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     Pöytäkirja 4/2017 
  

Hallituksen kokous  
 
 

Aika  7.9.2017 klo 10.00.  
 
Paikka Sisäministeriö, Kirkkokatu 12, 2. krs, neuvotteluhuone Katariina 
 
Läsnä Minna Arve  puheenjohtaja 

   Veli-Pekka Ihamäki jäsen 
     esteasia kohdat 5.10, 5.14, 7.1.1, 7.2.5 ja 7.3.2.4; 
     poistui paikalta käsittelyn ajaksi 

   Jari Hyvärinen  jäsen  
     esteasia kohdat 5.10, 5.14, 7.1.2 ja 7.1.3;  
     poistui paikalta käsittelyn ajaksi 

   Petri Mero  jäsen 
   Mika Raatikainen jäsen  

   Ari Torniainen  jäsen   
   Vesa-Pekka Tervo jäsen 

  Johanna Herrala pääsihteeri 
  Artsi Alanne  erityisasiantuntija 
  Ira Nikoskinen  asiantuntija 
  Jessica Puro  sihteeriharjoittelija 
 
 
  Tiedoksi:  Esko Koskinen 

 
  

1.  Kokouksen avaus 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 

2.  Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallitus päätti myöntää 

puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin asiantuntija Ira Nikoskiselle. 
 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokousten (17.5.2017 ja 22.6.2017) pöytäkirjat muutoksitta. 
 
 

4. Hallinnollisen avustajan VT 5,25 viran täyttäminen 1.10.2017 lukien toistaiseksi 
(pysyvästi) 
 Pääsihteeri esitteli asian 
 
Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahastosta 
voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. 
 
Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on päättää ra-
hastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.  
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Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettäviksi, jonka 
jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston kanssa huolehtii ha-
ku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimitysehdotukset käsitellään rahaston halli-
tuksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Rahaston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää 
valitut henkilöt sisäministeriön virkaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset). 
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2017 pyytää sisäministeriötä ryhtymään 
toimenpiteisiin hallinnollisen avustajan VT 5,25 viran täyttämiseksi 1.9.2017 lukien toistaiseksi 
(pysyvästi). Viran täyttö siirtyi hakijoiden suuren määrän, kesälomien ja haastattelujen johdosta al-
kamaan 1.10.2017. 
 
Hallinnollisen avustajan tehtäviin kuuluu rahaston yleishallintoon liittyvät tehtävät kuten hake-
musyhteenvetojen laatiminen, päätösten kirjoittaminen sekä sähköiseen asiakirjahallintoon liittyvät 
tehtävät. Hallinnollinen avustaja vastaa myös laskujen maksatuskiertoon liittyvistä toimista sekä 
matka- ja kokousvalmisteluista. Lisäksi hallinnollisen avustajan tehtäviin kuuluvat rahaston pääsih-
teerin kanssa sovitut muut tehtävät kuten maksatuspyyntöjen valmisteleminen, internetsivujen 
päivittäminen sekä tilinpäätökseen liittyvät avustavat toimet. Tarkempi tehtäväkuva hyväksytään 
yhdessä rahaston muun sihteeristön työnkuvien kanssa.   
 
Tehtävää haki määräaikaan mennessä 306 henkilöä, joista 7 kutsuttiin haastatteluun. 
 
Päätös:  
Palosuojelurahaston hallitus päätti ottaa rahaston hallinnollisen avustajan tehtävään tradenomi Sa-
tu Martikaisen 1.10.2017 lukien.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti esittää sisäministeriölle, että se nimittää Satu Martikaisen vir-
kaan sisäministeriöön tehtävänään toimia Palosuojelurahaston hallinnollisena avustajana. 
 
 

5. Vuoden 2017 2. hakukierros, Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkei-
siin, avustuspäätökset 
Pääsihteeri esitteli asian 

 
Rahastoon saapui 31.5.2017 määräaikaan mennessä 17 hakijataholta yhteensä 22 hakemusta. 
Avustusta haettiin noin 2,73 miljoonaa euroa noin 3,82 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. 
Hallituksen kokouksessa 30.11.2016 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti erityis-
avustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2017 yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. 
  

5.1  SMDno-2017-887 Anne-Marjo Paju; Puuarkkitehtuurin kestävä jatkuvuus 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

Anne-Marjo Paju on hakenut 6 000 euron (8 %) erityisavustusta Puuarkkitehtuurin kestävä jatku-
vuus -hankkeeseen, ajalle 15.9.2016–31.12.2019.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katso-
ta edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalo-
jen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.2  SMDno-2017-981 Jussi Ylänen; Lisätty / virtuaalitodellisuus ja pelilliset ratkaisut tulipa-
losta pelastautumisen tukena 

 Erityisasiantunijta esitteli asian 
 

Jussi Ylänen on hakenut 3 000 euron (100 %) erityisavustusta Lisätty / virtuaalitodellisuus ja pelil-
liset ratkaisut tulipalosta pelastautumisen tukena -hankkeeseen, ajalle 1.8.2017–31.12.2017.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Jussi Yläselle yhteensä enintään 3 000 euron suurui-
sen henkilökohtaisen apurahan. 
 
Henkilökohtainen apuraha saa olla yhteensä enintään 3 000 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen 
tositteellista tilitystä vastaan yhdessä erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Hankkeen tuloksista on raportoitava pelastus- ja vakuutusalan toimijoille. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.3  SMDno-2017-761 Lapin ammattikorkeakoulu; Uusi isäntä pelastustoimelle 2019 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

Lapin ammattikorkeakoulu on hakenut 91 800 euron (100 %) erityisavustusta Uusi isäntä pelas-
tustoimelle 2019 -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018–31.12.2019.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katso-
ta edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalo-
jen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
5.4  SMDno-2017-924 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Mento-

rointi pelastustoimessa 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 60 359 euron (100 %) erityisavustusta Mentorointi pelas-
tustoimessa -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–28.2.2019.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katso-
ta edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalo-
jen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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5.5  SMDno-2017-926 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastus-
toimen arvoprosessi 

 Pääsihteeri esitteli asian 
  

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 17 500 euron (50 %) erityisavustusta Pelastustoimen arvo-
prosessi -hankkeeseen, ajalle 1.4.2017–30.4.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 17 500 
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2017–30.4.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 17 500 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 8 750 euroa ja loput tositteellista tilitystä vas-
taan enintään kahdessa erässä. 
 
Hankkeessa tulee panostaa yhdessä hyväksyttyjen arvojen jalkauttamiseen sekä jalkauttamiseen 
liittyvän prosessin kehittämiseen.   
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.7.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
5.6  SMDno-2017-927 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Pelastus-

toimen uudistuksen vuorovaikutusprosessi 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 78 327 euron (52 %) erityisavustusta Pelastustoimen uu-
distuksen vuorovaikutusprosessi -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten saannin 
jälkeen. 
 

5.7  SMDno-2017-965 Pelastusopisto / Kriisinhallintakeskus; Kansainvälisen pelastustoimin-
nan resurssien kansallisen hyödyntämisen toimintamalli 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Pelastusopisto / Kriisinhallintakeskus on hakenut 93 921 euron (75 %) erityisavustusta Kansain-
välisen pelastustoiminnan resurssien kansallisen hyödyntämisen toimintamalli -hankkeeseen, ajalle 
1.10.2017–31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 93 921 euron suu-
ruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2017–31.12.2018.  
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Avustus saa olla yhteensä enintään 93 921 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Hankkeeseen tulee pyytää laaja-alaisesti mukaan pelastuslaitosten edustajia.   
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelu-
rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.8  SMDno-2017-968 Pelastusopisto; Ketterä pelastusyksikkö 

 Erityisasiantuntija esitteli asian 

 
Pelastusopisto on hakenut 95 859 euron (75 %) erityisavustusta Ketterä pelastusyksikkö -
hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–1.10.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota 
edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 

5.9  SMDno-2017-969 Pelastusopisto; Miehittämättömät ilma-alukset pelastustoimessa 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Pelastusopisto on hakenut 145 379 euron (75 %) erityisavustusta Miehittämättömät ilma-alukset 
pelastustoimessa -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 145 379 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.12.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 145 379 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastus-toimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelu-
rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
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Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
5.10  SMDno-2017-971 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos; Yhteinen ICT-

hanke 
 Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihamäki ja Jari Hyvärinen poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösval-

taisena. 

