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Hallituksen kokous
Aika

22.10.2014 klo 14.30

Paikka

Vanhan Käpylän VPK

Läsnä

Kari Hannus

puheenjohtaja esteasiat: kohdat 11.2; 11.2.1–11.2.4

Mika Kättö

varapuheenjohtaja pj, kohdat 11.2; 11.2.1–11.2.4

Anne Holmlund
Jari Hyvärinen

jäsen
jäsen

Petri Mero
Jussi Rahikainen
Kari Rajamäki
Simo Tarvainen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hanna Paakkolanvaara
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Katariina Niemelä

pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
sihteeriharjoittelija

poistui klo 15.52 kohta 8 puoliväli,
saapui klo 15.53 kohta 8 puoliväli

esteasiat: kohta 4.3

Poissa:
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 14.41.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 15.10.2014 ilmoitetun kutsun mukaisesti.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hallitukselle ilmoitettiin tiedoksi korjattu painovirhe pöytäkirjan sivulla 16. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.9.2014) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Vuoden 2014 2. hakukierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 10.9.2014 kokouksessa pöydälle jätetyt hakemukset, 3 kpl
Pääsihteeri esitteli asiat.

4.1.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-1128, Kehittämishanke paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 93 000 euron (100 %) erityisavustusta kehittämishankkeeseen palotuvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään
93 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 93 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 16 000 euroa ja loput
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan enintään kahdessa erässä. Hankinta tulee
kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua edustaja SM/pelastusosastolta. 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 tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
4.2

Rakennustuoteteollisuus RTT ry, SMDno-2014-1097, Koulutus ja tiedotushanke: Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus
Rakennustuoteteollisuus RTT ry on hakenut 45 000 euron (75 %) erityisavustusta
koulutus ja tiedotushankkeeseen savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää RTT ry:lle yhteensä enintään

45 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 45 000 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 13 500 ja loput jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Hankinta tulee kilpailuttaa julkisista hankinnoista
annetun lain mukaisesti. 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 tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin
50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2015 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen
kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

4.3

Keski-Suomen pelastuslaitos, SMDno-2014-1158, PERA (Pelastustoimen ja
Ensihoidon RiskinArviointi) turvallisuusjohtamisen sietojärjestelmä osaksi
pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

Esteellinen jäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Keski-Suomen pelastuslaitos on hakenut 110 000 euron (40,1 %) erityisavustusta
PERA -hankkeeseen.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Keski-Suomen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 110 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 110 000 euroa ja enintään
40,1 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa erässä. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2015
mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
5.

Vuoden 2015 rakennushankeavustusten julistaminen haettavaksi
Ylitarkastaja esitteli asian.
Rakennushankehaku ja kalustohankehaku eriytetään haun aloituksen osalta. Nyt
julistetaan haettavaksi rakennushankehaku. Kalustohankehaku avataan rahaston
seuraavassa kokouksessa 25.11.2014. Päätökset rakennushankkeista tehdään rahaston hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2015 ja kalustohankkeista toukokuussa
2015. Vuodesta 2016 eteenpäin rakennushankkeiden päätökset on tarkoitus tehdä
maaliskuun kokouksessa ja kalustohankkeiden päätökset marraskuun kokouksessa.
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille ja sopimuspalokunnille uusien
paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien
merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille rakennushankeavustusta voidaan myöntää uusien paloasemien rakentamisesta ja vanhojen merkittävästä peruskorjauksesta sekä laajennuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli nämä on sovittu alueiden vastuulle alueen perustamissopimuksessa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin.
Rahaston avustus paloasemahankkeeseen sekä harjoitusaluehankkeeseen voi olla
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa.
Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta kuitenkin korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 750 000 euroa.
Rakennushankeavustusta myönnetään paloasemien rakentamiskustannuksiin ja
kiinteisiin kalusteisiin. Rakentamiskustannuksiin ei lueta mukaan sopimuspalokunnan juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksia. Avustusta ei myönnetä
pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, ei myöskään väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnalliselle kiinteistöosakeyhtiölle (kunnan
kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineistö) eikä juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut).
Vielä vuonna 2015 on mahdollista hakea avustusta jo aloitettuun uudisrakennushankkeeseen. Vuoden 2016 haun yhteydessä avustuksia tullaan myöntämään vain
hankkeisiin, joita ei ole vielä aloitettu.
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Vuoden 2015 rakennushankehaun päätöskäsittelyn aikataulu:
• Rakennushankehakemukset AVIIN 8.1.2015 mennessä
• Rakennushankehakemukset AVISTA rahastoon 26.1.2015 mennessä
• Rakennushankkeiden päätökset maaliskuussa 2015
4

