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     Pöytäkirja 3/2017 
  

Hallituksen kokous  
 
 

Aika  17.5.2017 klo 14.07.  
 
Paikka Sisäministeriö, Erottajankatu 2, 3. krs, neuvotteluhuone 338 
 
Läsnä Minna Arve  puheenjohtaja 

  Mika Kättö  varapuheenjohtaja 
   Veli-Pekka Ihamäki jäsen 
     esteasia kohta 4 (Etelä-Suomen päätökset) ja 
     kohdat 8.1.1-8.1.3;  
     poistui paikalta käsittelyn ajaksi 

   Jari Hyvärinen  jäsen  
     esteasia kohta 4 (Etelä-Suomen päätökset);  
     poistui paikalta käsittelyn ajaksi 

   Petri Mero  jäsen 
   Mika Raatikainen jäsen  

     saapui kokoukseen klo 14.27 

   Ari Torniainen  jäsen  
     saapui kokoukseen klo 14.27  
   Vesa-Pekka Tervo jäsen 

  Johanna Herrala pääsihteeri 
  Artsi Alanne  erityisasiantuntija 
  Ulla Mönkkönen tarkastaja 
  Jessica Puro  sihteeriharjoittelija 
 
 
  Tiedoksi:  Esko Koskinen 

 
  

1.  Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07. 
 
2.   Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 
10.5.2017 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Esityslistaan lisättiin kohdat 9.6 Nordic 
Fire and Safety Days 2017 -järjestelytoimikunnan yhteydenotto (Simo Hostikka), 9.7 Palo-
suojelurahaston seurantatarkastuksen luonnos ja 9.8 Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.4.2017) pöytäkirja muutoksitta. 
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4.  Vuoden 2017 kalustohankeavustukset  
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Jari Hyvärinen ja Veli-Pekka Ihamäki poistuivat huoneesta Etelä-Suomen hankkeiden käsittelyn 
ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 

Pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2017 
 
Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahas-
tosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalo-
kunnille. 
 
Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SMDno-
2015-1965) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastus-
toimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkei-
siin haetaan vuosittain määräaikana. Kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin 
kustannuksiin avustusta on mahdollista myöntää pelastustoimen alueille ja sopimuspalo-
kunnille.  
 
Hallitus julisti 30.11.2016 haettavaksi pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoi-
tetut kaluston (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen kenttäjohtamis-
järjestelmän päätelaitteisiin. Palosuojelurahasto on tiedottanut asiasta aluehallintovirastoja, 
pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 30.11.2016 päivätyllä kirjeellä. 
Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja aikataulusta kuntia ja pe-
lastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopi-
muspalokuntia.  
 
Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoit-
tamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 9.2.2017. Aluehallintoviras-
ton tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne Palosuoje-
lurahastolle 28.2.2017 mennessä. 

 
Saapuneet hakemukset 

 
Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 83 hakemusta. Hakemukset jakautuivat alue-
hallintovirastoittain alla olevan taulukon mukaisesti. Vertailutietona vuoden 2016 ja 2015 
luvut.  

  
Saapuneet kalustohankehakemukset aluehallintovirastoittain (kpl) 

 

Alue 2017 2016 2015 

Etelä-Suomi 38 34 46 

Lounais-Suomi 7 8 21 

Länsi- ja Sisä-Suomi 14 12 13 

Itä-Suomi 13 10 8 

Pohjois-Suomi 3 4 9 

Lappi 6 6 4 

Ahvenanmaa 2 6 3 

Yhteensä 83 80 104 
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Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2017 

 
Hallituksen 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 varojen käyttösuunnitelman mukaan 
vuonna 2017 voidaan kalustohankkeisiin myöntää 2 430 000 euroa ja rakennushankkeisiin 
1 900 000 euron arvosta, yhteensä 4 330 000 euroa.   
 
Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hank-
keiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukaiset kalus-
tohankkeet. 

 
Kalustohankkeet aluehallintovirastoittain vuonna 2017 (kpl) 

 

ALUE 
Haettu/ 
Kaikki 

Myönnetty/ 
Kaikki 

VPK/  
Haettu 

VPK/  
Myönnetty 

PL /  
 Haettu 

PL /  
Myönnetty 

Etelä-Suomi 38 19 10 8 28 11 

Lounais-Suomi 7 7 2 2 5 5 

Länsi- ja Sisä- 
Suomi 

14 12 3 2 11 10 

Itä-Suomi 13 10 1 1 12 9 

Pohjois-Suomi 3 3 0 0 3 3 

Lappi 6 6 1 1 5 5 

Ahvenanmaa 2 0 0 0 2 0 

Yhteensä 83 57 17 14 66 43 

 
Rahastoon saapui 83 kalustohankehakemusta.  
 
 
Myönteisiä kalustohankepäätöksiä esitetään 57 hankkeeseen, mikä vastaa  
68,7 % haetusta (vuonna 2016 myönteinen päätös tehtiin 49 hankkeeseen, mikä vastasi 61 
% haetusta, vuonna 2015 myönteinen päätös tehtiin 44 hankkeeseen mikä vastasi 42 % 
haetusta ja vuonna 2014 puolestaan myönteinen päätös tehtiin 36 kalustohankkeeseen mikä 
vastasi 39 % haetusta).  
 