 Eritysiasiantuntija esitteli asian 

 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on hakenut 586 000 euron (80 %) erityis-
avustusta Yhteinen ICT-hanke -hankkeeseen, ajalle 1.9.2016–31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslai-
tokselle yhteensä enintään 586 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hank-
keeseen ajalle 1.9.2016–31.12.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 586 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelu-
rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankkeelle ei lähtökohtaisesti ilman erityisiä perusteita myönnetä jatkossa avustusta. Mikäli hanke 
ei toteudu määräajan puitteissa, voi hankkeen kestoon hakea jatkoaikaa.  
 
Hankkeen ohjausryhmässä tulee olla edustus myös maakuntauudistukseen liittyvää asiantuntemus-
ta omaavilta tahoilta ja sisäministeriön pelastusosastolta (erityisesti uudistushankkeen osaprojekti 
4) tai muulta valtion ohjausta antavalta taholta.  Hankkeen yhteys pelastustoimen uudistushank-
keeseen tulee olla vahva.  
 
Mikäli hanke ei väli- tai vuosiraportin tietojen pohjalta toteuta maakuntauudistuksen tarpeita, eikä 
ole yhdenmukainen pelastustoimen uudistushankkeen tavoitteiden kanssa, voidaan rahoitus kes-
keyttää.   
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
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5.11  SMDno-2017-973 Etelä-Karjalan pelastuslaitos; Kotona asumisen turvallisuustason vaati-
musmalli (KAT3) 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 180 311 euron (50 %) erityisavustusta Kotona asumisen 
turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3), ajalle 1.10.2017–30.9.2019.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle yhteensä enintään 
156 251 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2017–
30.9.2019.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 156 251 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta(psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua jäsen SM pelastusosastolta (SM pelastusosasto arvioi 
hankkeeseen osallistumisen).  Hankkeessa tulee tehdä aktiivista yhteistyötä pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston kanssa.   
 
Hankkeen tiedonvaihdossa ja suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
/ pelastuslaitosten kumppanuusverkoston hankkeen kanssa (EVAC-mittari - RAI-
arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin).  
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) osuutta hankkeen palkkakustannuksissa tulee su-
pistaa noin 50 %:lla (avustus enintään 40 000 euroa) ja rahaston avustuksella toteutettu työ tulee 
kohdistaa tulipalojen ehkäisyä sekä pelastustoimea edistävään hankeosuuteen (sisältäen ensihoidon 
asiantuntemuksen kotona asumisen paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa)  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppu-raportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
5.12  SMDno-2017-978 Tampereen teknillinen yliopisto; Kansainvälinen selvitys tulisijoja ja 

savupiippuja koskevista säädöksistä 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 22 000 euron (50 %) erityisavustusta Kansainvälinen 
selvitys tulisijoja ja savupiippuja koskevista säädöksistä -hankkeeseen, ajalle 1.10.2017–30.11.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Tampereen teknillinen yliopistolle yhteensä enintään 
22 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.10.2017–
30.11.2018.  
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Avustus saa olla yhteensä enintään 22 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Hankkeen ohjausryhmässä tulee olla edustus myös sisäministeriön pelastusosastolta ja ympäristö-
ministeriöstä.   
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.13  SMDno-2017-980 Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto; Opeturva II - Opettajankoulu-
tuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Turun yliopisto / OPTUKE-verkosto on hakenut 141 740 euron (50,6 %) erityisavustusta Ope-
turva II - Opettajankoulutuksen paloturvallisuusosaamisen kehittäminen -hankkeeseen, ajalle 
1.4.2017–30.4.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten saannin 
jälkeen. 
 

5.14  SMDno-2017-979 Pirkanmaan pelastuslaitos / pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; 
EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumisturvallisuuden 
arviointiin; jatkohanke 

 Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihamäki ja Jari Hyvärinen poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösval-
taisena. 

 Erityisasiantuntija esitteli asian 

 
Pirkanmaan pelastuslaitos / pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on hakenut 72 886 euron (45 
%) erityisavustusta EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän työkalu asiakkaiden poistumis-
turvallisuuden arviointiin -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pirkanmaan pelastuslaitokselle / Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkostolle yhteensä enintään 72 886 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa 
mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.12.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 72 886 euroa ja enintään 45 % hyväksyttävistä kokonais-
kustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
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Hankkeen tiedonvaihdossa tulee tehdä yhteistyötä Etelä-Karjalan pelastuslaitos; Kotona asumisen 
turvallisuustason vaatimusmalli (KAT3) hankkeen kanssa.  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.15  SMDno-2017-925 Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry; Onnet-
tomuuksista oppimisen toimintamalli 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 61 912 euron (86,5 %) erityisavustusta Onnettomuuksista 
oppimisen toimintamalli -hankkeeseen, ajalle 1.11.2017–30.11.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 61 912 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.11.2017–30.11.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 61 912 euroa ja enintään 86,5 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 17 900 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan 
enintään kahdessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 28.2.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.16  SMDno-2017-972 Pellekaija Pum Oy; Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvalli-
suudesta pienimmille; jatkohanke 

 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Pellekaija Pum Oy on hakenut 27 200 euron (50 %) erityisavustusta Pellekaija Pum iskee kipinää - 
tietoa paloturvallisuudesta pienimmille -hankkeeseen, ajalle 1.8.2017–31.5.2019.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pellekaija Pum Oy:lle yhteensä enintään 27 200 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.8.2017–31.5.2019.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 27 200 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. Avustusta maksetaan ennakkona 2 750 euroa ja loppuosa avustuksesta tositteellista ti-
litystä vastaan enintään kahdessa erässä.  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Hankkeessa tulee tehdä yhteistyötä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa sekä kutsua pelastus-
laitoksen edustaja paloturvallisuuteen liittyviin esitystilaisuuksiin.  
  
Hankkeella tulee toteuttaa 100 esitystä 2 vuoden aikana eri puolilla Suomea, kuitenkin niin, että 
hanke toteutetaan matkustuksen kannalta sopivina kiertueina (2-3 esitystä päivässä ja 10–15 esitys-
tä viikon aikana). Ohjelmakokonaisuudeksi hyväksytään "Pellekaija Pum iskee kipinää," johon on 
koottu paloturvallisuuslauluista oma ohjelmakokonaisuus. Esitysten kesto on noin 40 minuuttia. 
 
Yhden esityksen hinta ei saa ylittää kouluille konsertteja järjestävän Konserttikeskus ry:n maksa-
mia palkkoja konserttiesiintyjille. Esityksen kokonaishinta sisältää projektin suunnittelu-, valmiste-
lu- ja järjestelytyön. Yhden konsertin hinta saa olla enintään 500 euroa, josta Palosuojelurahaston 
osuus saa olla enintään 50 % ja tilaajan (koulu / päiväkoti / vanhempainyhdistys tai vastaava) 
osuus enintään 50 %. Esityksistä tulee tiedottaa riittävästi ja yhden esityksen kuulijamääräksi pyri-
tään saamaan 100–150 lasta.  
 
Julkisia ilta- ja viikonloppuesityksiä voi järjestää kiertueesta poiketen noin 10 kappaletta. Näissä 
tapauksissa konsertin hinta voi ylittää 500 euroa, mutta edelleen Palosuojelurahaston osuus saa ol-
la enintään 50 % ja tilaajan (VPK / SPR / MLL tai vastaava) osuus enintään 50 %. 
 
Tilitysten yhteydessä toimitettavan toteutuneitten matkakustannusten erittely tulee laatia siten, että 
kilometrikorvausten ja päivärahojen yhteys kuhunkin yksittäiseen esiintymismatkaan on todennet-
tavissa ja tarkastettavissa. 
 
Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.17  SMDno-2017-975 Somana ry; Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5-8-
vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi; jatkohanke 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Somana ry on hakenut 21 000 euron (90 %) erityisavustusta Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-
teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi -hankkeeseen, ajalle 15.1.2018–
12.11.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Somana ry:lle yhteensä enintään 21 000 euron suurui-
sen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 15.1.2018–12.11.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 21 000 euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 35 euroa ja loput tositteellista tilitystä vastaan 
enintään kahdessa erässä. 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelu-
rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
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Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Hankkeessa tulee järjestää 40 lasten paloturvallisuustietoutta edistävää forum-teatteriesitystä, joi-
den kesto on noin 40 minuuttia. Osallistuville ryhmille annettavista palautelomakkeista kootaan 
raportti, joka toimitetaan lopputilityksen yhteydessä rahastoon. Lopputilitykseen tulee liittää tiedot 
pidetyistä teatteriesityksistä (paikka, päivämäärä, tilaaja, osanottajat, osanottajien määrä sekä sum-
ma, jolla tilaajataho on osallistunut esityksen kustannuksiin). 
 