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.

6.

Rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin loppuraportin ja arviointikehikon hyväksyntä
Pääsihteeri esitteli asian.
Rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti esiteltiin rahaston hallituksen syyskuun kokouksessa. Nyt kokousmateriaalin mukana oli myös arviointikehikko, joka ei ollut valmiina vielä syyskuun kokoukseen mennessä.
Hallitus oli tutustunut ennalta lähetettyyn loppuraporttiin ja arviointikehikkoon ja
asiasta käytiin keskustelua. Arviointia voidaan hyödyntää jo tietyin osin vuoden
2015 rakennushankehaun osalta, viimeistään kuitenkin vuonna 2016.

Päätös: Hallitus hyväksyi loppuraportin, arviointikehikon sekä arvioinnin loppuerän maksuunpanon.

7.

Vuoden 2015 toimeenpanosuunnitelma- ja talousarvioluonnos, 1. luonnos
Pääsihteeri esitteli asian toimeenpanosuunnitelma- ja talousarvioluonnoksen. Varojen käyttösuunnitelman toteumaluvut ovat 1.1 - 30.9.2014 tilanteen mukaiset.
Lopullinen vuoden 2015 toimeenpanosuunnitelma ja talousarvio hyväksytään marraskuun kokouksessa, jolloin käytössä on lokakuun lopun talousseuranta.

Päätös: Hallitus hyväksyi toimeenpanosuunnitelma- ja talousarvioluonnoksen
lähetettäväksi sisäministeriön lausunnolle.

8

Kalustohankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin hankinnan käynnistäminen
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahaston hallituksen linjauksen mukaisesti rahasto käynnistää ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin rahaston myöntämistä avustuksista avustustyypeittäin.
Pelastusalan järjestöjen yleisavustusten vaikuttavuusarviointi toteutettiin vuonna
2012. Rakennushankkeiden vaikuttavuusarviointi valmistui 2014. Nyt vuorossa on
kalustohankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin toteuttaminen. Tavoitteena on rahaston strategian mukaisesti saavuttaa paras mahdollinen vaikuttavuus rahastosta myönnetyille avustuksille. Hankinnan tavoitteena on arvioida Palosuojelurahaston kalustohankkeisiin myöntämien avustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta sekä pelastuslaitosten että sopimuspalokuntien osalta (pelastuslaitoksittain/ AVI-alueittain tarkasteltuna)
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Kalustohankkeiden vaikuttavuusarviointi on tarkoitus toteuttaa suppeampana kuin
aiemmat arviointityöt. Koska hankinnan arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa (30.000 €, alv 0 %), tilaus tehdään suoraan ilman kevennettyä kilpailutusta sen Hanselin puitesopimustoimittajan kanssa, jonka arvioidaan parhaiten voivan
toteuttaa kalustohankeavustusten vaikuttavuusarviointi. Tietopyyntö lähetetään
sopiville Hansel Oy:n Johdon konsultointipalvelut 2013–2017 -puitesopimuksen
(osa-alue E: Hanke- ja projektihallinta) toimittajille.
Tehtävään valittavat arvioitsijat esittelevät ja hyväksyttävät työsuunnitelman rahaston hallituksen kokouksessa sekä ottavat huomioon työskentelyssään rahaston tekemän kalustokyselyn tulokset sekä muun aiheeseen liittyvän materiaalin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus kävi asiasta keskustelua ja päätti antaa sihteeristölle mandaatin hankinnan käynnistämiselle.
9.

Vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.
Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle
innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto. Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa.
Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä.
Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 15 000 euroa. Vapaamuotoiset innovaatiopalkintoehdotukset lähetetään rahastoon 31.3.2015 mennessä. Palkinnon
saaja julkistetaan syksyllä 2015 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnosta tiedotetaan sähköpostitse kaikkia keskeisiä alan toimijatahoille, ilmoitus julkaistaan myös rahaston internetsivuilla osoitteessa psr.fi/innovaatiopalkinto.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon haettavaksi esityksen mukaisesti.
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10.

Yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraportit 2014
Pääsihteeri esitteli asian.
Yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraporteista oli koostettu hallitukselle
erillinen tiedosto, jossa esiteltiin yleisavustuksen saajakohtaiset raportit taulukkomuodossa.

Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
11.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset

11.1

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl
11.1.1 SMDno/2012/1163, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Tulipalojen
aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset II" -hanke; jatkoaikahakemus
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1163
myöntänyt avustusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL "Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset II" -hankkeelle yhteensä enintään 125
734 euron (50 %) erityisavustuksen. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hankkeen tuli päättyä 31.12.2014 ja lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli tehdä viimeistään 31.3.2015.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on 19.9.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa hankkeen toteutukselle vuoden 2016 loppuun saakka myönnetyn rahoituksen puitteissa. Hakija on perustellut jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä nykytilanteen. Perustelut ovat riittävät jatkoajan muuttamiseen
näiltä osin. Tilityksen voidaan olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselle 31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
11.1.2 SMDno/2012/1207, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, "Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia" -hanke; jatkoaikahakemus
Tarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 31.8.2012 päivätyllä päätöksellään SMDno/2012/1207
myöntänyt avustusta Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikölle OPETURVA -opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia -hankkeelle enintään 80 893
euron ja enintään 25 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista suuruisen avustuksen.
Hanke on siirretty 22.11.2012 Turun yliopistolle 1.1.2013 alkaen. Hanketta hallinnoi opettajankoulutuksen Rauman yksikkö. Palosuojelurahasto on 6.2.2013 päivätyllä päätöksellään myöntänyt kokouksessaan avustuksen, joka on 79 000 euroa ja
enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteutusaika on
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1.3.2013 - 31.12.2014. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahaston
28.2.2015 mennessä.
Turun yliopisto on 18.8.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa 31.12.2015
saakka. Hankeajan pidentäminen takaa hakijan mukaan hankkeiden tavoitteiden
saavuttamisen paremmin ja hankkeen tutkimusraporttien valmistumisen sekä
hankkeen tulosten levittämisen ja jalkauttamisen.
Hakija on perustellut jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymisen syyn
sekä nykytilanteen. Perustelut ovat riittävät jatkoajan muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Turun yliopistolle, Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksilölle 6.2.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2015 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
11.1.3 SMDno/2013/2130, Suomen Palopäällystöliitto ry, "Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa" -hanke; muutoshakemus
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 25.2.2013 päivätyllä päätöksellään SMDno/2013/2130
myöntänyt avustusta Suomen Palopäällystöliitolle "Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa" -hankkeeseen yhteensä enintään 114 000 euron (75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista) avustuksen.
Suomen Palopäällystöliitto on 7.10.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta
hankkeen sisältöjä koskevien suunnittelujen sekä kilpailutustavan osalta. Ohjausryhmä haluaisi, että koulutusjaksojen suunnittelu, kokonaisuuden hallinta, palautteen kerääminen ja viestintä pidetään ohjausryhmän, Palopäällystöliiton ja pelastuslaitosten hallinnassa, eikä näitä täten kilpailutettaisi ollenkaan. Koulutustilat ja
niihin liittyvät järjestelyt ja palaverit sekä majoitustilat kilpailutetaan huomioiden tilojen hinta, hyvä logistinen saavutettavuus sekä laatu ja tarkoituksenmukaisuus. Lisäksi ohjausryhmä haluaa hyödyntää esimieskoulutuksessa kuhunkin osa-alueeseen
liittyvää parasta osaamista eikä sitoutua yhteen koulutusorganisaatioon vaan kilpailuttaa sisällön pienemmissä osissa.
Hakija on perustellut muutoshakemuksensa ja toimittanut muutoshakemuksen
liitteenä laatimansa koulutussuunnitelman sekä selvityksen ohjausryhmän kokoonpanosta. Perusteluiden voidaan katsoa olevan riittävät päätöksen muuttamiseen
näiltä osin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Suomen Palopäällystöliitolle
25.2.2013 annettua päätöstä hakemuksen mukaisesti siten, että kokonaisuuden
osat voidaan kilpailuttaa erikseen ja koulutusjaksojen suunnittelu, kokonaisuuden
hallinta, palautteen kerääminen ja viestintä voidaan pitää ohjausryhmän, Palopäällystöliiton ja pelastuslaitosten hallinnassa. Jokaisen osakilpailutuksen tulee kuitenkin olla avoin ja riittävän laaja, koska kilpailutettava kokonaisuus ylittää kansallisen
kynnysarvon (30 000 €) ja koska julkisen avustuksen osuus on yli 50 % hankkeen
kokonaiskustannuksista. Hakijan tulee noudattaa hankintojen osalta lakia julkisista
hankinnoista. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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11.1.4 Finavia Oy, Lentomatkustajien turvallisuushanke (MATU4), muutoshakemus
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahasto on 30.8.2011 päivätyllä päätöksellään SMDno/2011/1040
myöntänyt avustusta Finavialle lentomatkustajien turvallisuus (MATU4) hankkeeseen yhteensä enintään 10 000 euron (12 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista) avustuksen. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksamista varten
tuli päätöksen mukaan tehdä viimeistään 30.4.2014. Päätöksessä ei ole määritelty
mihin hankeosaan avustus kohdentuu. Avustuksesta on maksettu Finavialle
11.6.2013 yhteensä 3 468 euroa. Hankkeelle raportoidut kokonaiskustannukset
olivat 30.4.2013 saapuneen tilityksen mukaan 28 907,19 euroa, josta rahaston päätöksen mukainen 12 % on 3 468 euroa. Tilityksen mukana oli projektikirjanpidon
raportti ajalta 1.10.2011–12.6.2012.
Finavia Oy on 5.6.2014 ilmoittanut jäävänsä pois hankkeesta 1.7.2014 alkaen.
Lopputilitystä hankkeesta ei ole tehty eikä siitä ole myöskään toimitettu virallista
loppuraporttia. Koska Finavia Oy on hankkeen hallinnoija eikä hallinnoijan muutosta ole haettu, tarkoittaa tämä sitä, että rahaston 30.8.2011 tekemä avustuspäätös
SMDno/2011/40 raukeaa.