 
Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 66 hankehakemusta, joista myönteinen päätös 
esitetään 43 hankkeeseen (65,15 %).  
Yhteensä 43 hanketta, 1 523 004 euroa 
 
 
Sopimuspalokunnista saapui 17 hakemusta, joista myönteinen päätös esitetään 14 
hankkeeseen (82,35 %).  
Yhteensä 14 hanketta, 937 853 euroa 
 
Sopimuspalokunnille on myönnetty kalusto- ja rakennushankehaun kautta vuonna 2017 yh-
teensä 1 677 769 euroa, joista 739 916 euroa esitettiin myönnettäväksi sopimuspalokuntien 
rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 10.4.2017 ja 348 693 euroa kalusto-
hankkeisiin kokouksessa 17.5.2017.  
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   Myönnetty avustusprosentti alueittain suhteessa haettuun avustusmäärään vuonna 2017 
 

ALUE % 

Etelä-Suomi 52 

Lounais-Suomi 100 

Sisä-Suomi 89 

Itä-Suomi 89 

Pohjois-Suomi 100 

Lappi 100 

Ahvenanmaa 0 

  
Myönteiset kalustopäätökset kalustotyypeittäin ja aluevirastoittain tarkasteltuna 2017 
 

  

Tyyppi VPK Pelastuslaitos Yhteensä 

Kevyt ajoneuvo 11 9 20 

Raskas ajoneuvo 2 25 27 

Erityiskalusto 1 2 3 

Väestöhälytin 
 

5 5 

Päätelaite 
 

2 2 

Kontti   
 

0 

Yhteensä         14             43     57 

 
  

 Etelä-Suomen yhdeksästätoista myönteisistä kalustohankepäätöksistä kohdistui seitsemän pelastuslai-
tosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, kolme pelastuslaitosten kevyeen ajoneuvokalustoon ja yksi pelas-
tuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvoon, kuusi so-
pimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon ja yksi sopimuspalokunnan sammutinleikkuriin. 

 Lounais-Suomen seitsemästä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui kolme pelastuslaitosten 
raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon ja yksi pelastuslaitoksen vä-
estöhälytinhankintaan sekä kaksi sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon. 

 Länsi- ja Sisä-Suomen kahdestatoista myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui seitsemän pe-
lastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon, yksi pelastus-
laitoksen väestöhälytinhankintaan ja yksi pelastuslaitoksen Tokeva-kaluston kehittämiseen sekä yksi so-
pimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvoon ja yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon. 

 Itä-Suomen kymmenestä myönteisestä kalustohankepäätöksestä viisi kohdistui pelastuslaitosten ras-
kaaseen ajoneuvokalustoon, kaksi pelastuslaitosten kevyeen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen 
päätelaitehankintaan ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan ke-
vyeen ajoneuvoon.   

 Pohjois-Suomen kolmesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä yksi kohdistui pelastuslaitoksen ras-
kaaseen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon ja yksi pelastuslaitoksen letkunhuolto-
laitteistoon. 

 Lapin kuudesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä kaksi kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajo-
neuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen päätelaitehankintaan 
ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon. 
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 Vuoden 2017 kalustohankkeiden varojen käyttösuunnitelman toteutuma 
 
 Kalusto- ja rakennushankkeiden varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2017 oli yhteensä 4 330 

000 euroa, joista kalustohankkeisiin 2 430 000 euroa. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 
yhteensä 2 460 857 eurolla. Näin ollen, varojen käyttösuunnitelma kalustohankkeisiin alittui 
vuoden 2017 päätöksessä 18 417 eurolla. 

 
 Liite 1: Yhteenveto Kalustohankkeet 17.5.2017 
 
 Päätös:  
 Hyväksyttiin vuoden 2017 kalustohankkeet esityksen mukaisesti. 
  
 Päätökset allekirjoitettiin sähköisesti ja päätöksiin tuli automaattisesti päivämäärä, jolloin säh-

köinen allekirjoitus suoritettiin. Oikea päätöspäivämäärä on kuitenkin 17.5.2017. 
 

5. Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Vuoden 2017 Innovaatiopalkinto julistettiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa 

25.10.2016. 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 31.3.2017.  
 
 Määräaikaan mennessä rahastoon saapui 18 ehdotusta. Palosuojelurahaston hallituksen ni-

meämä Innovaatiopalkintoraati käsitteli ehdotuksia kokouksessaan 3.5.2017. 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.  
 

 Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto 

 Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu 

 Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino; SPEK ry 

 Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry (Sijaisena vuonna 2016 koulutuspäällikkö 

Pasi Uurasmaa) 

 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  

 
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 
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 Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, 
joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto. 

 
 

Innovaatio voi olla  

 laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö 
 

 Innovaation tulee edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen 
tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öl-
jyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon. 

 
 Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä. Rahapalkinnon 

suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituk-
sen lausunto 254/31/2007). 

 
 Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on va-

paamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja sen tekijä, lyhyt kuvaus in-
novaatiosta, 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 
2017 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto julkistetaan 

2017 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä. 
 

 
6. Vuoden 2018 yleisavustusten julistaminen haettavaksi  
 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Vuoden 2018 yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia vuoden 2017 
yleisavustuksen hakuun verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna merkittävimmät muutokset 
ovat seuraavat: 
  
Koulutustoiminnan osalta tullaan edelleen avustamaan pääsääntöisesti nykyisen Pelastus-
opiston vahvistaman sopimushenkilöstön opetussuunnitelman mukaista koulutusta sekä li-
sä- ja täydennyskoulutusta. Pelastuslaitosten sopimushenkilöstöä koskevan koulutustoi-
minnan osalta tullaan avustuspäätöksiä valmisteltaessa huomioimaan sopimuspalokunta-
koulutuksen kehittämistyön siirtyminen Pelastusopiston vastuulle 2019 vuoden alusta. Li-
säksi yleisavustusta ei myönnetä hankkeeseen tai toimintaan, johon voidaan myöntää eri-
tyisavustus. Näitä ovat mm. valtakunnalliset valistus- ja neuvontakampanjat, tutkimus- tai 
kehittämishankkeet sekä pääsääntöisesti oppimateriaalin tuotanto pl. valtakunnallisen kurs-
simateriaalin tuotanto tai hankinta. Nuohoustoimen osalta avustuksen painopistettä ja tar-
vetta tullaan koulutusjärjestelmän toteuttamisen sekä myös valistus- ja neuvontasektorin 
osalta tarkastelemaan nuohousalan säädösmuutosten vaikutusten myötä. 
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Päätös:  
Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2018 toimintaan kohdis-
tuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustuk-
set pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. 
 
