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    Pöytäkirja 5/2011 
 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
Aika: 20.10.2011 klo 10.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a 
 
Läsnä: Kari Hannus puheenjohtaja esteasiat: 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2 
 Mika Kättö varapuheenjohtaja  pj. kohdat: 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2 
 Jari Hyvärinen jäsen    
 Petri Mero jäsen  
 Jari Larikka varajäsen 
 Kirsi Rontu varajäsen  
 Simo Tarvainen varajäsen   
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Johanna Herrala ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen  tarkastaja 
 
Poissa: Markku Haiko jäsen 
 Leena Harkimo jäsen 
 Piia Vähäsalo jäsen 
 Elsi Katainen  jäsen 
 
   
   
 
1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hy-

väksyttiin 13.10.2011 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.  
 
  
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (30.8.2011) pöytäkirja muutoksitta. 
 
 
4.  Vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen käsittely  
 Sihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2012 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. Hallitus 

keskusteli aiheesta ja luonnos hyväksyttiin jatkotyöstettäväksi. Asian käsittelyä jatke-
taan seuraavassa kokouksessa.  
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5. Vuoden 2012 Kalusto- ja rakennushankeavustusten julistaminen haettavaksi ja 
avustuksen siirtoja koskeva linjaus 

 Ylitarkastaja esitteli hakukirjeen ja siihen tehdyt muutokset edellisvuoteen verrattuna. 
 
 Harjoitusalueiden avustuskäytäntöä tarkennettiin. Mikäli harjoitusalue rakennetaan 

useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta 
korkeinaan kolme kertaa, yhteensä enintään 1 000 000 euroa. Suuriin (yli 1 000 000 
euron) harjoitusaluehankkeisiin tulee aluehallintoviraston hakea sisäasiainministeriön 
pelastusosaston lausunto. Lausunto toimitetaan hakemuksen mukana rahastoon.  

 
 Valtionavustuslain 30 §:n mukaista kuittausmenetelmää tarkennettiin siten, että valti-

onavustuslain mukainen kuittaus (avustuksen siirto) voidaan anomuksesta tehdä esi-
merkiksi kolarissa käyttökelvottomaksi käyneelle ajoneuvolle tai niiden kevyiden ajo-
neuvojen osalta, joissa omaisuuden käyttöajaksi on Palosuojelurahaston päätöksellä 
määrätty 10 vuotta (ennen 21.4.2009 tehdyt päätökset) ja joissa viiden vuoden omai-
suuden käyttöaika on tullut täyteen. Edellytyksenä kuittaukselle on, että uutta omai-
suutta käytetään samaan tarkoitukseen kuin aiemmin myönnetyllä avustuksella hankit-
tua omaisuutta. Palosuojelurahaston määräämä omaisuuden käyttöaika lasketaan pää-
töksentekopäivämäärästä.  

 
 Vaihto-omaisuuden määräytymisen ohjetekstiä täsmennettiin tekemättä kuitenkaan 

asiaan sisällöllisiä muutoksia. Kirjeeseen tuli myös muita yksittäisiä lisäyksiä tai poisto-
ja viime vuoden vastaavaan nähden.  

 
 Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa vuoden 2012 kalusto- ja rakennushan-

keavustukset haettavaksi esityksen mukaisesti.  Hallitus hyväksyi avustuksen siirtoa 
koskevan linjauksen. 
 

 
6. Juhlavuoden 2012 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi 

Sihteeri esitteli asian.  
   
  Hallitus päätti julistaa vuoden 2012 Innovaatiopalkinnon haettavaksi.  
 
  Hallitus päätti, että Innovaatiopalkinnon 2012 tiedottamiseen panostetaan edellisvuo-

den tapaan ja saatuja kokemuksia laajemmasta tiedottamisesta arvioidaan uudelleen 
seuraavana vuonna. Ilmoitus julkaistaan aiemman käytännön mukaisesti Pelastustieto-
lehdessä ja Palokuntalaisessa sekä viime vuoden tapaan myös Turvallisuus-lehdessä 
sekä Tekniikka & talous -lehdessä. Lisäksi ilmoitus lähetetään julkaistavaksi sidosryh-
mille niiden omissa lehdissä ja nettisivuilla (SPEK, SPPL, NKL, SSPL, SPAL, JHL, 
pelastuslaitokset, aluehallintovirastot, Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos jne). Palosuo-
jelurahaston innovaatiopalkinnosta tiedotetaan myös rahaston internetsivuilla. Lisäksi 
asiasta informoidaan yliopistoja, korkeakouluja ja muita sopivia tahoja. Innovaa-
tiopalkintoa koskeva internetsivu löytyy osoitteesta www.psr.fi/innovaatiopalkinto. 

