
 

 

 
 Pöytäkirja 5/2010 
 
 
 
Hallituksen kokous 
 
 
Aika: 13.10.2010 klo 10.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriö, kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja esteasia: kohta 8.1.1 
 Markku Haiko jäsen   
 Veli Matti Ojala jäsen pj. 8.1.1 
 Jari Hyvärinen jäsen 
 Oiva Kaltiokumpu jäsen  klo 10.00-11.06   
 Jari Larikka jäsen klo 10.00-11.56  
 Anssi Parviainen varajäsen  
 Veikko Peltonen varajäsen esteasia: kohta 4.1 
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Johanna Herrala ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen  tarkastaja 
   
Poissa:  Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Piia Vähäsalo jäsen 

 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 6.10.2010 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitukselle 
jaettiin 11.10.2010 päivätty sisäasiainministeriön pelastusosaston lausunto  

 Peke-päätelaitteiden tukemisesta (kohta 5), Pohjanmaan pelastuslaitokselle 
tehty päätösesitys avustuksen siirrosta (kohta 8.1.3) sekä Ohjeluonnos erityis-
avustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä kustannuksista (kohta 9.4). 
Hallitukselle jaettiin lisäksi kesällä 2010 ilmestynyt uusi Pelastusajoneuvojen 
yleisopas.  

 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (31.8.2010) muutoksitta.  
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4.  Palosuojelurahaston erityisavustukset tutkimus- ja  
 kehittämishankkeisiin 2010: 2. kierros; kaksi 31.8.2010 kokouksessa  
 pöydälle jätettyä avustuspäätöstä 
   
 4.1 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SMDno/2010/1191 
 Esteellinen varajäsen Peltonen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous 

säilyi päätösvaltaisena.  
 

Sihteeri esitteli asian.  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on 31.5.2010 päivätyllä hakemuksellaan 
hakenut avustusta Yritysten paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan auditoin-
tikriteeristön kehittämishankkeeseen. Palosuojelurahaston hallitus jätti 
31.8.2010 hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. Hakija on annettuun 
24.9.2010 määräaikaan mennessä toimittanut vaaditut lisäselvitykset. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle 13 870 euron (100 %) avustuksen hankkeen 
toteutukseen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja  
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tar-
koitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana 
kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 13 870 euroa ja enintään hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista 
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen 
perusteella.  
 
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 
30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen 
yhteydessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus. 

 
 4.2. Suomen Palopäällystöliitto ry SMDno/2010/1210 

Sihteeri esitteli asian.  
Suomen Palopäällystöliitto on 31.5.2010 päivätyllä hakemuksellaan hakenut 
avustusta Ammatillisen osaamisen kehittäminen jatkohankkeeseen. Palosuoje-
lurahaston hallitus jätti 31.8.2010 hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten. 
Hakija on annettuun 29.9.2010 määräaikaan mennessä toimittanut vaaditut li-
säselvitykset. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle 58 000 euron (100 %) avustuksen hankkeen 
toteutukseen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja  
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tar-
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koitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana 
kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.  
 
Avustus saa olla yhteensä enintään 58 000 euroa ja enintään hyväksyttävien 
kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista 
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen 
perusteella. 
 
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 
30.9.2012. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen 
yhteydessä tulee eritellä myös muu hankkeeseen saatu rahoitus. 

 
 
5.  Palosuojelurahaston erityisavustukset kalusto-, rakennus- ja  
 järjestelmähankkeisiin; julistaminen haettavaksi   

Ylitarkastaja esitteli hakukirjeen ja siihen tehdyt muutokset edellisvuoteen ver-
rattuna. Kirjettä oli lyhennetty, selkeytetty ja muokattu. Suurin yksittäinen 
muutos edellisvuoden kalusto- ja rakennushankehakuun on se, että pelastus-
toimen alueille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehank-
keisiin. Harjoitusaluehankkeet asetetaan perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen 
muiden rakennushankkeiden kanssa. Sisäasiainministeriön pelastusosastolta 
saadun, 11.10.2010 päivätyn lausunnon mukaan PEKE-päätelaitteiden täysi-
määräinen hyödyntäminen ja käytön vakiinnuttaminen vaatii päätelaitteiden li-
säämistä kaikkien pelastuslaitosten alueilla. Pelastustoimintayksikkö piti lau-
sunnossaan tärkeänä, että Palosuojelurahasto jatkaa toiminnassa tarvittavien 
päätelaitteiden hankinnan tukemista. Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestel-
män päätelaitehakemukset asetetaan muiden kalustohankkeiden kanssa perus-
teltuun kiireellisyysjärjestykseen. 
 