Yleisavustushakemukset liitelomakkeineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti 
30.9.2017 mennessä osoitteella psr@intermin.fi. 

 
 
7.  Yleisavustusten tilitykset 2016 
 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Pääsihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2016. Hallitukselle 
oli valmisteltu ja etukäteen lähetetty koonti järjestöjen vuosiraporteista vuodelta 2016. 
Avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta on kertomusten mu-
kaan ollut päätösehtojen mukaista. Avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuk-
sista. 
 
Järjestöjen tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä muu tilinpäätösaineisto on toimi-
tettu rahastoon. Mikäli järjestöjen toiminnassa ilmenisi jälkikäteen päätösehtojen vastaisia 
piirteitä, joilla olisi merkitystä avustuksen määrään, olisi mahdollista ryhtyä avustuksen ta-
kaisinperintään valtionavustuslain puitteissa.    

 
Päätös:  
Hallitus hyväksyi yleisavustusta saavien järjestöjen tilitykset vuodelta 2016. 
 
Lopputilitysten maksatusten yhteydessä todettiin lisäksi, että Palotutkimusraati teki vuoden 
2016 yleisavustuksen lopputilityksen yhteydessä 4 245,13 euron omaehtoisen avustuspalau-
tuksen. Suomen Sopimuspalokuntien Liitolle jätettiin maksamatta vuoden 2016 yleisavus-
tusta 2 002 euroa. SPEKin yleisavustuksesta jäi käyttämättä 8 509 euroa. Nuohousalan 
Keskusliiton ja Suomen Palopäällystöliiton osalta päätettyä sitoumusta (v. 2016 yleisavus-
tus) ei jäänyt käyttämättä. 
 
 
 

8. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset  
 
8.1  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 15 kpl 

 Tarkastaja esitteli asian 
 
Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta kohtien 8.1.1–8.1.3 käsittelyn ajaksi.  Kokous pysyi päätösvaltaisena. 
 

     Asiakohta SMDno Saaja   Euro 

8.1.1 2017-0691 Bobäck FBK rf 

 

2 146 

8.1.2 2017-0728 Ventelän VPK ry 

 

4 933 

8.1.3 2017-0658 Virkkalan VPK ry 

 

527 

8.1.4 2017-0743 Hammars FBK rf 

 

2 966 

8.1.5 2017-0756 Kaasmarkun VPK ry 

 

4 266 
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 Ei hyväksyttyjä hakemuksia: - 

 
8.2  Muutos- ja jatkoaikahakemukset; 1 kpl 
 
 
8.2.1   SMDno-2015–2248; Pelastusopisto 

 "Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittäminen " -hanke 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Palosuojelurahasto on myöntänyt 16.2.2016 tekemällään päätöksellä (SMDnro-2015-2248) yh-

teensä enintään 99 360 euron (80 %) rahoituksen pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittämis-
hankkeeseen ajalle 1.1.2015 -31.12.2016. Hankkeen lopputilitys tuli tehdä viimeistään 31.3.2017. 

 
 Pelastusopisto haki 5.5.2017 päivätyllä hakemuksella ostopalveluihin suunnitellun osuudelle (33 

000 euroa) jatkoaikaa 31.12.2019 saakka. Jatkoaika hankkeen tälle osiolle oli jo alun perin ajateltu 
siirtohakemuksessa pitempiaikaiseksi kuin 31.5.2017 saakka. Siirretyllä rahoituksella on tarkoitus 
hakemuksen mukaan kattaa Koulumaali-koulutusalustan käyttömaksut, jotka aiheutuvat pelastus-
laitosten henkilöstön koulutusalustalle toteutetun tietoturvakoulutusosion käytöstä. Toukokuuhun 
2017 mennessä pelastuslaitosten henkilöstö ei ole ehtinyt hyödyntämään koulutusalustaa ja siellä 
olevaa materiaalia optimaalisesti. Hakemuksen mukaan on tärkeää, että koulutusalusta ja sen ma-
teriaali olisi pelastuslaitosten henkilöstön käytössä maksutta pidempään. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoa hankkeen toteutukselle ja tilitykselle 31.12.2019 

saakka. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan. Siirrettävällä rahoituksella tulee hankkeen al-
kuperäisen tavoitteen sekä siirtohakemuksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti (päätökset 
16.2.2016 ja 28.2.2017) edistää tietoturvallisuuden kehittämistä pelastuslaitoksissa yhteisesti määri-
tellyillä menettelytavoilla. 
 
 
 
 
 

8.1.6 2017-0702 Kalvolan VPK ry 
 

1 153 

8.1.7 2017-0660 Kemin VPK ry 
 

3 427 

8.1.8 2017-0814 Kolhon VPK ry 
 

1 435 

8.1.9 2017-0800 Laukkosken VPK ry 
 

709 

8.1.10 2017-0758 Maskun VPK ry 
 

545 

8.1.11 2017-0645 Mikkelin VPK ry 

 

835 

8.1.12 2017-0672  Ulvilan VPK ry 

 

3 260 

8.1.13 2017-0788 Uudenkaupungin VPK ry 

 

3 197 

8.1.14 2017-0789 Preiviikin VPK ry 

 

3 123 

8.1.15 2017-0696 Rekolan VPK ry   1 229 

    
33 751 
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8.3  Oikaisuvaatimukset ja takaisinperintäpäätökset, 5 kpl 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 
8.3.1 SMDno-2016-1289 ja SMDno-2016-1332; Kemin kaupunki 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Palosuojelurahaston hallitus on antanut 14.9.1990 päätöksen Kemin kaupungille paloaseman pe-

ruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 5172/761/89). Palosuojelurahaston hallitus on 
antanut 16.5.2000 ennakkopäätöksen ja 24.4.2001 päätöksen Kemin kaupungille paloaseman pe-
ruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (Sm-2000-757/Tu-394). Rahaston hallitus on myöntä-
nyt yhteensä 45 161 euron avustuksen Kemin kaupungille. Molemmat avustukset kohdistuvat sa-
maan rakennukseen. 