 
  Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan 

henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia, tehokkaampia ja turvallisempia 
laitteita sekä toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä 
arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yksityisen henkilön, työryhmän, 
yrityksen tai yhteisön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edel-
lä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto. Innovaatio voi olla laite, 
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väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö joka edis-
tää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palo-
kunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan ei-
kä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon. Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä 
kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt.  

 
  Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle kirjallisesti viimeistään 

31.1.2012 (postileima). Palkinto voidaan jättää jakamatta, jos riittävän ansioituneita 
ehdotuksia ei löydy. Palkinnon saaja julkistetaan Palosuojelurahaston 70-
vuotisjuhlaseminaarissa 10.4.2012 Säätytalolla. Hallitus päätti, että rahapalkinnon suu-
ruus on Palosuojelurahaston juhlavuoden kunniaksi yhteensä enintään 30 000 euroa.  
 
 

7. Yleisavustustilitykset vuodelta 2010 ja puolivuotisraportit vuodelta 2011 
  Sihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2010 ja puoli-

vuotisraportit vuodelta 2011.  
 
  Palosuojelurahaston hallitus totesi, että pelastusalan järjestöjen käyttämä avustus ei 

ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttä-
vistä menoista ja että avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toi-
minta vuonna 2010 on ollut päätösehtojen mukaista. Pelastusalan järjestöjen kerty-
neeseen varallisuuteen ja avustustarpeeseen kiinnitetään jälleen huomiota vuoden 
2012 yleisavustuksesta päätettäessä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toimintojen 
ja kustannusten alitoteutuminen (84 923 €) voidaan ottaa huomioon vuoden 2012 
yleisavustuksista päätettäessä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueellisen toi-
minnan osalta vuonna 2010 koulutustoiminnan ja hyväksyttävien kulujen osalta liikaa 
maksettu avustus (16 592 €) voidaan ottaa huomioon vuoden 2012 yleisavustuksista 
päätettäessä. 

 
 
8. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
  
 8.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl 

Sihteeri esitteli asiat 8.1.1 - 8.1.3 ja ylitarkastaja asiat 8.1.4 - 8.1.6. 
 
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 8.1.6 käsittelyn ajaksi. 
Puheenjohtajana toimi ko. kohdan käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö.  
Kokous säilyi päätösvaltaisena.  

 
8.1.1 Pelastusopisto SMDno/2010/1153 jatkoaika 
Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä -jatkoaika 
Palosuojelurahasto on 31.8.2010 päivätyllä päätöksellään myöntänyt Pelastusopistolle 
avustusta Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä 
-hankkeeseen. Hankkeen lopputilitys avustuksen maksamista varten on päätöksen 
mukaan tehtävä viimeistään 30.12.2011. Pelastusopisto hakee hankkeelle 28.9.2011 
päivätyllä hakemuksella kolmen kuukauden pituista tilityksen jatkoaikaa siten, että 
hankkeen lopputilitys tulisi olla rahastolla viimeistään 31.3.2012. Jatkoaikaa haetaan, 
koska hankkeessa käytettävän asuinalueaineiston saaminen kesti oletettua pidempään. 
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle ko. hankkeeseen tilityksen jatkoajan 
31.3.2012 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
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8.1.2 Pelastusopisto SMDno/2010/1123, jatkoaika 
Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmallit (ProntoX) 
Palosuojelurahasto on 30.8.2011 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Pelas-
tusopistolle Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmallit 
(ProntoX) -hankkeeseen. Hankkeen lopputilitys avustuksen maksamista varten on 
päätöksen mukaan tehtävä viimeistään 30.6.2012. Pelastusopisto hakee hankkeelle 
16.9.2011 päivätyllä hakemuksella vuoden jatkoaikaa siten, että hankkeen toteutusaika 
olisi 31.3.2013 saakka ja lopputilitys rahastolla viimeistään 30.6.2013. Jatkoaikaa hae-
taan, koska hankkeen hakemuslomakkeeseen oli virheellisesti tullut väärä päättymis-
vuosi eikä hanketta saada toteutettua haetussa ajassa.  
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle ko. hankkeeseen jatkoajan, siten, et-
tä avustustilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2013 mennessä. Muut päätösehdot py-
syvät ennallaan. 
 
