikä muihin kuin hankkeeseen suoraan
tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi sopimuspalo-
kuntien hankkeissa avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan
rakennuskustannuksiin.

Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myötää
pelastustoimen alueille ja kunnille.

Hallitus julisti 26.10.2017 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet)
kohdistuvat erityisavustukset. Palosuojelurahaston hallitus on tiedottanut asiasta
aluehallintovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta
26.10.2017 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan haku-
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menettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita
kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.

Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden
ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 12.1.2018.
Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen
ja toimittaa ne Palosuojelurahastolle 31.1.2018 mennessä.

Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 28 rakennushankehakemusta (yksi
hakija peruutti hakemuksensa). Lopulliseksi saapuneiden hakemusten määräksi tuli
27 rakennushankehakemusta, jotka jakautuivat seuraavasti (suluissa 2017 hankkei-
den lukumäärät):

Aluehallintovirasto Saapuneet hakemukset

2018 2017

Etelä-Suomi 7 (5)
Lounais-Suomi 7 (4)
Länsi- ja Sisä-Suomi 5 (2)
Itä-Suomi 5 (5)
Pohjois-Suomi 1 (4)
Lappi 1 (0)
Ahvenanmaan maakuntahallitus 1   (1)

_________________
Yhteensä  27 (21)

Hakemuksia oli 6 enemmän kuin vuonna 2017 (21 hakemusta).

Hallituksen 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 varojen käyttösuunnitelman
mukaan vuonna 2018 voidaan rakennushankkeisiin myöntää 2 090 000 euroa
ja kalustohankkeisiin 2 270 000 euron arvosta, yhteensä 4 360 000 euroa.

Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoitta-
man hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä
hakuohjeen mukaiset rakennushankkeet.

Rahastoon saapui 28 rakennushankehakemusta. Yksi hakija peruutti hakemuksen-
sa. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä hyväksyttiin 14 hankkeeseen, mikä tekee
51,9 % haetusta. Yksi hakemus jätettiin pöydälle täydennystä varten. Vuonna 2017
myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 80,9 % haetusta.
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Myönteisten rakennushankeavustusten jako vuonna 2018 aluehallintovirastoittain
(vieressä vastaavat vuoden 2017 tiedot):

Rakennushankkeet

Alue Vuosi 2018 Vuosi 2017
päätös/haettu, kpl päätös/haettu, kpl

Etelä-Suomi 3 / 7 4 / 5
Lounais-Suomi 2 / 7 3 / 4
Länsi- ja Sisä-Suomi 4 / 5 1 / 2
Itä-Suomi 2 / 5 4 / 5
Pohjois-Suomi 1 / 1 4 / 4
Lappi 1 / 1 0 / 0
Ahvenanmaa 1 / 1 1 / 1

____ ____
14/27 17 / 21

Avustus vuonna 2018 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä
1 955 726 euroa (vuonna 2017 yhteensä 2 261 305 euroa ja vuonna 2016 yhteensä
2 272 732 euroa). Varojen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2018 on rakennushank-
keisiin varattu 2 090 000 euroa. Käyttösuunnitelma alittuu ennen pöydälle
jääneen hakemuksen käsittelyä 134 274 eurolla. Jos pöydälle jäänyt hakemus
hyväksytään seuraavassa Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa (220 000 eu-
roa), vuonna 2018 käyttösuunnitelma ylittyy 85 726 eurolla. Alitoteutuneita hank-
keita on tammi-maaliskuun aikana syntynyt noin 10 000 euroa. Rahastoon on odo-
tettavissa alitoteutuneiden hankkeiden kautta loppuvuoden 2018 aikana (tammi-
joulukuu) varovastikin arvioiden noin 200 000 euroa. Rahaston hallitus on linjan-
nut, että avustusten alitoteuma otetaan huomioon uusia avustuspäätöksiä tehtäes-
sä.

Päätös:
Hallitus päätti hyväksyä erityisavustuspäätökset rakennushankkeisiin esityksen
mukaisesti kahta muutosta lukuun ottamatta. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä
hyväksyttiin 14 hankkeeseen (51,9 % hakemusten kokonaismäärästä). Hyväksytty
avustus vuonna 2018 on rakennushankkeisiin yhteensä 1 955 726 euroa. Yksi ha-
kemus päätettiin hylätä, koska hakemuksen kohteena on ennen avustuspäätöksen
saamista vuonna 2017 toteutettu peruskorjaus. Lisäksi yksi hakemus jätettiin pöy-
dälle lisäselvitystä varten.

7. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

7.1 . Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 37 kpl
Asiantuntija esitteli asian
Esteasiat; kohdat 7.1.1 – 7.1.3 Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi; kohta 7.1.4 Jari
Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset
seuraavasti:
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Asiakohta SMDno Saaja Euro
7.1.1 2017-2104 Leppävaaran VPK 3 300
7.1.2 2018-231 Bobäck FBK 3 624
7.1.3 2018-579 Pitkäjärven VPK 428
7.1.4 2018-224 Harjunalustan VPK 2 765
7.1.5 2017-2031 Lemun VPK 783
7.1.6 2018-98 Koljalan VPK 4 975
7.1.7 2018-193 Raippaluodon VPK 1 108
7.1.8 2018-256 Kuusjoen VPK 1 378
7.1.9 2018-257 Paimion VPK 3 539
7.1.10 2018-258 Jokioisten VPK 1 508
7.1.11 2018-259 Tampereen VPK 1 980
7.1.12 2018-304 Kauvatsan WPK 5 701
7.1.13 2018-308 Kodisjoen VPK 641
7.1.14 2018-317 Risten VPK 1 411
7.1.15 2018-318 Kokemäen VPK 5 706
7.1.16 2018-350 Rantakulman VPK 827
7.1.17 2018-384 Tammisalon VPK 583
7.1.18 2018-385 Kittilän VPK 79
7.1.19 2018-390 Kittilän VPK 491
7.1.20 2018-430 Teuron-Kuuslammin VPK 1 239
7.1.21 2018-434 Kotkan VPK 4 557
7.1.22 2018-573 Kiikoisten VPK 4 492
7.1.23 2018-577 Klaukkalan Metsäkylän VPK 4 204
7.1.24 2018-580 Puistolan VPK 551
7.1.25 2018-596 Kellokosken VPK 8 832
7.1.26 2018-597 Keikyän VPK 2 003
7.1.27 2018-598 Siltakylän VPK 493
7.1.28 2018-599 Kårböle FBK 773
7.1.29 2018-605 Asolan VPK 2 244
7.1.30 2018-608 Vanhan Käpylän VPK 2 008
7.1.31 2018-645 Nakkilan VPK 5 333
7.1.32 2018-667 Eurajoen VPK 2 361
7.1.33 2018-668 Humppilan VPK 1 866
7.1.34 2018-674 Tervolan VPK 2 484
7.1.35 2018-679 Sälinkään VPK 893
7.1.36 2018-686 Savion VPK 7 855

93 015

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: -
7.1.37 2018-392 Kittilän VPK 0
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:

Lemun VPK SMDno-2017-2031
Avustusta ei myönnetty 1 506 euron arvoisiin kustannuksiin (pop-up-teltta); ky-
seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Leppävaaran VPK SMDno-2017-2104
Avustusta ei myönnetty 1 380 euron arvoisiin kustannuksiin (tyhjiöpatja, t-paidat,
bermudahousut); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistä-
miseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Avustusta ei myönnetty 142 euron arvoisiin kustannuksiin (turvajalkineet ja kuu-
losuojaimet); kyseisestä hankinnasta ei ole toimitettu pankin maksumerkintää.

Kauvatsan VPK SMDno-2018-304
Avustusta ei myönnetty 2 400 euron arvoisiin kustannuksiin (veneilytakit); kysees-
sä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-
tannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokemäen VPK SMDno-2018-318
Avustusta ei myönnetty 149 euron arvoisiin kustannuksiin (kuormausnosturin oh-
jaimen akku); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelura-
hastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Tammisalon VPK SMDno-2018-384
Avustusta ei myönnetty 750 euron arvoisiin kustannuksiin (poolopaidat); kyseessä
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kittilän VPK SMDno-2018-392
Avustusta ei myönnetty 4 472 euron arvoisiin kustannuksiin (Anne-nukke ja adap-
teri); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdis-
tuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kårböle FBK SMDno-2018-599
Avustusta ei myönnetty 1 918 euron arvoisiin kustannuksiin (palokypärät ja niiden
kiinnikkeet), sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hy-
väksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015-1965 mukaisen yhden vuoden
määräajan jälkeen.

Vanhan Käpylän VPK SMDno-2018-608
Avustusta ei myönnetty 257 euron arvoisiin kustannuksiin (palvelushousut ja ve-
toketjuneuleet); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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8. Muut asiat

8.1. Syksyn kehittämispäivä Kittilässä 23.–24.10.2018, aikatauluvaihtoehtoja

Keskusteltiin lentovaihtoehdoista Kittilään sekä kokouspaikan mahdollisesta siir-
rosta (Rovaniemi, Tornio, Kemi). Kittilään ei ole lokakuussa suoraa lentoa meno-
matkalle.

Päätös: Päätettiin syksyn kehittämispäivän vierailuajankohdaksi 23. – 24.10.2018
ja kohteeksi, Lappi, Kittilä. Rahaston sihteeristö valmistaa alustavan ohjelmarun-
gon vierailusta.