 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Kemin kaupungilta 

vuonna 1990 ja 2001 paloaseman peruskorjaukseen myönnetyistä valtionavustuksista takaisin yh-
teensä 5 886 euroa (vuoden 1990 päätös) ja 24 827 euroa (vuoden 2001 päätös). Yhteensä Kemin 
kaupungilta takaisinperittävä määrä on 30 713 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävistä summis-
ta on 2 697 euroa. (Päätökset SMDno-2016-1289 ja SMDno-2016-1332) 

  
 Kemin kaupunki on hakenut muutosta 4.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelura-

haston päätöksiin SMDno-2016-1289 ja SMDno-2016-1332. Kemin kaupunki esittää, että Palo-
suojelurahaston päätökset avustuksen takaisinperinnästä on kumottava ja takaisinperinnästä on 
luovuttava kokonaan. Lisäksi Kemin kaupunki toteaa, että mikäli takaisinperinnästä ei luovuta ko-
konaan, tulee päätöksiä kohtuullistaa siltä osin, että takaisinperittävä summa lasketaan alkuperäi-
sen avustuksen arvon mukaan eikä siinä tule huomioida käyttötarkoituksen muuttumisvuoden 
laskennallista arvoa. 

 
 Kemin kaupungin oikaisuvaatimuksen mukaan rakennuksessa on jo vuonna 2000 todettu sisäil-

maongelmia. Vuonna 2008 tehdyissä kartoituksissa on todettu rakennuksen tulleen elinkaarensa 
päähän ja henkilöstön siirtämistä muihin tiloihin on suositeltu. 

 
 Kemin kaupunki katsoo, että Palosuojelurahaston avustuksen kohteena oleva omaisuus eli palo-

asemarakennus on kosteusvaurioiden vuoksi vahingoittunut ja tullut lopulta käyttökelvottomaksi. 
Vahingoittuneen omaisuuden tilalle on hankittu uusi käyttötarkoitukseltaan vastaava paloasema-
rakennus, joka on valmistunut samalle tontille ennen vanhan ja käyttökelvottoman rakennuksen 
purkamista. Näin ollen Palosuojelurahastolla ei ole valtionavustuslain 22 § momentin mukaista 
oikeutta periä myönnettyä avustusta takaisin. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1289 ja 

päätöksen SMDno-2016-1332 ehtoja siten, että takaisinperinnästä luovutaan ja avustus jätetään 
kokonaan perimättä. 

 
 Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia lain kuntien ja 

kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista 28 §:n 2 momentissa ja valtionavustuslain 26 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä, joiden perusteella avustus voidaan jättää koko-
naan perimättä. Takaisinperintä on kohtuuton omaisuuden arvon laskemiseen nähden. Avustuk-
sen kohde on purettu ja rakennuksen tilalle on rakennettu uusi paloasema. 
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8.3.2 SMDno-2016-1305; Alajärven kaupunki 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Palosuojelurahaston hallitus on antanut 27.5.1992 ennakkopäätöksen ja 16.2.1994 päätöksen Leh-

timäen kunnalle, nykyisin Alajärven kaupunki, paloaseman lisätilojen rakentamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin (Dnro 104/761/92). Rahaston hallitus on myöntänyt 64 181 euron (381 600 mk) 
avustuksen Lehtimäen kunnalle.  

 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Alajärven kaupungil-

ta Lehtimäen kunnalle vuonna 1994 paloaseman lisätilojen rakentamiseen myönnetystä valtion-
avustuksesta takaisin yhteensä 44 957 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 8 
799 euroa. (Päätös SMDno-2016-1305) 

 
 Alajärven kaupunki on hakenut muutosta 17.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuoje-

lurahaston päätökseen SMDno-2016-1305. Alajärven kaupunki esittää, että takaisinperintä on 
kohtuuton ja pyytää, että takaisinperintä käsitellään käyttötarkoituksen muutoksena. Lisäksi Ala-
järven kaupunki toteaa, että kaupunki on huomattavasti edesauttanut pelastustoimen toiminta-
edellytyksiä.  

  
 Alajärven kaupungin oikaisuvaatimuksen mukaan Lehtimäen kunnan ja Alajärven kaupungin kun-

taliitoksesta johtuen Palosuojelurahastosta saadusta avustuksesta ei ole ollut ajankohtaista tietoa 
käytössä paloaseman käyttötarkoituksen muutoshetkellä. Alajärven kaupunki on sittemmin kun-
nostanut tiloja pelastustoimen tarpeet huomioiden ja pelastustoimen toimintaedellytykset ovat 
muutoksen myötä parantuneet. 

 
 Alajärven kaupungin oikaisuvaatimuksessa todetaan, että palo- ja pelastustoimen tehtävät ovat 

siirtyneet 1.1.2004 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Alajärven kaupunki on tehnyt Lehtimäen 
kunnan kanssa kuntaliitoksen 1.1.2009 alkaen ja kuuluu kuntaliitoksen vuoksi kahteen paloasema-
ryhmään. Etelä-Pohjanmaan pelastustoimi on irtisanonut vuokrasopimuksen entisen Lehtimäen 
kunnan virastotalosta 1.4.2010 ja siirtynyt vuokralaiseksi Alajärven kaupungin 100 %:sti omista-
man kiinteistöyhtiön tiloihin.  