 
8.1.3 Pelastusopisto SMDno/2010/2078, hallinnoijan muutos 
Torjutaan turvepaloja -video-opetusmateriaalin tuottaminen 
Palosuojelurahasto on 22.3.2011 päivätyllä päätöksellään myöntänyt avustusta Pelas-
tusopistolle Torjutaan turvepaloja -video-opetusmateriaalin tuottaminen -
hankkeeseen. Hankkeen lopputilitys avustuksen maksamista varten on päätöksen 
mukaan tehtävä viimeistään 31.8.2012 ja hankkeen hallinnoijana toimii Pelastusopisto. 
Pelastusopisto hakee 21.9.2011 päivätyllä hakemuksella hallinnoijan muutosta siten, 
että hankkeen hallinnointi siirrettäisiin Pelastusopistolta Turveteollisuusliitolle. Samal-
la hankkeelle haetaan neljän kuukauden jatkoaikaa siten, että tilitys tulee toimittaa ra-
hastolle 31.12.2012 mennessä. Hallinnoijan vaihdosta perustellaan Pelastusopiston 
henkilöresurssien puutteella sekä Turveteollisuusliiton halukkuudella ottaa hanke vas-
tuulleen. Myös aluepelastuslaitokset ovat hakijan mukaan kokeneet hankkeen tärkeäk-
si. Hankkeen käytännöntoteutus on jo aloitettu käsikirjoittajatiimin kokoamisella. 
 
Päätös: Hallitus päätti myöntää hakemuksen mukaisesti luvan ko. hankkeen hallin-
noijan muutokselle Pelastusopistolta Turveteollisuusliitolle sekä hankkeen toteutuk-
selle neljän kuukauden jatkoaika siten, että tilitys tulee toimittaa rahastolle 31.12.2012 
mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 
 
8.1.4 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos SM/Dno/2010/332, tilitysajankohdan muutos 
Palosuojelurahaston hallitus on 29.4.2010 antanut Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-
selle myönteisen päätöksen operatiivisen johtoajoneuvon hankintaan (hyväksyttävät 
enimmäiskustannukset 66 612 euroa, avustus enintään 26 644 euroa), 
SMDno/2010/332. Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle 
yhden vuoden kuluessa hankinnan tekemisestä, kuitenkin viimeistään 31.10.2011. 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ollut yhteydessä Palosuojelurahastoon ennen 
31.10.2011 määräaikaa ja ilmoittanut tilityksen viivästymisestä. Hakija on 23.5.2011 
päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että tilityksen tekemiseen myönnettäisiin jatkoaikaa 
28.2.2011 saakka. Hakija on perustellut jatkoaikapyyntöä ajoneuvon valmistumisesta 
johtuvista syistä. Ajoneuvo valmistuu toimitetun hankintasopimuksen mukaisesti vas-
ta 15.12.2011, jonka johdosta tilityksen tekeminen määräajassa on mahdotonta. 
Sähköpostitse 16.9.2011 lähetetyn lisäselvityksen mukaan ajoneuvon maksusuorituk-
set on tehty helmikuun 2012 alussa, jonka jälkeen tilityksen tekeminen palosuojelura-
hastolle on mahdollista. 
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Keski-Uudenmaan pelastuslai-
tokselle annettua päätöstä SMDno/2010/516 siten, että miehistöauton hankkimista 
koskeva tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 28.2.2011. Hankkeen 
hyväksyttävät kustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu. 
Hakija on perustellut jatkoaikahakemuksensa ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä 
hankkeen nykytilanteen. Tilityksen voidaan olettaa toteutuvan hakijan ilmoittamassa 
ajassa. 
 