Esityksen sisällöstä ja tematiikasta koottu materiaalivihko tulee olla jatkossa vapaasti ja maksutta 
pelastusviranomaisten käytössä, ja siitä tulee tiedottaa pelastuslaitoksia. Jatkohankkeen osalta teh-
dään yhteistyötä alueen pelastuslaitoksen kanssa, jonka kanssa tulee pohtia myös sopivaa tapaa 
hankkeesta tiedottamiseen. Forum-teatteriesityksen käsikirjoitus on Somana ry:n omistuksessa.  
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.1.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 

 
5.18  SMDno-2017-977 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; NouHätä! 2018 
 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 300 000 euron (100 %) erityisavustusta Nou-
Hätä! 2018 -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.8.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enin-
tään 300 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–
31.8.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 300 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannus-
ten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 105 000 euroa ja loput tositteellista tilitystä 
vastaan enintään kahdessa erässä. 
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuoje-
lurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.11.2018 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
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5.19  SMDno-2017-970 Pelastusopisto; Palontutkinnan sähköinen opintomateriaali  
 Pääsihteeri esitteli asian 
 
 Pelastusopisto on hakenut 89 280 euron (70 %) erityisavustusta Palontutkinnan sähköinen opin-

tomateriaali -hankkeeseen, ajalle 1.9.2017–31.12.2018.   
    

  Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 89 280 euron suu-
ruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2017–31.12.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 89 280 euroa ja enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä.  
 
Hankkeessa tulee uudistaa palontutkinnassa käytettävää opintomateriaalia sekä tuottaa sähköinen 
opintomateriaali palontutkinnan perusopintoihin ja täydennyskoulutukseen. Moduuleittain raken-
nettavan opintomateriaalin hyödynnettävyys myös muussa opetuksessa tulee varmistaa. Hankkeen 
tuloksista tulee tiedottaa eri tavoin pelastustoimea (artikkelit, seminaari).  
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelu-
rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.20  SMDno-2017-959 Työterveyslaitos; Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja hei-
dän työterveyshuolloilleen, e-kirja 

 Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Työterveyslaitos on hakenut 20 669 euron (50 %) erityisavustusta Työterveysyhteistyön opas pe-
lastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja -hankkeeseen, ajalle 1.11.2017–31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota 
edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
5.21  SMDno-2017-931 CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjär-

jestö ry; CTIF Suomen kansallinen komitea; jatkohanke 
 Pääsihteeri esitteli asian 
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CTIF Suomen kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 125 000 
euron (100 %) erityisavustusta CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeeseen, ajalle 1.1.2018–
31.12.2018.   

    
  Päätös: 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä enin-
tään 125 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2018–
31.12.2018.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 125 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannus-
ten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 37 500 euroa ja loput tositteellista tilitystä vas-
taan enintään kahdessa erässä. 
 
CTIF julkaisee materiaaleja pääasiassa verkkosivuillaan. Rahaston hallitus kiinnittää huomiota sii-
hen, että hankkeen tuloksista ja keskeisistä hyödyistä Suomen pelastustoimelle viestitään jatkossa 
entistä monipuolisemmin ja useammalla kanavalla (seminaarit, artikkelit, luennot). Tuleviin hake-
muksiin tulee valmistaa myös erillinen viestintäsuunnitelma, jossa esitellään, millä 
tavoin toiminnan kautta saatavista tiedoista on tiedotettu ja tiedotetaan jatkossa pelastustoimea. 
Tulevissa hakemuksissa arvioidaan viestinnän tehostumista. 
 
Erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista on laadittu erillinen ohje, jo-
ka löytyy rahaston Internetsivuilta (psr.fi/erityisavustukset). 
 
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittäväs-
ti tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelu-
rahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suu-
rempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia 
(1397/2016). Hankkeessa tulee noudattaa valtion matkustussääntöä. 
 
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2019 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimit-
taa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvi-
tys. 
 

5.22  SMDno-2017-952 Helsingin Palomiesyhdistys ry; NBS -PPO täyttää 80 vuotta! 
 Erityisasiantuntija esitteli asian  
 

Helsingin Palomiesyhdistys ry on hakenut 7 000 euron (27 %) erityisavustusta NBS -PPO täyttää 
80 vuotta! -hankkeeseen, ajalle 29.5.2017–2.6.2017.   

  
   

  Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota 
edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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6. Vuoden 2018 erityisavustusten 1. hakukierroksen avaaminen (hakuaika 15.12.2017 
saakka) 

 Pääsihteeri esitteli asian 
 

Vuoden 2018 erityisavustusten 1. hakukierroksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia 
vuoden 2017 erityisavustusten 2. hakukierrokseen hakuun verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna 
merkittävin muutos on hakuajan aikaistaminen 15.12.2017 asti. 
 
Päätös:  
Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakukirjeen ja julisti valtionavustuslain 9 §:n nojalla haetta-
vaksi vuoden 2018 alussa käynnistyviin hankkeisiin kohdistuvat erityisavustushakemukset sekä 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit (vuoden 2018 ensimmäinen hakukier-
ros). 
 
Eritysavustushakemukset liitteineen tulee toimittaa Palosuojelurahastolle sähköisesti 15.12.2017 
mennessä osoitteella psr@intermin.fi.  

 
 
7. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset  
 
7.1  Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset; 33 kpl 

 Asiantuntija esitteli asian 
 
Esteelliset jäsenet Veli-Pekka Ihamäki (7.1.1) ja Jari Hyvärinen (7.1.2 ja 7.1.3) poistuivat huoneesta käsittelyn 
ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
Päätös:  
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksen (31 kpl) seuraa-
vasti: 

 

Asiakohta SMDno Saaja Euro 

7.1.1 2017-0872 Karjalohjan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 582 

7.1.2 2017-1244 Hakosilta-Nostava Vapaaehtoinen Palokunta Ry 3 182 

7.1.3 2017-1345 Villähteen Vapaaehtoinen Palokunta Ry 1 644 

7.1.4 2017-1280 Asolan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 1 880 

7.1.5 2017-1323 Elimäen Vapaaehtoinen Palokunta Ry 750 

7.1.6 2017-0983 Euran Vapaaehtoinen Palokunta Ry 6 693 

7.1.7 2017-0873 Gumbo Frivilliga Brandkår Rf 1 243 

7.1.8 2017-1212 Halikon Vapaaehtoinen Palokunta Ry 5 182 

7.1.9 2017-1026 Idänpään ja Ympäristön Vapaaehtoinen Palokunta Ry 3 081 

7.1.10 2017-1346 Ivalon Vapaaehtoinen Palokunta 846 

7.1.11 2017-0871 Kankaanpään Vapaaehtoinen Palokunta Ry 1 472 

7.1.12 2017-1107 Koskenkorvan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 2 556 

7.1.13 2017-1344 Koskenkorvan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 600 

7.1.14 2017-0855 Kuopion vapaaehtoinen palokunta Ry 1 081 

7.1.15 2017-1324 Kuusjoen Vapaaehtoinen Palokunta Ry 2 949 

7.1.16 2017-0870 Laajasalon Vapaaehtoinen Palokunta Ry 305 

mailto:psr@intermin.fi
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7.1. 17 2017-0897 Lauritsalan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 663 

7.1.18 2017-1030 Lempäälän Vapaaehtoinen Palokunta Ry 7 111 

7.1.19 2017-1018 Pelkosenniemen Vapaaehtoinen Palokunta Ry 2 123 

7.1.20 2017-1354 Pelkosenniemen Vapaaehtoinen Palokunta Ry 533 

7.1.21 2017-1217 Perttulan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 8 931 

7.1.22 2017-1056 Pirkkalan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 6 302 

7.1.23 2017-1013 Punkaharjun Vapaaehtoinen Palokunta Ry 950 

7.1.24 2017-1033 Rajakylän Vapaaehtoinen Palokunta Ry 356 

7.1.25 2017-0963 Rauman Vapaaehtoinen Palokunta Ry 3 524 

7.1.26 2017-1032 Rautilan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 2 392 