Aluehallintovirasto ohjeistaa hakijoita määräajoista sekä hakemusten toimi-
tusosoitteesta. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohte-
lun vuoksi olisi hyvä, että aluehallintovirastot noudattaisit yhteistä määräaikaa. 
Palosuojelurahasto suosittelee määräajaksi 17.1.2011. Hakemukset toimitetaan 
Palosuojelurahastolle viimeistään 15.2.2011. Päätökset tehdään toukokuussa 
2011.  
 

  Hallitus päätti julistaa vuoden 2011 erityisavustukset kalusto-, rakennus- ja 
järjestelmähankkeisiin haettavaksi.   
 

 
6.  Innovaatiopalkinnon 2011 julistaminen haettavaksi 

Sihteeri esitteli asian.  
  Hallitus hyväksyi hakuilmoituksen.  
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  Hallitus päätti julistaa vuoden 2011 palkinnon haettavaksi. Hakuaika päättyy 

maaliskuun lopussa 2011. Ilmoitus julkaistaan aiemman käytännön mukaisesti 
Pelastustieto-lehdessä ja Palokuntalaisessa. Lisäksi se lähetetään julkaistavaksi 
sidosryhmille niiden omissa lehdissä ja nettisivuilla (SPEK, SPPL, NKL, SSPL, 
SPAL, JHL, pelastuslaitokset, aluehallintovirastot, Pelastusopisto, Hätäkeskus-
laitos).  

 
  Hallitus päätti, että Innovaatiopalkinnon 2011 tiedottamiseen panostetaan ja 

saatuja kokemuksia laajemmasta tiedottamisesta arvioidaan seuraavana vuon-
na. Ilmoitus päätettiin edellisten lehtien lisäksi julkaista myös Turvallisuus-
lehdessä sekä Tekniikka & talous -lehdessä. Lisäksi asiasta informoidaan Tampe-
reen teknillistä korkeakoulua, Lappeenrannan teknillistä yliopistoa sekä Aalto-
yliopiston teknillistä korkeakoulua.  

 
 
7.  Vuoden 2011 talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos 
  Sihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2011 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. 

Hallitus keskusteli aiheesta ja luonnos hyväksyttiin muutamalla tarkennuksella 
jatkotyöstettäväksi. Suunnitelmaan lisättäneen grafiikkaa. Asian käsittelyä jat-
ketaan seuraavassa kokouksessa.  

  
 
8.  Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 8.1 Muutoshakemukset 
  
 8.1.1 Enon Kehitysyhtiö Oy 
  Esteellinen jäsen, puheenjohtaja Meriläinen poistui huoneesta asian käsittelyn 

ajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin asian käsittelyn ajaksi Veli Matti Ojala. Koko-
us säilyi päätösvaltaisena.  

   
Ylitarkastaja esitteli asian.  

  Palosuojelurahaston johtokunta myönsi 17.4.1991 Enon kunnalle enim-
mäisavustukset Enon paloaseman rakentamiseen 950 000 mk 4 536 767 mk:n 
(763 029 euron) kustannusten perusteella; päätös 4042/761/88 ja 17.2.1993 
Uimaharjun tehdaspalokunnan paloaseman rakentamiseen 950 000 mk 2 600 
000 mk:n (437 289 euron) kustannusten perusteella; päätös 3248/761/91). 
Enon kiinteistöyhtiö Oy on ilmoittanut kirjeellä 29.6.2010 myyneensä Enon 
paloaseman ja Uimaharjun paloaseman Joensuun kaupungille siten, että omis-
tusoikeus siirtyi kaupungille 31.12.2009. 

  
  Palosuojelurahaston hallitus päätti ilmoittaa Enon Kehitysyhtiö Oy:lle, että se 

hyväksyy 31.12.2009 tehdyn Enon paloaseman ja Uimaharjun paloaseman 
omistusoikeuden siirron Enon Kehitysyhtiö Oy:ltä Joensuun kaupungille eikä 
peri takaisin paloasemien rakentamiseen myönnettyjen Palosuojelurahaston 
avustusten palautusosuutta. Alkuperäisen päätöksen Dnro 3248/761/91 ehdot 
jäävät voimaan ja ne koskevat kiinteistökaupan myötä Joensuun kaupunkia. 
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Valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avus-
tuksen myöntämisestä (päätöksentekopäivästä). Käyttöaikaa on jäljellä 
17.4.2021 saakka. Mikäli Joensuun kaupunki luopuu kiinteistöistä ennen valti-
onavustuslain 13 § 4 momentin mukaisen 30 vuoden käyttöajan täyttymistä, 
voi tästä syntyä avustuksen takaisinpalautusvelvollisuus. 