 
8.1.5 Siikajoen kunta SMDno/2011/271, rakentamisen ja tilitysajankohdan siirto 
Palosuojelurahaston hallitus on 11.5.2011 antanut Siikajoen kunnalle myönteisen pää-
töksen paloaseman rakentamiseen Ruukin taajamaan (hyväksyttävät kustannukset 1 
548 000, avustus enintään 324 080 euroa), SMDno/2011/271. Päätösehtojen mukaan 
rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 31.12.2011. Hakija on 27.9.2011 päivätyllä kir-
jeellä pyytänyt jatkoaikaa rakentamisen aloittamiseen 31.5.2012 mennessä ja tilityksen 
tekemiselle 31.12.2013 asti. Siikajoen kunta on käynnistänyt hankkeen varsinaisen 
suunnittelun kilpailuttamalla suunnittelutyötä, kuten arkkitehtisuunnittelun, lvia-
suunnittelun ja sähkösuunnittelun. Hankkeen suunnittelutyön alkuvaiheessa on tullut 
esille, että rakentamisen aloitusajankohta 31.12.2011 on liian aikaisin, kun ottaa huo-
mioon suunnitteluaikataulun ja hankintalain mukaisen rakennusurakan, lvia-urakan ja 
sähköurakan urakkakilpailuun menevän ajan valitusaikoineen. Myös se, että raken-
nushanke käynnistetään keskitalvella, aiheuttaa ongelmia rakentamisen suorittami-
seen, mistä on seurauksena muun muassa kalliimpia rakentamiskustannuksia. Hakijal-
ta 11.10.2011 saadun lisäselvityksen mukaan hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun 
kilpailutuksen valmistelu aloitettiin välittömästi rahaston avustuspäätöksen myöntä-
misen jälkeen. Lisäselvityksessä on esitetty hankkeen tämänhetkinen vaihe sekä hank-
keen suunnittelijoiden valintaan liittyvät aikataulutukset (tarjouspyynnöt sekä suunnit-
telijoiden valinta). 29.9.2011 pidettiin ensimmäinen suunnittelukokous, jossa kaikki 
hankkeen suunnittelijat olivat läsnä. Seuraava suunnittelukokous on 27.10.2011. 
 
Päätös: Hallitus päätti muuttaa Siikajoen kunnalle paloaseman rakentamiseen 
11.5.2011 annettua päätöstä (SMDno/2011/271) siten, että hankkeen rakentaminen 
tulee aloittaa viimeistään 31.5.2012 ja hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelura-
hastoon viimeistään 31.12.2013. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustan-
nukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu. 
 
 
8.1.6 Satakunnan pelastuslaitos SMDno/2010/322, muutosanomus päätökseen 
Satakunnan pelastuslaitokselle on myönnetty 29.4.2010 Palosuojelurahaston avustusta 
kolmen väestönhälytysjärjestelmän hankkimiseen 31 134 euroa kokonaiskustannusten 
77 836 euroa perusteella, SMDno/2010/516. Satakunnan pelastuslaitos on hakenut 
9.9.2011 päivätyllä kirjeellä muutosta päätökseen siten, että avustuksella voidaan 
hankkia kolmen väestöhälyttimen sijaan neljä väestönhälytintä, mikä vastaa 
muutosanomuksen mukaan alkuperäistä suunnitelmaa. Muutosanomuksessa viitataan 
hakemuksen seuraavaan virkkeeseen: ”Päivitetyn suunnitelman mukaisesti uusitaan 
vuonna 2010 kolme kiinteää väestöhälytintä (Kankaanpää, Huittinen ja Pori 2 kpl).” 
Alkuperäisen hakemuksen liitteenä on rahastoon toimitettu 15.4.2010 päivätty Sata-
kunnan pelastuslaitoksen hankkeiden esittely, johon rahaston 29.4.2010 antama pää-
tös pohjautuu. Hankkeiden erittelyssä väestöhälytysjärjestelmän kulut on esitetty kol-
men hankittavan hälyttimen mukaan. 
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Päätös: Hallitus päätti olla muuttamatta Satakunnan pelastuslaitokselle 29.4.2010 an-
tamaansa päätöstä (SMDno/2010/322). Satakunnan pelastuslaitos voi kuitenkin ha-
kea Porin toiseen väestöhälyttimeen avustusta 20.10.2011 avattavan kalusto- ja raken-
nushankehakemuksen kautta yhdessä tulevien, uusien väestöhälytinhankintojen kans-
sa. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, avustusta tulee hakea vii-
meistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuunsaattamisesta. 
 