7.1.27 2017-0923 Savion Vapaaehtoinen Palokunta Ry 3 442 

7.1.28 2017-1102 Smedsby-Böle Frivilliga Brandkår Rf 1 981 

7.1.29 2017-1305 Smedsby-Böle Frivilliga Brandkår Rf 3 907 

7.1.30 2017-1262 Teuron-Kuuslammin Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 974 

7.1.31 2017-1286 Vaaralan Vapaaehtoinen Palokunta Ry 2 645 

   
82 880 

    Ei hyväksyttyjä hakemuksia (2 kpl): 
  7.1.32 2017-1214 Kauttuan Tehtaiden VPK                                                     0 

 7.1.33 2017-1215 Kauttuan Tehtaiden VPK                                                     0                          

  
7.2  Muutos- ja jatkoaikahakemukset; 5 kpl 
 
7.2.1   SMDno-2013–2122; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 "Yli Hyvä Juttu -toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttaminen" -hanke 
  Erityisasiantuntija esitteli asian 

 
 Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2014 kokouksessaan myöntänyt hankkeelle avustusta enin-

tään 95 680 euron ja enintään 68,3 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeelle on 
myönnetty 26.5.2016 toteuttamiseen jatkoaikaa 31.5.2017 asti ja loppuraportin ja -tilityksen toi-
mittamiseen 31.6.2017 asti. 

 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 11.5.2017 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta myön-

netyn avustuksen budjettiin sekä hankkeen tilitykseen ja raportointiin. Ostopalveluihin oli hake-
muksen mukaisesti hyväksytty 2 000 euroa. Ostopalvelujen osuus lopullisessa budjetissa tulisi 
olemaan kuitenkin noin 12 000 euroa. Tämä vähentää vastaavalla summalla palkkoihin suunnitel-
tuja kuluja. Suunnitelmasta poikkeaminen johtuu siitä, että hankkeeseen liittyvää osaamista on 
täydennetty ostamalla muun kuin THL:n henkilökunnan asiantuntijapalveluita. Ostopalveluna 
hankittua asiantuntijatyötä on käytetty koulutustilaisuuksissa. Hankkeen tilitykseen ja raportointiin 
haetaan jatkoaikaa 30.9.2017 saakka, jotta saadaan kaikki hankkeen laskut tilityksen talousraport-
tiin mukaan. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen rahoitukselle muutosta esityksen mukaisesti 

sekä jatkoaikaa tilitykselle 30.9.2017 asti. Ostopalveluihin siirretään 10 000 euroa budjetoiduista 
henkilöstökustannuksista. Hankkeen lopputilitys ja loppuraportti toimitetaan Palosuojelurahas-
toon 30.9.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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7.2.2   SMDno-2015–2216; Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 
 ERÄS – Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus -tutkimushanke 

  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Palosuojelurahasto on 26.5.2016 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Hämeen ammattikorkeakou-

lulle avustusta ERÄS – Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus -tutkimushankkeeseen yhteensä 
enintään 90 000 euroa. Päätöksen mukaan hanke päättyy 31.8.2017 ja hankkeen lopputilitys tulee 
toimittaa rahastoon 30.11.2017 mennessä. 

 
 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy hakee 16.8.2017 päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa hankkeeseen 

31.10.2017 saakka sekä hankkeen lopputilityksen toimittamiseen 31.1.2018 saakka. Hankkeen jat-
koajalla on tarkoitus analysoida kokeilluista ratkaisuista ja poistumisen simuloinnista saatuja tulok-
sia ja täsmentää niiden avulla keväällä luotua moniaistista opasteratkaisumallia. Hankkeen pilo-
tointikohteena olleen koulun opiskelijat palasivat oppilaitokseen elokuussa, joten ratkaisujen ja 
mallin testaaminen päästiin aloittamaan vasta kesäloman jälkeen. Myös loppuseminaarin toteutta-
minen ajoittuu jatkoajan avulla lokakuuhun. 

 
 Lisäksi hakkeelle haettiin muutosta budjettiin.  
 
 Alkuperäisessä talousarviossa mukana olevien yritysten toimijarooli ja rahoitusosuus hankkeessa 

sijoitettiin ostopalveluihin. Suunnitteluvaiheessa oli kuitenkin sovittu heidän osallistumisestaan 
omarahoitukseen hankekumppaneina, ei kilpailutettavina alihankkijoina. Yritysten rooli muutettiin 
hankekumppaneiksi, jotka tekevät työajanseurantaa. Näin koko hankkeen ostopalvelut pienenevät 
5000 euroon, ja ostopalveluun varatut rahat kohdistetaan henkilöstökuluihin sekä laitehankintoi-
hin. Lisäksi budjetin päivitysvaiheessa pilotointikohteiden sijainnista oli realistisempi käsitys ja 
matkakulujen osuutta pienennetään. Matkakulujen osuus siirretään muihin kuluihin, jolla varaudu-
taan paremmin julkaisujen kustannuksiin. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 

31.10.2017 saakka sekä hankkeen lopputilitykselle 31.1.2018 saakka. Rahaston hallitus päätti hy-
väksyä esitetyn kustannusrakenteen muutoksen hakemuksen mukaisesti. Muut päätösehdot pysy-
vät ennallaan. 

 
7.2.3   SMDno-2017–184; Kiteen kaupunki 

 Rakennushanke 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Palosuojelurahasto on 10.4.2017 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Kiteen kaupungille avustusta 

rakennushankkeeseen yhteensä enintään 220 000 euroa. Päätöksen mukaan hankkeen rakennus-
työt on aloitettava 31.12.2017 mennessä ja hankkeen tilitys tulee tehdä 30.9.2019 mennessä. 

 
 Kiteen kaupunki hakee 21.8.2017 päivätyllä kirjeellään jatkoaikaa hankkeen rakentamisen aloitta-

miseen 31.8.2018 saakka sekä hankkeen lopputilityksen toimittamiseen 28.2.2020 saakka. Raken-
nushanke on kilpailutettu alkuvuodesta 2017, jolloin urakkakustannukset ylittivät Kiteen kaupun-
ginvaltuuston investointiohjelman mukaisen 3 000 000 euron suuruisen kustannusarvion ja kau-
punginhallitus päätti 30.3.2017 keskeyttää hankinnan ja laittaa paloaseman uudelleen suunnitte-
luun kustannusarvion pienentämiseksi. 
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 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Kiteen kaupungille paloaseman rakentamiseen 

10.4.2017 annettua päätöstä siten, että hankkeen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.8.2018 
ja hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 28.2.2020. Hakijan tulee lisäksi 
lähettää hankkeen päivitetyt piirustukset sekä hankkeen päivitetty talousarvio rahastoon 
31.12.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.2.4   SMDno-2016-649; Etelä-Savon pelastuslaitos 
 Kelirikkoalus, kalustohanke 

  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Palosuojelurahaston hallitus on 26.5.2016 päivätyllä päätöksellään SMDno-2016-649 myöntänyt 

avustusta Etelä-Savon pelastuslaitokselle kelirikkoaluksen hankintaan enintään 17 360 euroa (40 
%) kokonaiskustannusten 43 400 euron perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee jättää vii-
meistään 31.10.2017. 

 
 Etelä-Savon pelastuslaitos on 28.8.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa kalustohankkeen ti-

litykselle 31.12.2017 saakka. Kelirikkoaluksen hankinta on viivästynyt, koska markkinoilla ei ole 
hakijan mukaan ollut sopivaa laitetta aiemmin, mutta nyt laite on kuitenkin löytynyt. Hankinta on 
kilpailutettu kesän aikana ja kelirikkoaluksen toimittava yritys on ilmoittanut, että se ehtii rakentaa 
ja toimittaa kelirikkoaluksen vuoden loppuun mennessä Etelä-Savon pelastuslaitokselle. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen tilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukai-

sesti. Hankkeen lopputilitys toimitetaan Palosuojelurahastoon 31.12.2017 mennessä. Muut pää-
tösehdot pysyvät ennallaan. 