8.2. Vuoden 2019 kokouspäivät:

1. kokous: 27.2.2019 klo 10–13
2. kokous: 10.4.2019 klo 10–12.30
3. kokous: 23.5.2019 klo 10–12.30
4. kokous: 11.9.2019 klo 10–13
5. kokous: ja kehittämispäivä 30.–31.10.2019
6. kokous: 29.11.2019 klo 10–

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

8.3. Palosuojelurahaston lyhyt esittely
Pääsihteeri esitteli asian.

Rahaston sihteeristö on päivittänyt lyhyen esittelyn rahaston toiminnasta, jota
muun muassa hallituksen jäsenet voisivat tarpeen mukaan hyödyntää rahastoa esi-
tellessään. Rahaston lyhyt esittely -tiedosto löytyy www-sivuilta
https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi sihteeristön päivittämä tiedosto "Palosuojelurahaston lyhyt esit-
tely". Dokumenttia päivitetään säännöllisesti jatkossa.

8.4. Palosuojelurahaston avustamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden
julkaisu
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahaston avustusta saaneista tutkimus- ja kehittämishankkeista on val-
mistunut julkaisu. Julkaisussa on tiedot vuosina 2010 - 2017 valmistuneista tutki-
mus- ja kehittämishankkeista. Julkaisu valmistuu verkkoversiona ja julkaisun on
taittanut Grano Oy. Julkaisua päivitetään jatkossa kerran vuodessa, jolloin siihen
lisätään tiivistelmä kunakin vuonna valmistuneista tutkimushankkeista.

Keskusteltiin, tulisiko rahastolle perustaa oma Twitter-tili tiedotusta monipuolis-
tamaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sihteeristö tiedottaa julkaisusta yhteistyökumppaneita
ja lisää julkaisun rahaston nettisivustolle. Päätettiin selvittää, kuinka julkaisuun
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voidaan liittää linkit hankkeiden loppuraportteihin. Päätettiin tehdä julkaisusta
myös painoversio. Julkaisua päivitetään vuosittain.

Päätettiin ottaa käyttöön rahastolle twitter-tili monipuolistamaan rahaston viestin-
tää. Twitterissä julkaistaan tietoa muun muassa rahaston hallituksen tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä sekä julkaisusta.

8.5. Sihteeristön virka-asiat
Sihteeristön jäsenet poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi;
varapuheenjohtaja Kättö esitteli asian ja toimi pöytäkirjan pitäjänä

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä
on päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtäväs-
tään.

Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täy-
tettäviksi, jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehit-
tämisosaston kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jäl-
keen nimitysehdotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön
ottamisesta. Rahaston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt si-
säministeriön virkaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset).

Sisäministeriön on 13.4.2018 myöntänyt Palosuojelurahaston pääsihteerinä toimi-
valle erityisasiantuntija (8.25) Hanna Paakkolanvaaralle jatkovirkavapauden ajalle
1.7.2018–30.6.2019 valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määräaikaisen viran
hoitamista varten.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti että

1) Erityisasiantuntija (8.0) Johanna Herrala otetaan Palosuojelurahaston erityisasi-
antuntijaksi ma. tehtävänään toimia Palosuojelurahaston pääsihteerinä ajalle
1.7.2018–30.6.2019, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa kun Paakkolanvaara on
virkavapaana.

2) Asiantuntija (7.0) Ira Nikoskinen otetaan Palosuojelurahaston erityisasiantunti-
jaksi ma. (8.0) ajalle 1.7.2018–30.6.2019, kuitenkin enintään niin kauaksi aikaa kun
Herrala on virkavapaana.

Lisäksi päätettiin, että rahaston hallitus pyytää sisäministeriötä nimittämään Herra-
lan ja Nikoskisen edellä mainittuihin määräaikaisiin virkasuhteisiin sisäministeri-
öön ja myöntää vastaavalle ajalle vapautusta asianomaisten vakinaisista viroista.

Edelleen päätettiin, että Ira Nikoskisen virkavapauden ja toisen määräaikaisen vi-
ran hoitamisen johdosta vapautuva asiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle
1.7.2018–30.6.2019 julistetaan haettavaksi ja pyydetään sisäministeriötä ryhtymään
sen täyttämisen edellyttämiin toimenpiteisiin.
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8.6. Ympäristövaliokunnan asiantuntijakutsu; Lausuntopyyntö
Pääsihteeri esitteli asian

Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt 21.3.2018 päivämäärällä asiantunti-
jaa kuultavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa:

Aika: perjantai 13.4.2018 klo 9.30

Paikka: valiokuntahuone E 427, Eduskuntatalo (eteläinen sisäänkäynti)

Asia: HE 18/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muutta-
misesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+18/2018

Päätös: Keskusteltiin asiasta. Päätettiin, että Veli-Pekka Ihamäki osallistuu edus-
kunnan ympäristövaliokuntaan. Palosuojelurahaston sihteeristö osallistuu tarvitta-
essa lausunnon valmisteluun.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 18.5.2018 klo 9.30–12.30 sisäministeriössä, Kirkkokatu
12.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Puheenjohtaja Mika Kättö

Pääsihteeri Johanna Herrala

Liite 1: Rakennushankepäätökset vuonna 2018