 
8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 12 kpl  
Tarkastaja esitteli asian. 
 
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 8.2.1 ja 8.2.2 käsittelyjen ajaksi. 
Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö.  
Kokous säilyi päätösvaltaisena.  
 
Hallitus päätti yhteensä 12 sopimuspalokunnan pienavustushakemuksesta, joista 11 
hakemukseen tehtiin myönteinen päätös ja yhteen hakemukseen kielteinen päätös. 
 
Hallitus päätti pienavustuksista seuraavasti: 
SMDno Saaja   
8.2.1 SMDno/2011/1589 Kiukaisten VPK ry 3 044 
8.2.2 SMDno/2011/1588 Säkylän VPK ry 2 938 
8.2.3 SMDno/2011/1421 Oulaisten VPK ry 1 182 
8.2.4 SMDno/2011/1490 Isnäs FBK rf 2 365 
8.2.5 SMDno/2011/1536 Ivalon VPK ry 581 
8.2.6 SMDno/2011/1392 Kårböle FBK rf 1 916 
8.2.7 SMDno/2011/1637 Mäntsälän VPK ry 2 986 
8.2.8 SMDno/2011/1537 Nurmijärven Keskus VPK ry 6 113 
8.2.9 SMDno/2011/1537 Nurmijärven Keskus VPK ry 6 113 
8.2.10 SMDno/2011/1566 Sottungsby FBK rf 1 385 
8.2.11 SMDno/2011/1581 Tirilän VPK ry 3 937 
8.2.12 SMDno/2011/1590 Tourilan VPK ry 0 
Yhteensä;   30 447 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta:  
 
Kårböle FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savukoneen ja alkusammutus koulutusal-
taan hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Lisäksi 
hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty säätiön myöntämän tuen osuus. 
 
Rautjärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaappien, taakkatelineen ja talvirenkaiden 
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen koh-
distuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. Kyseisiin 
hankintoihin on saatu Rautjärven kunnan myöntämä avustus ensivaste- ja pinta- 
pelastusauton varustamista varten. 
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Sottungsby FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vinssinsuojuksen tekoa ja tarvikkeita; ky-
seessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-
tannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.  
 
Säkylän VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lippalakkien hankintaa; kyseessä ei ole tuli-
palojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuoje-
lurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.  
 
 

9. Muut asiat 
 9.1 Talousseuranta; 3. vuosineljännes 2011 

Sihteeri esitteli asian.  
 
Hallitukselle jaettiin kokousaineiston mukana tuotto- ja kululaskelma sekä tase  
1.1.–30.9.2011 tilanteesta. Taloudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista. Laskelman 
pohjalta on valmisteltu varojen käyttösuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.  
 
Hallitus merkitsi talouslaskelmat tiedoksi saaduksi. 

 
  
 9.2 Lakityöryhmän työn tulos 

Sihteeri esitteli asian.  
 
Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 30.11.2010 perustaa lakityöryhmän 
selvittämään Palosuojelurahastolain mahdollisia muutostarpeita erityisesti rakennus-
hankeavustusten saajiin liittyen. Rahaston uusi hallitus palasi asiaan kokouksessaan 
22.3.2011 ja päätti perustaa lakityöryhmän ajalle 15.4 - 31.12.2011. Työryhmän tehtä-
vänä oli laatia esiselvitys Palosuojelurahastolain mahdollisista muutostarpeista erityi-
sesti paloasemarakennushankkeiden avustamista koskevien säännösten osalta. Nykyi-
nen lainsäädäntö määrittelee rakennusavustusten saajiksi kunnat, pelastustoimen alu-
eet sekä sopimuspalokunnat.  
 
