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1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 3.3.2006 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ollut vielä kirjoitettu. Seuraavassa 

kokouksessa hyväksytään kokouksien 21.2.2006 ja 7.3.2006 pöytäkirjat. 
 
4. Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2005 
 
 Sihteeri esitteli asian. Jäsen Lindqvist saapui asian käsittelyn aikana. 
 
 Palosuojelumaksukertymä kasvoi edellisvuodesta 5,1 % ja oli ennätykselliset 7,7 

milj. euroa. Siirtotalouden menot kasvoivat 150 % noin 13,4 milj. euroon, johtuen 
kirjanpitokäytännön muuttumisesta 1.1.2005 voimaan tulleen valtion 
talousarvioasetuksen muutoksen johdosta. Siirtotalouden kuluissa ovat mukana 
myös aiemmin päätöksin sidotut varat. Sidotuista varoista puhdistettuna 
siirtotalouden kulujen lisäys on noin 20 %. Tilikaudelta jäi lähes 6 milj. euron 
alijäämä. 

 
 Hallitus keskusteli toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Kertomukseen 

päätettiin lisätä kappale koskien rahaston kasvanutta panostusta tulipalojen 
ennaltaehkäisyyn, erityisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin, ja miten näiden 
erityisavustusten osuus on kehittynyt viime vuosina. Rahaston tilintarkastajalta 
oli saapunut sihteerille sähköposti koskien eräiden siirtomenojen käsittelyä 
tilinpäätöksen tarkastelussa. Asia mainitaan kertomuksessa, eikä aiheuta 
hallituksen taholta enempiä toimenpiteitä. 

 
 Palosuojelurahastolain 10 §:n 3 momentin mukaan hallituksen tulee tehdä 

ehdotus Sisäasiainministeriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän 

 



kattamisesta rahaston varoista. Hallitus päätti ehdottaa ministeriölle, että 
tilivuoden 2005 alijäämä katetaan rahaston varoista. Hallitus hyväksyi vuoden 
2005 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 

 
5. Avustushakemukset ja muut hakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Borgby-Hertsby FBK rf (SM-2006-204/Tu-3941) 
 Borgby-Hertsby FBK on hakenut avustusta paloaseman lämmityskattilan ja 

öljypolttimen uusimiseen. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemuksen ei katsottu kohdistuvan 

riittävästi tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Hanke kohdistuu 
kiinteistön yleiseen kunnossapitoon ja lämmityksen toimintavarmuuden 
varmistamiseen. 

 
 Lappfjärds FBK rf (SM-2006-153/Tu-3941) 
 Pelastusvarusteisiin 2 209,97 euron kustannusten perusteella 883 euron 

avustus. 
 
 Leppävaaran VPK ry (SM-2006-00010/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 10 793,37 euron kustannusten perusteella 

4 317 euron avustus. Avustusta ei myönnetty palokunta-asujen, työkalujen eikä 
elektrodien hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
 Pennalan VPK ry (SM-2006-00013/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon. 
 
 Sammutusvarusteisiin 1 736,45 euron kustannusten perusteella 694 euron 

avustus. 
 
 Tammisalon VPK ry (SM-2006-00011/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 4 458,88 euron kustannusten perusteella 

1 783 euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaalin huollon ja 
kunnossapidon piiriin kuuluviin hankintoihin eikä määräajan jälkeen haettuihin 
hankintoihin. 

 
 Uudenkoiviston VPK ry (SM-2006-294/Tu-3941) 
 Sammutusvarusteisiin 3 291,85 euron kustannusten perusteella 1 316 euron 

avustus. 
 
 Äkäslompolon VPK ry (SM-2006-108/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 10 095,53 euron kustannusten perusteella 

4 038 euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston huollon ja kunnossapidon 
piiriin kuuluviin kustannuksiin eikä kiinteistön kunnostamisesta ja lukkojen 
vaihtamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
6. Muut asiat 
 
 Palosuojelurahaston ylitarkastaja 
 Jäsen Rönni poistui asian käsittelyn aikana. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
 Rahaston ylitarkastajan virka on tullut täytettäväksi 1.1.2006 alkaen. Hallitus 

käsitteli asiaa ensimmäistä kertaa kokouksessaan 21.2.2006 ja päätti siirtää 
asian ratkaistavaksi myöhemmässä vaiheessa. Sihteeri esitteli laatimansa 

 



muistion Palosuojelurahaston kehittämishankkeen tähänastisista vaiheista, sen 
jatkamisesta sekä erilaisista vaihtoehdoista koskien avoimen viran täyttämistä. 

 
 Hallitus keskusteli asiasta. Todettiin, että pelastusalan järjestöjen avustukset 

ovat jatkossa keskeisin kehittämiskohde, jota varten tarvitaan edelleen 
kolmannen henkilön työpanos. Asiaa pohditaan edelleen ennen 
kehittämisseminaaria. Eri vaihtoehtojen selventämiseksi selvitetään edellytykset 
hankkia tarvittava työ ostopalveluna ja säädökset hankinnan mahdollisesta 
kilpailuttamisesta. Asia jätettiin pöydälle. 

 
 Kehittämisseminaari 
 Hallitus on päättänyt edellisessä kokouksessaan, että Palosuojelurahaston 

kehittämisseminaari järjestetään keskiviikkona, 17.5.2006 klo 12 alkaen. 
Päätettiin, että seminaari pidetään Sisäasiainministeriön kokoustiloissa 
Merimiehenkadulla ja tilaisuus aloitetaan lounaalla klo 12.30. Seminaariin 
kutsutaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet, rahaston sihteeristö sekä 
pelastusosaston edustajat. Tilaisuuden alkuun pyydetään lyhyet alustukset 
yhdeltä pelastusjohtajalta, SPEK:n edustajalta, pelastusopiston edustajalta, 
alueellisten pelastusalan liittojen edustajalta sekä VPK- ja puolivakinaisen 
sektorin edustajalta. 

 
7. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään 25.4.2006 klo 9.15 Sisäasiainministeriössä. 
 
8. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.46. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