 
7.2.5   SMDno-2014–345; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

 Puomitikasauton hankinta 
  Pääsihteeri esitteli asian 

Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
 Palosuojelurahasto on 22.4.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno/2014/345 myöntänyt Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitokselle avustusta puomitikasauton hankintaan yhteensä enintään 76 000 
euroa kokonaiskustannusten 190 000 euroa perusteella. Päätöksen mukaan hankkeen tilitys tuli 
tehdä 31.10.2015 mennessä. Palosuojelurahasto on 27.8.2015 päivätyllä päätöksellään myöntänyt 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle jatkoaikaa hankkeen tilitykselle 31.10.2016 saakka. Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos haki edelleen 30.8.2016 päivätyllä kirjeellä jatkoaikaa hankkeen tilityk-
sen jättämiselle 31.10.2017 saakka. Palosuojelurahaston hallitus myönsi kokouksessaan 7.10.2016 
hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.10.2017 mennessä. Pelastuslaitoksen ja Espoon kaupungin 
hankintayksikön resursseja oli ollut sidottuna aiempaan hankintaan liittyvien reklamaatioiden kä-
sittelyyn. Tästä syystä puomitikasauton määrittelytyö oli lykkääntynyt ja tarjouspyyntöjen oli tar-
koitus lähteä vasta syksyllä 2016. 

 
 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos hakee uutta jatkoaikaa hankkeen tilityksen jättämiselle 31.5.2018 

saakka. Perusteluna on tilausvahvistuksen mukainen valmistumis- ja luovutusajankohta 30.4.2018 
mennessä. Puomitikasauton kilpailutuksen valmistelu aloitettiin hakijan ilmoituksen mukaan uu-
delleen syksyllä 2016. Puomitikasauton tarkennetut tekniset vaatimukset saatiin valmiiksi vasta 
tammikuussa 2017, jonka jälkeen Espoon kaupungin hankinta on valmistellut kilpailutuksen. 
Myös esimerkiksi hankintalain uudistus (1397/2016), joka tuli voimaan vuoden 2017 alusta viiväs-
tytti hankintaprosessia, sillä käyttöön tulivat tuolloin tarjouspyyntöpohjat ja uudet lomakkeet. 
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 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton 

hankintaan 22.4.2014 ja edelleen 7.10.2016 annettua päätöstä siten, että hankkeen tilitys tulee toi-
mittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2018. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 

7.3  Oikaisuvaatimukset ja takaisinperintäpäätökset 
  
7.3.1 Palosuojelurahaston lausunto Turun hallinto-oikeudelle 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 
 Pyhärannan kunta on tehnyt valituksen Turun hallinto-oikeudelle Palosuojelurahaston hallituksen 

17.5.2017 tekemään päätökseen.  
 

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 oli 1 978 euroa. (Päätös SMDno-
2016-1134) 

  
 Pyhärannan kunta haki muutosta 10.10.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahas-

ton päätökseen SMDno-2016-1134. 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti 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. Pyhärannan kunnalta päätettiin pe-
riä takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 652 euroa valtionavustuslain 
(68812001) ehtojen mukaisesti. Pyhärannan kunta on tehnyt päätöksestä valituksen Turun hallin-
to-oikeudelle. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Palosuojelurahastolta asiasta lausuntoa sekä liit-
tämään asiakirjoihin asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi lausunnon lähetettäväksi Turun hallinto-oikeudelle. 
  
 Hallitus katsoo, ettei valituksessa ole esitetty sellaista perustetta, jonka nojalla päätös tulisi lain 

vastaisena/väärään lakiin perustuvana kumota. 
 

7.3.2  Oikaisuvaatimukset, 1 kpl ja takaisinperintäpäätökset, 8 kpl 
  Erityisasiantuntija esitteli asian 

 
7.3.2.1 SMDno-2016-1605; Merijärven kunta 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Palosuojelurahaston hallitus on antanut 14.8.1989 ennakkopäätöksen ja 17.4.1991 päätöksen Me-
rijärven kunnalle paloaseman laajennuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 1774/761/89). Ra-
haston hallitus on myöntänyt 48 438 euron (288 000 mk) avustuksen Merijärven kunnalle.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti 25.10.2016 pitämässään kokouksessa periä Merijärven kunnalta 
vuonna 1991 paloaseman laajennukseen myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 
27 282 euroa. Korkojen osuus takaisinperittävästä summasta on 4 895 euroa. (Päätös SMDno-
2016-1605). 
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Merijärven kunta on hakenut muutosta 17.11.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelu-
rahaston päätökseen SMDno-2016-1605. Merijärven kunta pitää valtionavustuksen takaisinperin-
tää aiheettomana ja toivoo, että ensijaisesti takaisinperinnästä luovuttaisiin kokonaan. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, kunta esittää palautettavan summan kohtuullistamista siten, että korkojen pe-
rimisestä luovuttaisiin kokonaan ja rakennuskustannusindeksinä käytettäisiin ainoastaan rakenta-
misvuoden indeksiä. 
 
Merijärven kunta toteaa, että Palosuojelurahasto on päätöksessään 9.10.2008 SM-2006-636/Tu-
3944 luopunut myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä vanhan paloasemarakennuksen osalta 
toistaiseksi. Päätöksessä sanotaan edelleen seuraavaa: "Jos Merijärven kunta kuitenkin päätyy 
myymään omistuksessaan olevan vanhan paloasemarakennuksen ennen 30 vuoden käyttöajan 
täyttymistä, tulee Palosuojelurahastolle palautta 50 % avustuksella hankitun omaisuuden myynti-
hinnasta." Varsinaisessa päätöstekstissä, johon perustuen myös kiinteistön vuokrauspäätös on ai-
kanaan tehty, ei mainita sanallakaan kiinteistön vuokrausta. Kiinteistö on ollut koko ajan Merijär-
ven kunnan omistuksessa eikä sen myymisestä ole käyty keskustelua. 
 
Merijärven kunta toteaa myös, että palautettavaksi esitetty summa 27 828 euroa on kiinteistön ikä 
ja kunto huomioon ottaen täysin kohtuuton. Kiinteistölle ei ole tehty merkittäviä korjaustoimen-
piteitä ja sen kunto on huono. Merijärven kunnan talous on tiukilla ja useat kunnan omistamat 
kiinteistöt odottavat peruskorjausta. Merijärven kunnan talous ei kestä esitettyä palautusta ilman 
huomattavia säästötoimenpiteitä. 

 
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 25.10.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1605 

ehtoja siten, että Merijärven 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. 

  
 Merijärven kunnalta peritään takaisin vuonna 1991 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

16 146 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain rakennuksen 

ikään ja huonoon kuntoon liittyvistä syistä.  Pelastustoimen jatkaminen kyseisessä tilassa olisi edel-

lyttänyt merkittäviä korjaustoimenpiteitä. 

 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 takaisinperittävästä määrästä jä-

tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton rakennuksen iän ja huonon kun-

non aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan 

siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon ta-

kaisinperittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa. 
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7.3.2.2 SMDno-2016-1232; Joensuun kaupunki 
 Palosuojelurahaston päätös oikaisuvaatimukseen 

  
 Joensuun kaupunki on saanut 22.5.2001 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloaseman 

muutostöiden kustannuksiin (Dnro Sm-2001-462/Tu-394). Rahaston hallitus on myöntänyt kau-
pungille ennakkopäätöksen perusteella 79 048 euron avustuksen päätöksellään 28.1.2003. 

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Joensuun kaupungin vastauksen 18.12.2014 ja tarkennuksen 
19.7.2016 (Esko Hätinen, pelastuspäällikkö ja Kaija Sivonen, toimistosihteeri) koskien avustuksen 
kohteena ollutta paloasemahanketta. 

 
 Vastauksen mukaan avustusta saaneen paloaseman peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2002 teh-

dyissä tutkimuksissa paljastui kiinteistön rakenteessa erittäin merkittäviä kosteusvaurioita, joista 
aiheutui sisäilma- ja homeongelmia. Selvityksen mukaan paloasemarakennusta ei pystytä korjaa-
maan käyttökuntoiseksi taloudellisesti järkevillä kustannuksilla. Joensuun kaupunki teki päätöksen 
uuden paloasemarakennuksen toteutuksesta. Avustuksen kohteena olleesta vanhasta paloasemasta 
muutettiin uusiin toimintatiloihin marraskuussa 2008 ja vanha paloasema on purettu vuonna 
2011. 