 
 
 8.1.2 Pohjanmaan pelastuslaitos 

Ylitarkastaja esitteli asian.  
Palosuojelurahaston hallitus on 21.4.2009 antanut Pohjanmaan pelastuslaitok-
selle myönteisen päätöksen miehistöauton hankintaan (hyväksyttävät enim-
mäiskustannukset 38 064 euroa, avustus enintään 15 226 euroa). Päätösehtojen 
mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle yhden vuoden kuluessa 
hankinnan tekemisestä, kuitenkin viimeistään 31.10.2010. Pohjanmaan pelas-
tuslaitos on ollut yhteydessä Palosuojelurahastoon ennen 30.10.2010 määräai-
kaa ja ilmoittanut tilityksen viivästymisestä. Hakija on 7.10.2010 päivätyllä säh-
köpostilla pyytänyt, että tilityksen tekemiseen myönnettäisiin jatkoaikaa 
31.3.2011 saakka. Hakija on perustellut jatkoaikapyyntöä taloudellisella tilan-
teella. Hankinta on jouduttu siirtämään vuoden loppuun, jotta rahoituksen riit-
tävyys varmistuu. Tarjouskilpailu auton hankinnasta päättyy 8.10.2010. Halli-
tus päätti muuttaa Pohjanmaan pelastuslaitokselle annettua päätöstä 
SMDno/2009/939 siten, että miehistöauton hankkimista koskeva tilitys tulee 
toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2011. Hankkeen hyväksyttävät 
kustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu. 

 
 
 8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 7 kpl  

 Ylitarkastaja esitteli asian.  
 
 Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset  
 seuraavasti:                                                                          

  SMDno Saaja                                                        
  SMDno/2010/1462 Grankulla FBK rf 283                    
  SMDno/2010/1617 Köyliön Vuorenmaan VPK ry 2 059  

 SMDno/2010/1797 Punkaharjun VPK ry 1 368 
 SMDno/2010/1723 Rautpohjan VPK ry 2 819
 SMDno/2010/1659 Saarenkylän VPK ry 4 777
 SMDno/2010/1753 Uuraisten VPK ry 1 440 
 SMDno/2010/1838 Lemun VPK ry 882 

  Yhteensä  13 628  
 
  
9. Muut asiat 
 9.1 Talousseuranta 1-9/2010 

 Sihteeri esitteli asian.  
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 Hallitukselle jaettiin kokousaineiston mukana tuotto- ja kululaskelma sekä tase 

1.1.–30.9.2010 tilanteesta. Taloudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista. Las-
kelman pohjalta on valmisteltu varojen käyttösuunnitelma ja talousarvio vuodel-
le 2011.  

 
 Hallitus merkitsi talouslaskelmat tiedoksi saaduksi. 
 

 
 9.2 Sopimuspalokuntien pienavustuskyselyn tulokset  

 Ylitarkastaja esitteli sopimuspalokuntien pienavustuskyselyn tuloksia. Kesällä 
2010 toteutettuun kyselyyn saatiin vastaus kaikilta pelastuslaitoksilta. Selvityksen 
tuloksista tiedotetaan tarpeellisia tahoja. Laaditun selvityksen perusteella tullaan 
sopimuspalokunnille valmistelemaan hakukirje. Vuosittain laadittavassa hakukir-
jeessä kerrotaan yleisesti hakuehdoista sekä avustuksen myöntöperusteista. Ha-
kukirje käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.  

 
 
 9.3 Sihteeristön henkilöstöasiat  

 Hanna Paakkolanvaara toimii rahaston pääsihteerinä 30.4.2012 saakka, Mikko 
Nygårdin uuden virkavapausjakson ajan. Johanna Herralan määräaikainen vir-
kasuhde ylitarkastajana jatkuu 30.4.2012 saakka, kuitenkin enintään niin kauan 
kuin viran vakinainen haltija Hanna Paakkolanvaara on virkavapaana.   

 
  
 9.4 Ohjeluonnos 

 Sihteeri esitteli ohjeluonnoksen erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-
hyväksyttävistä kustannuksista. Hallitus keskusteli aiheesta. Tarkentavan ohjeen 
laatimista pidettiin tarpeellisena. Luonnos hyväksyttiin jatkotyöstettäväksi ja sen 
käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.  

 
 
10. Seuraava kokous 

 Seuraava kokous pidetään 30.11.2010 klo 9.30.  
 Vuoden 2011 ensimmäinen kokous päätettiin alustavasti pitää 15.2 klo 10.00. 

  
 
11. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57. 
 
 
 
 Puheenjohtaja   Juhani Meriläinen 
 
 
 Sihteeri   Hanna Paakkolanvaara 
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