Työryhmältä toimeksiannon saaneena sihteeristö lähetti pelastuslaitoksille elokuun 
lopulla 2011 lyhyen kyselyn liittyen paloasemahankkeiden rakentamiseen, kyselyn tu-
loksena saatua aineistoa hyödynnettiin työryhmätyön taustamateriaalina. Lakityöryh-
mä kokoontui kaksi kertaa: 19.9.2011 ja 6.10.2011. Työryhmä kuuli asiantuntijana pe-
lastusylijohtaja Pentti Partasta. Työryhmä tunnisti ajan hengen olevan yhtiöitä kohti 
meneminen ja toimintojen yhtiöittäminen, jolloin kunnalle kuuluvia velvoitteita hoi-
detaan yhtiön kautta. Rahaston kanta rakennushankeavustuksiin voi työryhmän mu-
kaan olla kuitenkin muuttuneessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa entisenkaltainen. 
Vuonna 2011 rahasto myönsi 11 kaupungin tai kunnan rakennushankkeeseen avus-
tusta yhteensä 2,56 miljoonaa euroa noin 21,28 miljoonan euron kokonaiskustannus-
ten perusteella. Myönnetty rakennushankeavustus oli keskimäärin vain 12,1 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustannuksista, vaihteluvälin ollessa 5-40 prosenttia. Lisäksi avus-
tus jäi saamatta kymmeneen kunnan rakennushankkeeseen, joiden yhteiskustannukset 
olivat 12,73 miljoonaa euroa. Avustushaun mahdollistaminen uusille hakijaryhmille ei 
rajallisten resurssien valossa liene järkevää.  
 
Lisäksi työryhmä totesi, että koska rahaston avustus tulee kohdistaa lyhentämättömä- 
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nä pelastustoimelle, on avustuksen myöntäminen kunnalle perustellumpaa kuin osa-
keyhtiölle. Myös kilpailuoikeudelliset näkökulmat puolsivat nykyisen lain muotoilun 
pitämistä ennallaan. Palosuojelurahaston lakityöryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi esittää 
muitakaan muutoksia Palosuojelurahastolakiin (306/2003) tai Palosuojelurahastosta 
annettuun Valtioneuvoston asetukseen (625/2003).  

 
Työryhmän muistio merkittiin tiedoksi. Hallitus totesi, että asiaan voidaan palata ra-
haston strategian uudistustyön yhteydessä tai tarvittaessa.  
 
 

 9.3 Kalusto- ja rakennushankkeita koskevien AVI-alueittaisten neuvottelutilai-
suuksien antia  

 Ylitarkastaja esitteli asian.    
 
 Rahaston sihteeristö on järjestänyt kalusto- ja rakennushankkeisiin liittyviä neuvotte-

lutilaisuuksia syksyllä 2011, yhden tilaisuuden jokaisen aluehallintoviraston alueella. 
Tilaisuuksiin oli kutsuttu aluehallintovirastojen johtajat, pelastusjohtajat sekä kalusto- 
ja rakennushankkeita käsittelevät henkilöt. Neuvottelutilaisuuksissa käytiin läpi Palo-
suojelurahaston ajankohtaisia asioita sekä erityisesti kalusto- ja rakennushankkeiden 
avustuskäytäntöjä sekä niiden mahdollisia muutostarpeita. Pääsihteeri ja ylitarkastaja 
osallistuivat kaikkiin tilaisuuksiin, tarkastaja Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen alue-
hallintovirastojen neuvotteluihin. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn neuvottelutilaisuus jär-
jestetään 26.10.2011 ja siihen osallistuu koko sihteeristö.  

 
 Hallitukselle esitettiin kooste neuvotteluissa jo esille nousseista asioista. Aluekierros-

ten tuloksia on tarkoitus käydä läpi aluehallintovirastojen kanssa ennen mahdollista 
käytäntöjen muuttamista. Yksi keskustelussa esillä oleva mahdollinen muutos koskee 
kalusto- ja rakennushankehaun jakamista siten, että kalustohankehaku aikaistuisi muu-
tamalla kuukaudella, rakennushankkeiden pysyessä suurin piirtein nykyisessä hakuai-
kataulussa. Mahdolliset muutokset kalusto- ja rakennushankeavustusten periaatteisiin 
tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2013 haun yhteydessä, neuvottelujen antia voi-
tiin kuitenkin osin ottaa huomioon jo vuoden 2012 kalusto- ja rakennushankehakua 
avattaessa.  

 
 
10. Seuraava kokous  
 Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 24.11.2011 klo 10. 
 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.42. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Kari Hannus 
 
 
 
Sihteeri   Hanna Paakkolanvaara  