  
 Perusteluina hakemukselleen Alajärven kaupunki toteaa, että kaupungin kiinteistöyhtiö on kunta-

liitoksen yhteydessä kunnostanut tiloja pelastustoimen tarpeet huomioiden 40 000 eurolla ja edel-
leen 12 000 eurolla vuonna 2015. Pelastustoimen toimintaedellytykset ovat muutoksen myötä pa-
rantuneet huomattavasti ja mahdollistaneet nopea-aikaisen ja tehokkaan palvelutoiminnan Lehti-
mäen alueella. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1305 

ehtoja siten, että Alajärven kaupungilta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että 
avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtion-
avustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin 
muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.  

 
 Alajärven kaupungilta peritään takaisin Lehtimäen kunnalle vuonna 1994 myönnetystä valtion-

avustuksesta yhteensä 25 672 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Alajärven kau-

pungista riippumattomista kuntaliitoksista ja palo- ja pelastustoimen siirtymiseen liittyvistä syistä.  
Lehtimäen alueen pelastustoimen toimintaedellytyksiä on kuitenkin muuten ylläpidetty.  
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 Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, 

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustus-
lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jä-
tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton kuntaliitoksen ja palo- ja pelastus-
toimen siirtymisen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävää määrää 
kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta 
huomioon takaisin perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa. 

 
8.3.3 SMDno-2016-266; Pirkkalan kunta 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Palosuojelurahaston hallitus on antanut 9.2.1989 ennakkopäätöksen ja 14.9.1990 päätöksen Pirk-

kalan kunnalle paloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin (Dnro 4276/761/88). Rahaston halli-
tus on myöntänyt 159 778 euron (950 000 mk) avustuksen Pirkkalan kunnalle. 

 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pirkkalan kunnalle 

vuonna 1990 paloaseman rakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 74 
879 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 13 165 euroa. (Päätös SMDno-2016-
266) 

 
 Pirkkalan kunta on hakenut muutosta 12.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelura-

haston päätökseen SMDno-2016-266. Pirkkalan kunta esittää, että nykyisen lainsäädännön mu-
kainen 30 vuoden sidottu käyttötarkoitus tilojen osalta on paloasemaverkoston sijainnin kannalta 
erityisesti kasvavilla seuduilla liian pitkä, kun ottaa huomioon toimintaympäristön kehittymisen ja 
yleisen turvallisuuden vaatimukset. Pirkkalan kunta katsoo, että takaisinperinnän perusteena sovel-
letaan virheellisesti avustuspäätöksen jälkeen voimaan tullutta lainasäädäntöä. Myös nykylainsää-
dännön (2001/688) 22 § mukainen valtionavustuksen harkinnanvarainen takaisinperintä korkoi-
neen olisi Pirkkalan kunnan kannalta kohtuuton toimenpide. 

 
 Pirkkalan kunnan oikaisuvaatimuksen mukaan avustuksen kohteena olevan kiinteistön siirtyminen 

pois avustusehtojen mukaisesta käytöstä on johtunut pelastustoimen uudelleen organisoimisesta 
sekä tarpeesta parantaa pelastustoimen toimintavalmiutta. Pirkanmaan pelastustoimen palvelu-
tasopäätöksessä vuosille 2010 - 2013 tarkastettiin Pirkkalan paloaseman sijainnin tarkoituksenmu-
kaisuutta palvelemaan paremmin muuttunutta toimintaympäristöä ja riskialueiden saavutettavuut-
ta. Vanha paloasema on ollut paloasemakäytössä 22 vuotta. Vanhan aseman 30 vuoden käyttö-
ajasta on käyttämättä 8 vuotta ja asema on toiminnallisessa mielessä käytetty loppuun ja toimii ny-
kyisin puolustusvoimien materiaalivarastona. Avustuksen käyttöaika päättyy 13.9.2019. 

 
 Lentoasemantien paloasema on ollut palolaitoskäytössä valmistumisajankohdasta lähtien vuoden 

2010 loppuun. Kuntien pelastustoimen tehtävien siirryttyä vuonna 2003 aluepelastuslaitokselle 
toiminnan suunnittelua on tehty kokonaisvaltaisesti. Tampereen seudulla Pirkkalan kunta on ollut 
voimakkaasti kasvava erityisesti 2000-luvulla ja tämä on tuonut oleellisen toimintaympäristön 
muutoksen pelastuslaitoksen hälytys- ja vasteaikoihin. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-266 

ehtoja siten, että Pirkkalan kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avus-
tuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuk-
sella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos 
huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa.  
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 Pirkkalan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 42 

607 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Pirkkalan kun-

nasta riippumattomista pelastustoimen uudelleen organisoimiseen liittyvistä syistä.  Pirkkalan 
kunnan toimintaympäristön muutokset ovat myös vaikuttaneet siihen, että kohdetta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista pitää tukipäätöksen mukaisessa paloasemakäytössä. 

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

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustus-
lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jä-
tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton pelastustoimen uudelleen organi-
soimisen ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Ta-
kaisin perittävää määrää kohtuullistetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaiku-
tusta avustukseen ei oteta huomioon takaisin perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittä-
vään summaan lisätä korkoa. 

 
8.3.4 SMDno-2016-1134; Pyhärannan kunta 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Palosuojelurahaston hallitus on antanut 26.5.1988 ennakkopäätöksen ja 9.11.1990 päätöksen Py-

härannan kunnalle paloaseman peruskorjauksen kustannuksiin (Dnro 1646/761/88). Rahaston 
hallitus on myöntänyt 9 686 euron (57 590 mk) avustuksen Pyhärannan kunnalle. 