 
 Joensuun kaupunki on saanut Palosuojelurahaston päätöksellä 25.4.2007 avustusta uuden palo-

aseman rakentamiseen yhteensä 200 000 euroa. Avustushakemuksen yhteydessä ei ole ilmoitettu 
luovutettavaa vaihto-omaisuutta. 

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen koko-

naan perimättä. 
 
 Avustuksen kohteena olevassa rakennuksessa on ollut erittäin merkittäviä kosteusvaurioita eikä 

paloasemarakennusta pystytty korjaamaan käyttökuntoiseksi taloudellisesti järkevillä kustannuksil-
la. Rakennuksesta on muutettu uusiin toimintatiloihin vuonna 2008 ja vanha paloasema on puret-
tu vuonna 2011. Avustuksen kohteena olleen omaisuuden arvon voidaan katsoa laskeneen avus-
tuksen myöntämisvuoteen nähden. 

 
 Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksissä on esitetty sellaisia valtionavustus-

lain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä, joiden perusteella avustus voidaan 
jättää kokonaan perimättä. Takaisinperintä on kohtuuton omaisuuden arvon laskemiseen nähden. 
Avustuksen kohde on purettu ja toiminta on siirtynyt uuteen paloasemarakennukseen. 

 
7.3.2.3 SMDno-2017-1133; Laukaan kunta 

 Takaisinperintäpäätös 
  
 Laukaan kunta on saanut 11.5.1993 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloaseman sanee-

raamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 186/726/93, muutettu 13.4.1994). Rahaston johto-
kunta on myöntänyt kunnalle ennakkopäätöksen perusteella 84 683 euron (503 500 markan) avus-
tuksen päätöksellään 12.6.1996. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 201 163 euroa 
(1 196 059 markkaa). 

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
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Palosuojelurahasto on vastaanottanut Laukaan kunnan vastauksen ja tarkennuksen 21.6.2017 ja 
22.6.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan pelastustoiminta on muuttanut avustusta saaneesta Laukaan paloasemasta 

kokonaan uusiin tiloihin ja vanhat tilat eivät enää ole paloaseman käytössä.  Pelastuslaitoksen hal-
linnassa olevista tiloista suurin osa oli epäkäytännöllisiä muuttuneiden ja lisääntyneiden tilantar-
peiden johdosta ja esimerkiksi raskaan kaluston talli oli alun perin lämpökeskuksen halkovarasto. 
Lisäksi silloisia tiloja ei ollut alun alkaen edes suunniteltu pelastuslaitoksen toimintaa varten ja 
vanhat tilat olivat kaikilta osiltaan puutteellisia 
 

 Uuden paloaseman urakkasuoritukset vastaanotettiin 30.6.2015 ja luovutettiin Keski-Suomen pe-
lastuslaitokselle 1.8.2015. Vanhassa paloasemassa toiminta on päättynyt 6.8.2015. 

 
 Uuteen paloasemaan on myönnetty Palosuojelurahastolta avustusta 26.3.2014 yhteensä 250 000 

euroa kokonaiskustannusten 4 217 770 euron perusteella (SMDno-2014-215). Hakemuksessa ei 
ollut ilmoitettu vaihto-omaisuutta. Vanhan paloaseman tilat ovat edelleen kunnan omistuksessa
  

 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Laukaan kunnalle paloaseman saneeraamiseen 

vuonna 1996 myönnettyä avustusta. 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. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.   

  
 Laukaan kunnalta peritään takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

22 582 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen tilat osoittautuivat epäkäytännöllisiksi ja puutteellisiksi 

muuttuneisiin ja lisääntyneisiin tilantarpeisiin liittyvistä syistä.  Laukaan kunnan pelastustoimen 
toimintaedellytyksiä on kuitenkin muuten ylläpidetty. 

 
 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 takaisinperittävästä määrästä jä-
tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton muuttuneiden ja lisääntyneiden ti-
lantarpeiden aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuul-
listetaan siten, että rakennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huo-
mioon takaisinperittävää summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa. 

 
7.3.2.4 SMDno-2017-1130; Tuomarilan VPK 
 Takaisinperintäpäätös 

Esteellinen jäsen Veli-Pekka Ihamäki poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
 Tuomarilan VPK on saanut 12.6.1996 Palosuojelurahaston päätöksen VPK:n kiinteistön kunnos-

tuksesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 219/726/96). Rahaston johtokunta on myöntänyt 
VPK:lle 3 031 euron (18 023 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enin-
tään 7 578 euroa (45 057 markkaa). 

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Tuomarilan VPK:n vastauksen 16.12.2014 ja tarkennuksen 
20.6.2017 sekä 17.7.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 
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 Vastauksen mukaan Tuomarilan VPK:n ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen välinen palokunta-

sopimus purettiin 31.12.2012 yhteisen neuvottelun tuloksena, jolloin sammutustoiminta kiinteis-
tössä päättyi. Palokuntasopimusta ei voitu ylläpitää sen jälkeen, kun palokunnan miehistön määrä 
väheni alle minimin eikä saatu järjestetyksi vaadittuja harjoituksia. Lisäksi operatiivisen toiminnan 
materiaaliset edellytykset vähenivät ratkaisevasti, kun palokunnantaloa ei voitu enää käyttää nyky-
aikaiseen VPK-toimintaan. Palokunnalla ei ole ollut operatiivista toimintaa tämän jälkeen, mutta 
yhdistys toimii edelleen. Kiinteistöä ollaan myymässä. Kiinteistönvälittäjän arviolausunnon mu-
kaan rakennukselle ei voida laskea minkäänlaista arvoa.  

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tuomarilan VPK:lle kiinteistön kunnostukseen 

vuonna 1996 myönnettyä avustusta. 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. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.   

 
 Tuomarilan VPK:lta peritään takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

1 414 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Tuomarilan 

VPK:sta riippumattomista miehistön määrän vähenemiseen liittyvistä syistä.  
 
 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 takaisinperittävästä määrästä jä-
tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton miehistön vähenemisen aiheutta-
maan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, että ra-
kennuskustannusindeksin muutoksen vaikutusta avustukseen ei oteta huomioon takaisinperittävää 
summaa laskettaessa eikä takaisinperittävään summaan lisätä korkoa. 

 
7.3.2.5 SMDno-2017-1129; Selkien VPK 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Selkien VPK on saanut 27.5.1992 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen paloautotallin ja palo-

kunnan toimitilojen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 42/761/92). Rahaston joh-
tokunta on myöntänyt VPK:lle ennakkopäätöksen perusteella 11 460 euron (68 137 markan) 
avustuksen päätöksellään 11.5.1993. Rahaston johtokunta on myöntänyt VPK:lle 16 819 euron 
(100 000 markan) lisäavustuksen päätöksellään 29.9.1993. Avustusta on myönnetty yhteensä 
28 279 euroa (168 137 markkaa). Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 38 010 euroa 
(226 000 markkaa). 

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Selkien VPK:n vastauksen 6.6.2015 ja tarkennuksen 
20.6.2017 sekä 2.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan Selkien VPK:n toiminta rahoitettiin Kontiolahden kunnan vuotuisella avus-

tuksella, joka oli 10 000 markkaa. Kontiolahden kunnan palolaitoksen liityttyä Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitoksen alaisuuteen toiminta-avustus loppui eikä Selkien VPK:lla ollut edellytyksiä sol-
mia uusia pelastussopimuksia. Muutaman vuoden ajan VPK toimi vedenajosta saaduilla bensara-
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hoilla, mutta lopulta VPK joutui myymään paloauton pois. Paloauto myytiin ja pelastustoiminta 
lakkasi 19.6.2012. Autolta vapautunut talli/kalustotila muutettiin Selkien Sisun kuntosalilaitteille 
sopivaksi ja tila lämpöeristettiin ja maalattiin. Kiinteistön tasearvo vuonna 2016 oli 9 974 euroa.
  

 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Selkien VPK:lle paloautotallin ja palokunnan 

toimitilojen rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Takaisinperittävää summaa koh-
tuullistetaan siten, että takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.   

 
 Selkien VPK:lta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 710 

euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
 Avustuksen kohteena olevan rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut osittain Selkien VPK:sta 

riippumattomista palo- ja pelastustoimen siirtymiseen liittyvistä syistä.  Selkien VPK yritti mahdol-

lisimman pitkään ylläpitää pelastustoimen toimintaedellytyksiä ilman toiminta-avustusta.  

