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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 6/2007 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 12.12.2007 klo 13.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Leena Eränkö jäsen 

Brita Somerkoski varajäsen este asia 7.4 
Tero Rönni jäsen klo 13.07-14.45 

 Maija-Liisa Lindqvist jäsen 
 Piia Vähäsalo jäsen 
 Mikko Nygård sihteeri 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
 Markku Haiko konsultti klo 13.07-14.40 
   
Poissa: Joona Vuorenpää jäsen 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 5.12.2007 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
 Konsultti Haikolle päätettiin myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus kokoukseen. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2.11.2007) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 
 
 Sihteeri esitteli vuoden 2008 toimintasuunnitelman, talousarvion ja varojen 

käyttösuunnitelman sekä sisäasiainministeriön lausunnon asiakirjoista.  
 
 Toimintasuunnitelmaa on muokattu edellisen kokouksen keskustelun 

perusteella, ja talousarvion summat ovat täsmentyneet loppuvuoden tietojen 
pohjalta mm. palosuojelumaksukertymän suhteen. Sisäasiainministeriön 
pelastusosasto on antanut 3.12.2007 lausunnon suunnitteluasiakirjoista. 
Lausunnon mukaan ministeriö pitää suunnitelmaa hyvänä ja kannattaa rahaston 
pyrkimystä pienentää pääomaa. Toimintasuunnitelman todetaan olevan linjassa 
pelastustoimen tulossuunnitelman 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2009-
2012 kanssa. Lisäksi lausunnossa esitetään eräitä suosituksia vaikuttavuuden 
arviointiin ja tietojen esittämistapaan liittyen. 

 
Hallitus päätti hyväksyä suunnitelmat yhdellä korjauksella. Varojen 
käyttösuunnitelman mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2008 tehdä 
seuraavasti: 
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Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien 1 100 000 e 
erityisavustukset kaluston hankintaan 
Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän  900 000 e 
päätelaitteiden avustukset 
Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset 3 000 000 e 
rakennushankkeisiin 
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset  2 500 000 e 
Sopimuspalokuntien erityisavustukset pienkaluston 150 000 e 
hankintaan 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin ym. 2 700 000 e 
 
Hallitus keskusteli esityslistan liitteenä olleesta muistiosta koskien rahaston 
tunnuslukuja ja mittareita. Toiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden 
esittäminen suunnitelmissa ja raportoiminen tilinpäätöksissä tapahtuisi 
yksinkertaisimmin erilaisilla tunnusluvuilla. Toisaalta rahaston avustusten 
vaikuttavuus ilmenee pääasiassa epäsuorasti, jolloin soveltuvien tunnuslukujen 
kehittäminen voi olla vaikeaa. Jatkotyön pohjaksi on tarkoituksenmukaista valita 
muutama tunnusluku, joiden muotoilua, käytännön mittaamistapaa ja 
esittämistapaa kehitetään vuoden 2008 aikana sekä kokeillaan tilinpäätöksen ja 
suunnitelmien laatimisen yhteydessä. Kokemusten pohjalta tehdään päätökset 
jatkotoimista. 
 
Hallitus päätti lisätä tunnuslukujen joukkoon tilityshakemuksen käsittelyaika-
nimisen luvun. Lisäksi sihteeristö harkitsee, onko rakennushankkeiden osalta 
avustusta saaneilta asemilta tavoitettavan väestön määrä riittävän kuvaava ja 
tasapuolinen mittari, vai tulisiko se jättää kokonaan pois. 
 
Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiaan palataan myöhemmin. 

 
5. Palosuojelurahaston kehittämishanke 
 
 Konsultti Markku Haiko esitteli hankeraportin. 
 
 Hankkeessa on toteutettu yleisavustusten hakemis- ja myöntämisprosessi 

vuodelle 2008. Tässä yhteydessä on korostettu tavoitteiden asettamista 
toiminnan määrällisille tai laadullisille suoritteille. Hakemusten perusteella useilla 
järjestöillä suoritemäärissä ja kustannuksissa on ollut merkittäviä muutoksia, 
joita ei kuitenkaan ole perusteltu. Hakuilmoituksessa on todettu, että hakija voi 
perustella huomattavat muutokset, jolloin tämä on yleensä jätetty tekemättä. 
Suoritteiden kuvaukset olivat varsin yleisluontoisia, eikä tavoitteita oltu yleensä 
yksilöity. 