 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Pyhärannan kunnalle 

vuonna 1990 paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 6 
837 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 1 978 euroa. (Päätös SMDno-2016-
1134) 

 
 Pyhärannan kunta on hakenut muutosta 10.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelu-

rahaston päätökseen SMDno-2016-1134. Pyhärannan kunta esittää, että Palosuojelurahasto ku-
moaisi kyseisen päätöksen ja luopuisi takaisinperinnästä. Pyhärannan kunta toteaa oikaisuvaati-
muksessaan, että Palosuojelurahaston näkemys ja päätöskäytäntö, jonka perusteella Palosuojelura-
hastossa on sovellettu valtionavustuslain (2001/688) määräyksiä 1.9.2001 alkaen ja päätöskäytän-
nössä noudattanut omaisuuden käyttöaikaa koskevia säännöksiä myös ennen tätä päivämäärää 
tehtyihin päätöksiin on yllättävä. 

 
 Pyhärannan kunnan oikaisuvaatimuksen mukaan, avustusta saanut tila on aikanaan korjattu ni-

menomaan palotoimintaa varten ja on palvellut siinä tarkoituksessa lähes 20 vuotta, kunnes alue-
pelastuslaitos on uudistuksen jälkeen katsonut että kyseinen tila on tarpeeton. Nykyisellään tila on 
nuorisotoimen käytössä.  

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1134 

ehtoja siten, että Pyhärannan kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avus-
tuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuk-
sella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos 
huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa. 
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 Pyhärannan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 
552 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 

 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Pyhäjärven kun-

nasta riippumattomasta aluepelastuslaitoksen uudistukseen liittyvistä syistä.  Rakennus on nykyään 
nuorisotoimen käytössä. 

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

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustus-
lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jä-
tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton aluepelastuslaitoksen uudistuksen 
aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävää määrää kohtuullistetaan siten, 
että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisin 
perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa. 

 
8.3.5 SMDno-2016-1139; Tampereen kaupunki 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Palosuojelurahaston hallitus on antanut 5.3.1990 päätöksen Tampereen kaupungille paloaseman 

uudisrakennuksen kustannuksiin (Dnro 2231/761/89). Rahaston hallitus on myöntänyt 151 369 
euron (900 000 mk) avustuksen Tampereen kaupungille.  

 
 Palosuojelurahaston hallitus on myös antanut 22.5.2001 ennakkopäätöksen ja 25.2.2004 päätök-

sen Tampereen kaupungille aluepaloaseman uudisrakennuksen kustannuksiin (SM-2001-659/Tu-
394). Rahaston hallitus on myöntänyt 159 778 euron avustuksen Tampereen kaupungille. Uusi 
Hervannan aluepaloasema otettiin käyttöön 19.5.2003. Tämän hakemuksen yhteydessä ei ole il-
moitettu luovutettavaa vaihto-omaisuutta, joka koskisi tätä nimenomaista takaisinperintäpäätöstä.  

  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti 31.8.2016 pitämässään kokouksessa periä Tampereen kaupun-

gilta vuonna 1990 paloaseman uudisrakentamiseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yh-
teensä 170 197 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 67 058 euroa. (Päätös 
SMDno-2016-1139) 

 
 Tampereen kaupunki vaatii, että Palosuojelurahaston päätöstä 31.8.2016 (SMDno-2016 1139) oi-

kaistaan siten, että 5.3.1990 päätöksellä myönnettyä valtionavustusta paloaseman rakentamiseen 
(Hervannan toimintakeskus) ei peritä takaisin. 

  
 Toissijaisesti Tampereen kaupunki vaatii, että takaisinperittävälle summalle ei lisätä korkoa. Mikäli 

korko lisätään, tulee se kohtuullistaa. 
 
 Tampereen kaupunki toteaa, että avustuksen myöntöajankohdan päätöksessä ei ole määritelty 

avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikaa. Takaisinperintäpäätöksen perusteena oleva 
30 vuoden käyttöaika on määritelty 1.9.2001 voimaan tulleessa valtionavustuslaissa. Valtionavus-
tuksen kohteena ollut paloasemarakennus on ollut avustuksen mukaisessa käytössä 13.2.1989 - 
19.5.2003 välisenä aikana. 

 
 Tampereen kaupungin vuonna 2001 saaman ennakkopäätöksen ja vuonna 2004 saaman päätök-

sen ajankohtana Palosuojelurahastolla on ollut tiedossa että kyseessä on uusi paloasema ja että 
Hervannan vanhan paloaseman osalta toiminta siirtyi uuteen uudisrakennukseen. Tampereen 
kaupunki on vasta 4.12.2014 saanut Palosuojelurahastolta selvityspyynnön vanhoista avustuksista. 
Palosuojelurahasto ei ole käyttänyt tarkastusoikeuttaan ennen kuin 24 vuotta on kulunut avustus-
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päätöksen tekemisestä ja yli 11 vuotta vanhan paloaseman käyttötarkoituksen muutoksesta. Näin 
ollen, koron lisääminen palautettavalle summalle ei ole kohtuullista. Tampereen kaupunkia velvoi-
tetaan maksamaan takaisin enemmän kuin mitä alkuperäinen avustussumma on ollut.  

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1139 

ehtoja siten, että Tampereen kaupungilta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että 
avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtion-
avustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin 
muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.  

 
 Tampereen kaupungilta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

85 776 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut uuden aluepaloaseman 

käyttöönoton yhteydessä. Uusi paloasema on myös saanut valtionavustusta Palosuojelurahastolta.  
 