Päätös: Palosuojelurahaston 30.8.2011 tekemä päätös SMDno/2011/1040 raukeaa. Päätöksen mukaisesta avustuksesta jäljellä oleva sitoumus 6 532 euroa vapautetaan. Jo tilitetyn 3 468 euron osalta ei katsota aiheelliseksi ryhtyä takaisinperintään,
koska avustustilitys 30.4.2013 on tehty asianmukaisesti ja hankkeessa on vuosina
2011–2012 työskennelty.
11.1.5 SMDno/2014/781; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; Jätkäsaaren
pelastusasema; muutos päätökseen
ylitarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on 21.4.2009 päivätyllä päätöksellään SMDno/2009/746
myöntänyt avustusta Helsingin pelastuslaitokselle Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamiseen yhteensä 350 000 euron avustuksen (enimmäisavustus) hyväksyttyjen
kokonaiskustannusten 8 752 946 perusteella. Hyväksyttävistä kuluista on vähennetty aluerakentamista palvelevan infokeskuksen rakentamiskustannukset.
Hakija on 31.3.2014 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta saatuun päätökseen.
Hakija esittää, että Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamiseen myönnetty 350 000
euron avustus voitaisiin siirtää koskemaan tiloihin siirtyneitä pelastuskoulun koulutustiloja.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 21.4.2009 antamaansa päätöstä SMDno/2009/746 siltä osin, että Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamiseen
avustusta Palosuojelurahastolta saaneessa kiinteistössä voi toimia Helsingin pelastuskoulun koulutustilat ilman, että avustusta peritään takaisin. Mikäli tilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee asiassa olla yhteydessä Palosuojelurahastoon. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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11.1.6 SMDno/2014/780; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; Steniuksentien kiinteistö; muutos päätökseen (päätöksen raukeaminen)
ylitarkastaja esitteli asian