 
 Hankkeen aikana hakijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 

päädyttiin esittämään seuraavaa toimintamallia järjestöjen toiminnan 
kehittämiseksi: 

 - 2007 marras-joulukuussa rahaston hallitus luo kehykset vuosille 2009-2011 
avustettavan toiminnan osalta 

 - 2008 tammi-helmikuussa rahasto ja järjestöt sopivat avustettavan toiminnan 
kehyksistä vuodelle 2009 sekä kehyksestä vuosille 2010-2011 

 - 2008 huhtikuussa järjestöt käyvät läpi toimintonsa pohjaksi vuoden 2009 
budjetille, joka laaditaan elokuuhun 2008 mennessä 

 - yleisavustushakemukset rahastolle jätetään lokakuussa 2008 
 
 Prosessi toistuu vuosittain, ja sillä luodaan vakaat edellytykset pitemmän 

aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelulle. 
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Hankeraportissa ehdotetaan seuraavia jatkotoimenpiteitä: 
1. Luodaan pitemmän aikavälin toimintaprosessi yleisavustusten myöntämiselle 
yhdessä järjestöjen kanssa 
2. Vuoden 2009 hakumenettelyä kehitetään siten, että 
- hakijalta edellytetään selvitys yleiskulujen kohdistamisperusteista 
- hakijat velvoitetaan perustelemaan toiminnassaan tapahtuvat huomattavat 
muutokset 
- hakijan edellytetään yksilöivän nykyistä tarkemmin toimenpiteensä valistuksen 
ja neuvonnan sekä palokuntatoiminnan kehittämisen suhteen 
- taloutta tarkastellaan kunkin toiminnan tasolla, ja palveluiden yhtenäisen 
hinnoittelun tavoitteesta luovutaan 
3. Selvitetään erikseen lainsäädännölliset edellytykset yleisavustusten 
taloudellisen kannustavuuden lisäämiselle. 
 
Hallitus keskusteli raportista. Todettiin mm., että järjestöiltä voitaisiin pyytää 
eräänlainen itsearviointi, jossa kysytään mitkä toiminnot parhaiten toteuttavat 
palosuojelurahastolain mukaisia tarkoituksia. Suoritteisiin perustuva avustusten 
myöntäminen voi johtaa hakemisvaiheessa hakemusten paisuttamiseen, jolloin 
riskinä on, että tilitysten perusteella päädytään suuriinkin takaisinperimisiin. 
 
Hallitus hyväksyi esitetyn hankeraportin. 

 
6. Pelastusalan järjestöjen yleisavustushakemukset 2008 
 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3166/Tu-3945) 
 Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle (SPEK) 

vuodelle 2008 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään 
toimintaan enintään 1 997 708 euron yleisavustuksen. 

 
 SPEK:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2007 myönnetty avustus on yhteensä 

1 948 040 euroa. Myönnetty avustus on 2,5 % edellisen vuoden avustusta 
suurempi. Avustus myönnettiin käytettäväksi SPEK:n omaan toimintaan, sen 
jäseninä olevien alueellisten pelastusliittojen ja sen alueyksikköjen toimintaan. 
Alueelliset pelastusliitot ovat: 

 Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf 
 Helsingin Pelastusliitto ry 
 Hämeen Pelastusliitto ry 
 Kaakkois-Suomen Pelastusalan Liitto ry 
 Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry 
 Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry 
 Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry 
 Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry 
 Uudenmaan Pelastusliitto ry 
  
 SPEK:n alueyksiköt ovat: 
 Etelä-Savon alueyksikkö 

Lapin alueyksikkö 
 Oulun alueyksikkö 
 Pohjanmaan alueyksikkö 
 
 SPEK saa antaa päätöksessä tarkemmin määritellyn osan avustuksesta 

alueellisten pelastusliittojen toimintaan ehdolla, että SPEK:n ja alueellisen liiton 
välillä on tehty valtionavustuslain 7.2 §:ssä tarkoitettu sopimus avustuksen 
käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista. 