 Edellä mainitusta johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa säädetyn, 

Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustus-
lain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella osa takaisin perittävästä määrästä jä-
tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton uuden aluepaloaseman käyttöön-
oton aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisin perittävää määrää kohtuullistetaan 
siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon ta-
kaisin perittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa. 

 
9.  Muut asiat 
 
9.1  Talousseuranta: 1. neljännes 2017 

  Pääsihteeri esitteli talousseurantaraportin tammi-maaliskuulta 2017  
 
Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Rahaston varojenkäytössä ei ole havaittavissa suurem-
pia muutoksia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

   
  Päätös:  
  Merkittiin tiedoksi. 
 
 
9.2  Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät ja kesälomat 2017 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 

  Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi.  

   
9.3  Sihteeristön virka-asiat (tilannekatsaus) 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Palosuojelurahaston asiantuntijan sekä hallinnollisen avustajan virat ovat olleet julkisessa hakuvai-
heessa ja haku päättyi 10.5. klo 16:15. 
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 Ilmoitukset julkaistiin Valtiolle.fi ja Mol.fi – kanavissa, Senaattorin sivuilla, ministeriön LinkedIn 
sivuilla sekä sunnuntain 30.4. Helsingin sanomissa rivi-ilmoituksena. Asiantuntijan virkaan tuli 60 
hakemusta ja hallinnollisen avustajan virkaan 306 hakemusta. 

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. Rahaston hallitus päätti pitää kesäkuussa sähköpostikokouksen henkilöstöva-
linnoista. Sähköpostikokouksen ajankohta tarkentuu myöhemmin.  
 

9.4  Palosuojelurahaston toiminta- ja taloussuunnitelma sekä hallintomenot 2017 
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
9.4.1  Toiminta- ja taloussuunnitelma 
 

 Sisäministeriön Palosuojelurahaston työjärjestyksestä antaman asetuksen (947/2010) 6 §:n mu-
kaan Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmas-
taan, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmastaan (rahoituslaskelma) ennen niiden hy-
väksymistä. Nämä dokumentit sisältyvät vuosittaiseen Palosuojelurahaston strategian toteutus-
suunnitelmaan.  

 
 Palosuojelurahaston tulee lähettää lisäksi ennakoiva rahoituslaskelma ministeriön talousyksikköön 

vuoden vaihteeseen mennessä. Ennakoivasta rahoituslaskelmasta ohjeistetaan valtiovarainministe-
riön määräyksessä toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadin-
nasta. TM1101. Ohjeisto antaa tiedostolle mallipohjan. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunni-
telma (sis. talousarvio ja varojen käyttösuunnitelma) on hyväksytty kokouksessa 30.11.2016 (pk 
6/2016, kohta 5). 

 
 

Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi vuotta 2017 koskeva (kokouksessa 30.11.2016 hyväksytty) toiminta- ja talous-

suunnitelmamateriaali sekä asiaa koskeva prosessi (lausuntopyyntö, luonnoksen lähettäminen lau-
sunnolle ministeriöön, ministeriön lausunto, lopullisen materiaalin hyväksyminen rahaston halli-
tuksessa). 

 
9.4.2  Hallintomenot 2017 
 

 Vuoden 2017 hallintomenojen (330 000 €) osuus kaikista menoista on noin 2,91 %. 
 
 
 Kustannusarvio 

  

Sihteeristön (3 päätoimista henkilöä+harjoittelija 
30.8.2017 saakka ja 4 päätoimista 1.9 lähtien) 
palkat sivukuluineen 

240 000 € 

Hallituksen kuukausi- ja kokouspalkkiot   26 000 € 
Palvelukeskuksen kustannusarvio vuodelle 2017   14 000 € 
Viestintäkulut (mahdolliset messukulut, ilmoitukset, 

lisenssit ym.) 
15 000 € 

Koulutuskulut, kokoustarjoilut, käännöstyöt ja tila-
vuokrat ym. 

15 000 € 

Matkakustannukset (hallitus, sihteeristö, asiatuntija- ja 
innovaatioraati) 

20 000 € 
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Päätös:  

 Rahaston hallitus keskusteli asiasta ja merkitsi hallintomenot 2017 tiedoksi. 
 
9.5  Päätösten sähköinen allekirjoitus, rahaston virkasähköposti sekä M2-  

 matkanhallintajärjestelmä 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 
9.5.1  Päätösten sähköinen allekirjoitus 

 
 Hallitus päätti viime kokouksessa ryhtyä selvittämään sähköisen allekirjoituksen mahdollisuutta 

päätöksille (pöytäkirja 2/2017, kohta 4.3). Sihteeristö on selvittänyt asiaa yhdessä ministeriön kir-
jaamon kanssa, ja sähköistä allekirjoitusta kokeillaan nyt päätettävien kalustohankkeiden kohdalla. 

  
 Sähköisessä allekirjoituksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa rahaston varapuheenjohtaja sähköisesti 

allekirjoittaa rahaston avustuspäätökset.  
 
 Käytäntöä noudatetaan 17.5.2017 tehdyistä päätöksistä lukien. Ratkaisu perustuu sisäisministeriön 

asetukseen Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (947/2010), jonka 5 §:n 2 momentin mukaan Pa-
losuojelurahaston hallituksen päätöksestä tehdyn toimituskirjan allekirjoittaa hallituksen puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja ja asian esittelijä. Rahaston puheenjohtaja Arve hyväksyi käytännön 
24.5.2017 sähköpostiviestillään. 

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. Jos sähköinen allekirjoitus osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi, se otetaan jat-
kossa käyttöön kaikissa rahaston avustuspäätöksissä. 