 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 takaisinperittävästä määrästä jä-

tetään perimättä. Täysimääräinen takaisinperintä on kohtuuton palo- ja pelastustoimen siirtymisen 

aiheuttamaan olosuhteiden muutokseen nähden. Takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan siten, 

että takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa. 

7.3.2.6 SMDno-2017-1299; Kodisjoen kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Kodisjoen kunta, nykyisin Rauman kaupunki, on saanut 12.1.1993 Palosuojelurahaston päätöksen 

paloaseman rakentamiseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2457/761/90). Rahaston johtokunta 
on myöntänyt kunnalle 76 694 euron (456 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustan-
nukset olivat enintään 201 826 euroa (1 200 000 markkaa).  

  
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Rauman kaupungin vastauksen 30.1.2015 ja täydennykseen 
17.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan Kodisjoen paloasema on 1.1.2014 alkaen ollut 50 % pelastustoimen käytössä 

ja 50 % Rauman museon käytössä varastona.    
  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kodisjoen kunnalle paloaseman rakentamiseen 

vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Rauman museon varaston käyttämien tilojen osalta peritään 
takaisin 11 504 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -30.1.2015 ker-
tynyt 436 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  

 
 Kodisjoen kunnalta, nykyisin Rauman kaupunki, peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä val-

tionavustuksesta yhteensä 11 940 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
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7.3.2.7 SMDno-2017-1162; Kotkan kaupunki 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Kotkan kaupunki on saanut 13.5.2008 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman peruskorjauk-

sesta aiheutuviin kustannuksiin (Dnro SM-2008-785/Tu-3944). Rahaston hallitus on myöntänyt 
kaupungille 200 000 euron avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
1 830 000 euroa. Avustusta myönnettiin paloaseman peruskorjaukseen, mutta ei vss-, sairaankulje-
tus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. 

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Kotkan kaupungin vastauksen 25.5.2015 ja täydennyksen 
30.6.2017 ja 3.7.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Saatujen vastausten mukaan paloaseman kokonaispinta-ala on 6530 m2, josta suurin osa on Ky-

menlaakson pelastuslaitoksen käytössä. Rakennusta käyttää myös ICT-Kymi /Atk-laitetila 69,3 
m2. 

 
 Kymenlaakson pelastuslaitoksen lisäksi Palosuojelurahaston avustuksella peruskorjatussa raken-

nuksessa on ollut seuraavat vuokralaiset: 
• 1.4.2010–31.10.2010 Kymijoen Ravintopalvelut yht. 212 m2 toimistotiloja 3.krs 
• 1.1.–31.5.2013 yht.171,7 m2 -> 1.6.2013–30.9.2014 Kotkansaaren terveysaseman konekir-

joittajat yht. 212 m2 toimistotiloja 
• 1.3.2013–4.4.2016 Tulkkikeskus yht. 136 m2 toimistotiloja 3.krs 
• 1.4.2010 - ICT-Kymi Atk-laitetila, pohjakerros 69,3 m2  

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kotkan kaupungille paloaseman peruskorjauk-

seen vuonna 2008 myönnettyä avustusta. Kymijoen Ravintopalveluille vuokrattujen tilojen osalta 
peritään takaisin 108 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.4.–31.10.2010 
kertynyt 3 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Kotkansaaren terveysaseman kone-
kirjoittajille vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 88 euroa ja 271 euroa. Lisäksi takaisinpe-
rittävään summaan lisätään ajalta 1.1.–31.5.2013 kertynyt 1 euron ja ajalta 1.6.2013–30.9.2014 ker-
tynyt 13 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Tulkkikeskukselle vuokrattujen tilojen 
osalta peritään takaisin 417 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.3.2013–
23.5.2015 kertynyt 33 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. ICT-Kymille vuokrattu-
jen tilojen osalta peritään takaisin 1 981 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 
1.4.2010–23.5.2015 kertynyt 395 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 

 
 Kotkan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2008 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 

3 308 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.3.2.8 SMDno-2017-1153; Laihian kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Laihian kunta on saanut 6.10.1988 Palosuojelurahaston päätöksen paloaseman rakentamiseen ai-

heutuviin kustannuksiin (Dnro 2854/761/88). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle 
142 960 euron (850 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt kokonaiskustannukset olivat enintään 
953 918 euroa (5 671 740 markkaa).  
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 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-
koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Laihian kunnan vastauksen 22.1.2015 koskien avustuksen 
kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan paloasemaa käyttää Pohjanmaan pelastuslaitos, joka hoitaa Laihian kunnalle 

palo- ja pelastustoimen tehtävät (tiloista vuokrattu 1322 m2 kerrosala), Laihian kunnan sivistys-
toimen varhaiskasvatus (tiloista vuokrattu 92 m2 kerrosala) ja Taksiliikenne Saarela Oy (tiloista 
vuokrattu 164 m2 kerrosala).  

 
 Paloasemalla olevat tilat, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä ovat asunto-osa, jossa varhais-

kasvatus sekä pesuhalli ja varasto, jossa Taksiliikenne Saarela. Pesuhallin ja varaston osalta pelas-
tuslaitos on irtisanonut vuokrasopimuksen niin, että irtisanomisajan jälkeen tilat ovat päättyneet 
laitoksen käytöstä 28.2.2007. Taksiliikenne Saarela Oy:n kanssa on solmittu vuokrasopimus pesu-
hallista (87 m2) 25.4.2007 ja varastosta (77 m2) 1.11.2007. Asunto-osaa Pohjanmaan pelastuslaitos 
ei ole vuokrannut, kun pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2004 Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Asunto 
on ollut vuokrakäytössä 1.1.2004 - 31.12.2010. Laihian kunnan varhaiskasvatuksen ryhmäperhe-
päivähoito on aloittanut tiloissa 3.1.2011.  

  
  Päätös:  

 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Laihian kunnalle paloaseman rakentamiseen 
vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Laihian kunnan sivistystoimen varhaiskasvatukselle vuokrat-
tujen tilojen osalta peritään takaisin 3 435 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajal-
ta 1.1.2004 -22.1.2015 kertynyt 1 922 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Taksiliike 
Saarela Oy:lle vuokrattujen tilojen osalta peritään takaisin 4 811 euroa. Lisäksi takaisinperittävään 
summaan lisätään ajalta 1.3.2007 -22.1.2015 kertynyt 1 831 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. 

 
 Laihian kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 11 999 

euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 
7.3.2.9 SMDno-2017-1304; Pylkönmäen kunta 
 Takaisinperintäpäätös 

  
 Pylkönmäen kunta, nykyisin Saarijärven kaupunki, on saanut 26.8.1997 Palosuojelurahaston pää-

töksen paloaseman peruskorjaukseen aiheutuviin kustannuksiin (Dnro 2854/761/88). Rahaston 
johtokunta on myöntänyt kunnalle 58 866 euron (350 000 markan) avustuksen. Hyväksytyt koko-
naiskustannukset olivat enintään 181 052 euroa (1 076 488 markkaa).  

 
 Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-

koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Palosuojelurahasto on vastaanottanut Saarijärven kaupungin vastauksen 27.1.2015 ja täydennyk-
sen 14.8.2017 koskien avustuksen kohteena ollutta hanketta. 

 
 Vastauksen mukaan paloasema on edelleen Keski-Suomen pelastuslaitoksen käytössä, mutta ra-

kennuksessa olevaa kuntosalia on vuodesta 2014 pyörittänyt ulkopuolinen yrittäjä. Paloaseman 
huoneistoala on 266 m2, josta 62 m2 on kuntosalia.  

  
 Päätös:  
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Pylkönmäen kunnalle, nykyisin Saarijärven kau-

punki, paloaseman peruskorjaukseen vuonna 1997 myönnettyä avustusta. Ulkopuoliselle yrittäjälle 
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vuokrattujen kuntosalitilojen osalta peritään takaisin 5 247 euroa. Lisäksi takaisinperittävään 
summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -27.1.2015 kertynyt 197 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti.  

 
 Pylkönmäen kunnalta, nykyisin Saarijärven kaupunki, peritään takaisin vuonna 1997 myönnetystä 

valtionavustuksesta yhteensä 5 445 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti. 
 