 
 Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti: 
 998 854 € 1.1.2008 mennessä päätöksellä 
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 499 427 € 1.7.2008 mennessä vuotta 2007 koskevan avustuksen tilitystä 
vastaan 

 499 427 € 1.10.2008 mennessä loppuvuotta 2008 koskevaa arviota vastaan 
 
 Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti: 
 
 1. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja 

täydennyskoulutusjärjestelmän valtakunnallisiin järjestelyihin ja alueelliseen 
toteuttamiseen: 

 Palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukainen koulutus 
sekä muu palokuntakoulutus yhteensä  422 599 € 

 - alueelliseen toteuttamiseen enintään  115 622 € 
 
 2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan: 
 Valistus ja neuvonta yhteensä  677 814 € 
 - alueelliseen toteuttamiseen enintään  282 808 € 
 
 3. Palokuntatoiminnan edistämiseen: 
 Palokuntatoiminnan edistäminen yhteensä 897 295 € 
 - alueelliseen toteuttamiseen enintään  535 256 € 
 
 Palokuntanuorten valtakunnallisten suurleirien valmisteluun ja toteuttamiseen 

kohdistuva, aikaisemmin erityisavustuksena myönnetty avustus on liitetty 
SPEK:lle myönnettyyn yleisavustukseen. Palokuntanuorten suurleireihin ei enää 
myönnetä erikseen leirikohtaisia erityisavustuksia. 

 
 SPEK:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle omalta, alueellisten pelastusliittojen 

ja alueyksiköiden osalta: 
 1. perusteltu arvio vuoden 2008 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2008 

mennessä, 
 2. tiedot vuoden 2008 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2009 mennessä, sekä 
 3. tilitys vuoden 2008 avustusvarojen käytöstä 30.4.2009 mennessä. 
 
 Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 

sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn 
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja 
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2006-3044/Tu-3945) 
 Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle (SPPL) vuodelle 2008 

tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 
248 392 euron yleisavustuksen. 

 
 SPPL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2007 myönnetty avustus on yhteensä 

229 004 euroa. Myönnetty avustus on 7,8 % edellisen vuoden avustusta 
suurempi. 

 
 SPPL:lle on Palosuojelurahaston päätöksellä 14.12.2005 myönnetty avustusta 

koulutustoiminnan toimintakuluihin 7 276 euroa. SPPL:n toimittaman tilityksen 
perusteella vastaavaan toimintaan saatuja tuloja on ollut toteutuneita kuluja 
enemmän. Liikaa maksetun avustuksen suuruus on 6 564 euroa. 

 
 Hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.8.2007 periä takaisin SPPL:lle vuodelle 

2006 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan 
myönnettyä yleisavustusta yhteensä 6 564 euroa. Takaisinperittävä määrä 
vähennetään vuodelle 2008 myönnetystä avustuksesta. Maksettava avustus on 
248 392 €-6 564 €=241 828 €. 

 



 5 

 Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti: 
 120 914 € 1.1.2008 mennessä päätöksellä 
 60 457 € 1.7.2008 mennessä vuotta 2007 koskevan avustuksen tilitystä vastaan 
 60 457 € 1.10.2008 mennessä loppuvuotta 2008 koskevaa arviota vastaan 
 
 Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti: 
 1. Koulutus- ja kilpailutoiminta: 
 Koulutus- ja kilpailutoiminta yhteensä  161 464 € 
  
 2. Muu tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä toiminta 
 Muu toiminta yhteensä   86 928 € 
 
 SPPL:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle 
 1. perusteltu arvio vuoden 2008 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2008 

mennessä, 
 2. tiedot vuoden 2008 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2009 mennessä, sekä 
 3. tilitys vuoden 2008 avustusvarojen käytöstä 30.4.2009 mennessä. 
 
 Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 

sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn 
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja 
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. 

 
 Nuohousalan Keskusliitto ry (SM-2007-3227/Tu-3945) 
 Hallitus päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitto ry:lle (NKL) vuodelle 2008 

tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 
163 346 euron yleisavustuksen. 

 
 NKL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2007 myönnetty avustus on yhteensä 

117 606 euroa. Myönnetty avustus on 28 % edellisen vuoden avustusta 
suurempi. 