 
 

9.5.2  Rahaston virkasähköposti 
 

 Rahaston sihteeristö on pitänyt palaverin rahaston asiakirjahallinnosta kirjaamon kanssa (paikalla 
tietoasiantuntija Sofia Ukkonen sekä tietopalvelusihteeri Pauli Nieminen). Palaverissa keskusteltiin 
siitä, että rahaston avustushakemukset ja muut kirjattavat asiakirjat (kuten täydennykset, tilitykset, 
lausuntopyynnöt ym.) voitaisiin osoittaa jatkossa suoraan sisäministeriön kirjaamoon (kirjaa-
mo@intermin.fi). Muu kuin virallinen sähköposti lähetettäisiin edelleen rahaston virkasähköpos-
tiin (psr@intermin.fi). Muutos voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi vuoden 2018 alussa. Asiasta 
informoitaisiin avustusten hakukirjeissä ja avustushakulomakkeissa sekä muussa ohjeistuksessa. 

 
Päätös:  

 Rahaston hallitus suhtautui asiaan myönteisesti. Sihteeristö selvittää asiaa eteenpäin. Asiasta käy-
dään lisäkeskusteluja kirjaamon kanssa syksyllä. 

 
9.5.3  Matkalaskut M2-matkanhallintajärjestelmässä 
 

 Rahaston matkalaskukäytäntöä käsiteltiin rahaston hallituksen kokouksessa 10.4.2017. Asia tuotiin 
tiedoksi uudelleen muutamin täydennyksin.  

 
 Palosuojelurahasto noudattaa matkustuskäytäntöjen sekä matkalaskujen osalta Valtion matkustus-

sääntöä 2017 sekä sisäministeriön mahdollisia täydentäviä ohjeita. Matkan kustannuksista on haet-
tava korvausta Valtion matkustussäännön mukaisesti matkalaskulla, joka on jätettävä rahastolle 
kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Palosuojelurahasto on siirtynyt M2 matkanhal-
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lintajärjestelmään 1.1.2017. Rahastolla on käytössä matkalaskujen tarkastuspalvelu. Valtion talous- 
ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) tarkastaa matkalaskut. Matkalaskut lähetetään ra-
hastoon tarpeellisine liitteineen, josta ne toimitetaan Palkeisiin. Palkeet tekevät matkalaskujen oi-
keellisuustarkastuksen ja lähettävät laskun hyväksyntäkiertoon. Palkeet pyytää tarvittaessa matkus-
tajaa täydentämään matkalaskua. Matkalaskun tulee sisältää kaikki tarvittavat liitteet (mahdolliset 
junaliput, linja-autoliput ym.). Mikäli matka tehdään omalla autolla mutta velotetaan julkisten lii-
kennevälineiden mukaisesti, tulee matkalaskuun liittää tiedot kyseisen päivän lipunhinnoista (esi-
merkiksi tulostettu tosite VR:n sivulta kyseiseltä päivältä). Poikkeustapauksissa matka voidaan hy-
väksyä tehtäväksi omalla autolla (hankalat yhteydet, varhainen matka-ajankohta tai muu vastaava 
syy).   
 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 
 
9.6  Nordic Fire and Safety Days 2017 -järjestelytoimikunnan yhteydenotto (Simo Hostikka) 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Palosuojelurahastolla ei ole mahdollisuutta osallistua konferenssiin.  Rahaston hallitus totesi, että 
Palosuojelurahaston avustuksen ovat valtionavustuksia. Rahaston avustuksia myönnetään suoma-
laisille toimijoille avustusehtojen mukaisesti. Avustuksen hakijat voivat kehittää yhteistyötä rahas-
ton kanssa hakemalla pohjoismaisten yhteishankkeiden kansalliseen osuuteen avustusta. Yhteis-
pohjoismaisiin hankkeisiin kohdistuvia hakemuksia otetaan vastaan samoin periaattein kuin mui-
takin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kohdistuvia hankehakemuksia. Palosuojelurahasto myön-
tää avustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kaksi kertaa vuodessa. Sihteeristö välittää rahas-
ton hallituksen päätöksen Simo Hostikalle.   

 
9.7  Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen Palosuojelurahaston seurantatarkastus 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Sisäministeriön sisäinen tarkastus on tehnyt suunnitelmansa mukaisen tarkastuksen Palosuojelu-
rahastoon ja raportoinut siitä 28.10.2015. Sisäinen tarkastus suoritti rahastoon seurantatarkastuk-
sen ja toimitti raportistaan rahastolle luonnoksen mahdollisia kommentteja varten. Lopullinen 
asiakirja toimitetaan rahastolle myöhemmin. Luonnoksessa todetaan, että sisäinen tarkastus kat-
soo Palosuojelurahaston toteuttaneen kaikki toimintaympäristön puitteissa mahdolliset kehittä-
mistoimenpiteet, jotka oli nostettu Palasuojelurahaston tarkastuksessa esille. 
 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. Luonnokseen ei ollut kommentoitavaa.  
 

9.8  Palosuojelurahaston tilinpäätös 2016 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Painetut versiot rahaston vuoden 2016 tilinpäätöksestä ovat valmistuneet ja kappaleet jaettiin hal-

lituksen jäsenille.  
 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 
 

10. Seuraava kokous 
  Rahaston hallituksen syksyn ensimmäinen kokous on 7.9.2017 sisäministeriössä (Kirkkokatu 12) 

 klo 10 - 12.30.  
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 Rahasto pitää sähköpostikokouksen kesäkuussa. Kokousviestintä ajoittunee ajankohtaan 12.6 - 

20.6.2017. 
  
11. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33.  
 

 
  
Puheenjohtaja   Minna Arve 
 
 
 
 
Pääsihteeri   Johanna Herrala  
 
  

 
Liite 1: Kalustehankepäätökset vuonna 2017 

   
 