Palosuojelurahasto on 25.4.2006 päivätyllä päätöksellään SMDno/2006/676/tu3944 myöntänyt Helsingin pelastuslaitokselle Pelastuskoulun koulutustilojen rakentamiseen 146 000 euron (40 %) avustuksen hyväksyttyjen kustannusten 366
000 euroa perusteella.
Hakija on 31.3.2014 päivätyllä kirjeellä antanut selvityksen avustuksen kohteen
muutoksesta. Selvityksen mukaan pelastuslaitos on irtisanonut kohdetta koskevan
vuokrasopimuksen Helsingin kaupungin tilakeskukselle terveydellisten ja taloudellisten syiden takia 31.12.2013.
Rakennuksessa ilmeni kiinteistön käyttöaikana terveydellisiä ja käytännöllisiä ongelmia. Kohteessa tehtiin pelastuslaitoksen toimesta erilaisia mittauksia, joista on
esitetty selvitykset. Tulosten perusteella päädyttiin siihen, että terveydellisten syiden takia toiminta kohteessa ei ole turvallista.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta valtionavustuslain 21 §:n mukaisesti takaisin Steniuksentien pelastuskoulun rakentamiseen päätöksellä 2006/676/tu-3944/25.4.2006 myönnetystä avustuksesta 58 404 euroa. Palosuojelurahaston 25.4.2006 antama päätös
2006/676/tu-3944 raukeaa tällä päätöksellä.
Perustelut: Hakemuksen kohteena on vuonna 1928 kansakouluksi valmistunut

koulurakennus, jossa Helsingin pelastuskoulu on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien. Rakennus koostuu kellarikerroksen lisäksi kolmesta kerroksesta, joiden yhteenlaskettu hyötyala on 1 475 m2. Rakennukseen on tehty peruskorjaus vuonna
2006, johon on saatu 25.4.2006 Palosuojelurahaston päätöksellä 146 000 euron (40
%) avustus. Hankkeen kustannukset ovat tilityksen mukaan olleet 429.908,16 euroa. Peruskorjaus sisälsi korjaus- ja muutostöitä, joilla kesään 2006 alkuperäisessä
opetuskäytössä ollut koulurakennus muutettiin pelastuskoulun koulutustiloiksi.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on selvityksen mukaan luopunut kiinteistön
käytöstä ja irtisanonut kohdetta koskevan vuokrasopimuksen 31.12.2013. Avustus
Helsingin kaupungille Pelastuskoulun koulutustilojen rakentamiseen on maksettu
hakijalle yhdessä erässä 15.12.2007. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden päätöksenmukaisesta 30 vuoden käyttöajasta jää käyttämättä 24 vuotta, mikä tekee
laskennallisesti yhteensä 116 808 euroa.
Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että selvityksessä ei ole esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä, joiden perusteella avustus voidaan jättää kokonaan perimättä. Steniuksen pelastuskoulu
toimii nykyään Jätkäsaaren pelastusasemalla, johon Palosuojelurahasto on
21.4.2009 päivätyllä päätöksellään SMDno/2009/746 myöntänyt rakennushankkeiden maksimiavustuksen 350 000 euroa.
Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että avustuksen täysimääräinen takaisinperintä
on kuitenkin kohtuutonta valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun sekä
olosuhteiden muutokseen nähden. Steniuksentien kiinteistöstä ei ole luovuttu
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omaehtoisesti vaan pelastuskoulu on joutunut siirtymään ilmoituksensa mukaan
muualle mm. terveydellisten syiden vuoksi, jotka ovat johtuneet mm. kiinteistön
kosteus- ja ilmanvaihto-ongelmista.
Edellä mainitusta syistä johtuen ja ottaen huomioon valtionavustuslain 26 §:n 1
momentissa säädetyn, Palosuojelurahaston hallitus katsoo, että saaduissa selvityksessä on esitetty sellaisia valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä,
joiden perusteella takaisin perittävää määrää voidaan kohtuullistaa siten, että takaisin perintä on 50 % laskennallisesta takaisinperinnän määrästä, yhteensä 58 404
euroa.
11.2