7.3.3  Palosuojelurahaston kannanotto (31.8.2012) paloasemien tilayhteistyötä koskevaan kyse-
lyyn (SMDno/2012/1490) 

  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Hallitus käsitteli Palosuojelurahaston 31.8.2012 kannanottoa ensihoidon tilayhteistyön vaikutuk-
sista Palosuojelurahaston avustuksiin Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen paloasemaverkossa. 
 
Kannanotossa todetaan, että takaisinperinnässä otetaan huomioon se osuus avustuksesta joka vas-
taa ensihoitoyksiköiden käyttöön siirtyvän tilan osuutta. Takaisinperinnän osuutta laskettaessa 
huomioidaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä kiinteistön 
nykyarvo. 
 
Rahastolta avustusta saaneita, tilayhteistyöhön siirtyviä kuntia pyydetään lähettämään avustuspää-
töksen muutosanomus, jossa määritellään ensihoitoyksiköille siirtyvä osuus paloasemakiinteistöstä 
sekä kyseiseen kohteeseen saadut kaikki avustukset, joissa omaisuuden käyttöaika ei ole täyttynyt. 
Anomuksessa ilmoitetaan saadun rakennushankeavustuksen diaarinumero tai mukana toimitetaan 
kopio avustuspäätöksestä, jonka pohjalta rahasto määrittää takaisinperittävän avustussumman pa-
loasemakohtaisesti. Myös uuden aseman osalta tarvitaan muutosanomus, mikäli vanhaan asema-
kiinteistöön on saatu rahaston avustus. 
   

 Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi. 
 

7.3.4  Hallituksen linjaus koskien paloasemien tilojen käyttöä ensivastetarkoituksiin 
  Erityisasiantuntija esitteli asian 
 

Palosuojelurahasto aloitti vuonna 2014 rakennusavustusten sisäisen valvontahankkeen, jonka tar-
koituksena on selvittää onko valtionavustuksen saanut kohde edelleen pelastustoimen käytössä. 
Saatujen selvitysten perusteella paloasemista, joille rakennusavustusta myönnettiin, usean kymme-
nen osalta tiloja käytettään myös jossain määrin ensihoito- tai ensivastetoimintaan. Osassa hank-
keissa kyseiset tilat on mahdollisesti rajattu pois jo hakemus- tai päätösvaiheessa.  
 
Palosuojelurahaston avustuksen kohteena ollutta omaisuutta saa käyttää pääsääntöisesti vain pelas-
tushallinnon tarkoituksiin. Ensihoitoryhmien ja sairaankuljetusyksiköiden sijoittaminen palo-
asemille on kuitenkin yleisesti varsin perusteltua ja kyseinen toiminta nivoutuu pelastustoimintaan. 
Joissain tapaukissa pelastustoimeen kuulumattoman tilan arvioiminen voi myös osoittautua han-
kalaksi (esim. ambulanssille allokoitu tila). 
 
Rakennusavustusten sisäinen valvontahanke alkoi jo vuonna 2014 ja suurin osa avustusta saaneista 
tahoista vastasivat kyselyyn jo vuoden 2015 alussa. Tämän kokouksen päätösesitykset mukaan lu-
kien, valvontahankkeen tuloksena on valmisteltu jo noin 30 takaisinperintäpäätöstä. Parhaillaan 
sihteeristössä on valmisteilla kymmenkunta takaisinperintäpäätöstä, jotka on tarkoitus vielä vuo-
den 2017 aikana esitellä hallitukselle. Kaikki tapaukset, joissa avustusta saanut rakennus on koko-
naan muussa kuin pelastustoimen käytössä käsitellään, kuten myös muut selkeät tapaukset.    
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 Päätös:  

 Palosuojelurahaston hallitus päätti, että avustusta ei peritä takaisin niissä tapauksissa, joissa avus-
tusta saaneita tiloja käytetään pelastusyksiköillä (paloautoilla) suoritettavaan ensivastetoimintaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelastusyksikköä (paloautoa) ja sen edellyttämiä tiloja voi-
daan käyttää pelastustoimintatehtävien ohella ensivastetoimintaan ja tämä toimintamalli ei edellytä 
avustuksen takaisin maksua.  
 
Niissä tapauksissa, joissa avustusta saaneita tiloja käytetään ensihoitotoimintaan (ambulanssit), tu-
en saajia velvoitetaan omaehtoisesti palauttamaan vastaava osuus myönnetystä avustuksesta kor-
koineen. Myöskään yksinomaan ensivastetoimintaan käytettävät yksiköt ja niiden edellyttämät tilat 
eivät ole Palosuojelurahaston varoista rahoitettavia kohteita. Mikäli avustushakemuksessa tai -
päätöksessä kyseiset tilat on jo rajattu pois avustuksen piiristä, avustusta ei ole tarpeen palauttaa. 

 
 

8.  Muut asiat 
 
8.1  Talousseuranta: 1. ja 2. neljännes 2017 

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

   
  Päätös:  
  Merkittiin tiedoksi. 
 
8.2  Rahaston kehittämispäivän aiheet sekä vuoden 2018 vierailukohde 
  Pääsihteeri esitteli asian 

 

  Päätös:  
 Keskusteltiin kehittämispäivän 26.10.2017 aiheista sekä vuoden 2018 vierailukohteesta. Rahaston 

sihteeristö suunnittelee keskustelun pohjalta kehittämispäivän aikataulun. Kehityspäiväin aiheina 
ovat ainakin pelastusliittojen edustajien vierailu, kalustonkiertoa koskeva alustus ja Palosuojelura-
haston uudistusta koskeva alustus.  

   
8.3  Palosuojelurahaston seurantatarkastus (lopullinen, 17.5.2017) 
  Pääsihteeri esitteli asian 
 

 Sisäministeriön sisäinen tarkastus on tehnyt suunnitelmansa mukaisen tarkastuksen Palosuojelu-
rahastoon ja raportoinut siitä 28.10.2015. Raportissa todetaan, että sisäinen tarkastus katsoo Palo-
suojelurahaston toteuttaneen kaikki toimintaympäristön puitteissa mahdolliset kehittämistoimen-
piteet, jotka oli nostettu Palasuojelurahaston tarkastuksessa esille. 

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että sisäministeriön sisäinen tarkastus on nyt kokonaisuudessaan 
päättynyt. Tarkastuksen mukaan rahaston ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjes-
tetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla.  Ra-
hasto on toteuttanut kaikki kehittämistoimenpiteet, jotka tarkastuksessa oli nostettu esille. 
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8.4  Palosuojelurahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät ajalla 1.9.2017–31.12.2017 
 Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Listaukseen tulee pieniä muutoksia 1.10.2017 lähtien, jolloin M2-matkanhallintajärjestelmän mat-

kakulujen asiatarkastus siirtyy Palkeisiin. 
 

Päätös:  
 Merkittiin tiedoksi.   
 

8.5  Rahaston tulevat tarkastukset: SPEK: Tarkastusilmoitus 25.8.2017 
  Pääsihteeri esitteli asian 

  
 Sisäministeriön sisäinen tarkastus tarkasti Palosuojelurahastoa kesällä 2015. Tarkastuskertomuk-

sen mukaan rahaston toiminta on lakien ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Toteutetussa 
tarkastuksessa rahaston kehittämiskohteeksi esitettiin tarkastuskäynnit avustettuihin kohteisiin.  
Rahasto aloittaa tarkastuskäynnit suurimmasta avustuksen saajastaan ja kohdistaa tarkastuksen 
SPEK ry:n yleisavustukseen sekä yhteen erityisavustukseen. Tarkastuksella varmistetaan, että 
avustuksen saaja on käyttänyt saamansa yleisavustuksen ja erityisavustuksen voimassa olevan lain-
säädännön, avustuspäätösten ja niiden ehtojen mukaisesti. 

 
 Palosuojelurahasto tarkistaa kohdennetusti myönnetyn yleisavustuksen sekä yhden erityisavustuk-

sen käyttöä ajalta 1.1.2016 - 31.12.2016. 
 

Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi. 
 
 

9. Seuraava kokous 
 Rahaston hallituksen seuraava kokous on 26.10.2017 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. 
 
 Vuoden viimeinen kokous pidetään 29.11.2017 eduskunnassa.  

 
Päätös:  

 Merkittiin tiedoksi hallituksen loppuvuoden kokoukset 2017. 
 
 

10. Kokouksen päättäminen  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32.  
 

 
  
Puheenjohtaja   Minna Arve 
 
 
 
 
Pääsihteeri   Johanna Herrala  

   
 