Sopimuspalokuntien pienavustukset, 12 kpl
Tarkastaja esitteli asia.
Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui kohtien 11.2.1–11.2.4 käsittelyjen ajaksi.
Varapuheenjohtajana toimi Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (12 kpl) seuraavasti:
Asiakohta SMDno
2014/1362
11.2.2
2014/1482
11.2.3
11.2.4
2014/1479
2014/1614
11.2.5
2014/1481
11.2.6
2014/1480
11.2.7
2014/1520
11.2.8
2014/1795
11.2.9
2014/1594
11.2.10
2014/1559
11.2.11
2014/1729
11.2.12

Saaja
Harjavallan VPK ry
Noormarkun VPK ry
Rauman VPK ry
Alakemijoen VPK ry
Kakskerran VPK ry
Lauritsalan VPK ry
Nurmijärven Keskus VPK ry
Ruskon VPK ry
Rymättylän VPK ry
Tornion VPK ry
Vanda FBK rf

Euro
3 358
2 813
3 639
3 947
2 200
683
4 547
1 985
2 648
3 113
1 632
30 565

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
11.2.1
2014/1283
Harjavallan VPK ry
P

0

Muut pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
Harjavallan VPK ry
Avustusta ei myönnetty 16 189,39 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta
niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
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Harjavallan VPK ry
Avustusta ei myönnetty 4 778,29 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta
niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuodenmääräajan jälkeen.
Ruskon VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hydraulisen leikkurin teräsarjan hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Vanda FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pelastusasemalla pidettävien asusteiden
(pikeepaitojen, poolopaitojen, reisitaskuhousujen eikä näihin asusteisiin kuuluvien
nimikylttien ja vakanssinumeroiden) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
12

Muut asiat

12.1

Talousseuranta: 1.-3. neljännes 2014 ja messuyhteenveto
Pääsihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden 2014 tammi-syyskuulta. Lisäksi esiteltiin sihteeriharjoittelijan valmistama messuyhteenveto sekä kooste messujen kokonaiskustannuksista.

Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
12.2

Tietojenkäsittelyn amk-opiskelijan rekrytointi harjoittelijaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Katariina Niemelän harjoittelujakso rahastossa päättyy 30.11.2014. Sihteeristön
toiveena on, että seuraavan harjoittelijan harjoittelujakso olisi 1.12.2014–10.8.2015.
Ensi vuoden yksi keskeinen valmistelutyö liittyy sähköisen asiointialustan käyttöönottoon 1.1.2016 alkaen. Paras mahdollinen työpanos saataisiin, mikäli rekrytoitava harjoittelija opiskelisi tietojenkäsittelyä. Harjoittelijalle tarjoutuisi sähköisen
asiointialustan määrittelytyön myötä myös mahdollisuus laatia opinnäytetyönsä rahastolle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää rekrytointiluvan tietojenkäsittelyä pääaineenaan opiskelevan harjoittelijan rekrytointiin ajalle 1.12.2014 10.8.2015.
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13.

Seuraava kokous ja ensi vuoden ensimmäisestä kokouksesta sopiminen
Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 25.11.2014 klo 12 eduskunnassa.
Vuoden 2015 ensimmäinen kokous pidetään 4.2.2015 klo 12 eduskunnassa.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.
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