 
 NKL:lle on Palosuojelurahaston päätöksellä 14.12.2005 myönnetty avustusta 

koulutustoiminnan toimintakuluihin 2 965 euroa. NKL:n toimittaman tilityksen 
perusteella vastaavaan toimintaan saatuja tuloja on ollut toteutuneita kuluja 
enemmän. Liikaa maksetun avustuksen osuus on siten 2 965 euroa. 

 
 Hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.8.2007 periä takaisin NKL:lle vuodelle 

2006 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan 
myönnettyä yleisavustusta yhteensä 2 965 euroa. Takaisinperittävä määrä 
vähennetään vuodelle 2008 myönnetystä avustuksesta. Maksettava avustus on 
163 346 €-2 965 €=160 381 €. 

 
 Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti: 
 80 190 € 1.1.2008 mennessä päätöksellä 
 40 096 € 1.7.2008 mennessä vuotta 2007 koskevan avustuksen tilitystä vastaan 
 40 095 € 1.10.2008 mennessä loppuvuotta 2008 koskevaa arviota vastaan 
  
 Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti: 
  
 1. Koulutus: 
 Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus yhteensä 111 158 € 
  
 2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä valistus ja neuvonta 
 Valistus ja neuvonta yhteensä  52 188 € 
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 NKL:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle 
 1. perusteltu arvio vuoden 2008 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2008 

mennessä, 
 2. tiedot vuoden 2008 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2009 mennessä, sekä 
 3. tilitys vuoden 2008 avustusvarojen käytöstä 30.4.2009 mennessä. 
 
 Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 

sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn 
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja 
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. 

 
 Palotutkimusraati ry (SM-2007-3154/Tu-3945) 
 Hallitus päätti myöntää Palotutkimusraadille vuodelle 2008 tulipalojen 

ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 17 900 euron 
avustuksen. 

 
 Palotutkimusraadille vastaavaan toimintaan vuodelle 2007 myönnetty avustus on 

yhteensä 38 396 euroa. Myönnetty avustus on noin 53 % edellisen vuoden 
avustusta pienempi. 

 
 Palotutkimusraadille on Palosuojelurahaston päätöksellä 14.12.2005 myönnetty 

avustusta Brandforsk-osuuteen enintään 7 600 euroa. Palotutkimusraadin 
toimittaman tilityksen perusteella avustusta on käytetty 7 527,69 euroa. Liikaa 
maksetun avustuksen suuruus on siten 72 euroa. 

 
 Hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.8.2007 periä takaisin Palotutkimusraati 

ry:lle vuodelle 2006 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään 
toimintaan myönnettyä yleisavustusta yhteensä 72 euroa. Takaisinperittävä 
määrä vähennetään vuodelle 2008 myönnetystä avustuksesta. Maksettava 
avustus on 17 900 €-72 €=17 828 €. 

 
 Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti: 
  
 1. Yleisavustus toimintaan: 
 Yleisavustus yhteensä   10 300 € 
 
 2. Erityisavustus Brandforsk-jäsenmaksuun: 
 Erityisavustus yhteensä   7 600 € 
 
 Avustus maksetaan päätöksellä. 
 
 Palotutkimusraadin tulee toimittaa Palosuojelurahastolle 
 1. perusteltu arvio vuoden 2008 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2008 

mennessä, 
 2. tiedot vuoden 2008 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2009 mennessä, sekä 
 3. tilitys vuoden 2008 avustusvarojen käytöstä 30.4.2009 mennessä. 
 
 Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot 

sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn 
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja 
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. 

 
 Turun Seudun Yrityssuojeluyhdistys ry (SM-2007-3415/Tu-3945) 
 Turun Seudun Yrityssuojeluyhdistys on hakenut 5 000 euron yleisavustusta 

vuodelle 2008. 
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 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus on myöhästynyt määräajasta. 
Hallitus on julistanut yleisavustukset haettavaksi siten, että määräaika oli 
31.10.2007. Hakemus on saapunut 21.11.2007. 

 
 Konsultti Haiko poistui kokouksesta. 
 
7. Avustushakemukset ja muut hakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Asolan VPK ry (SM-2007-3122/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 13 434,88 euron kustannusten perusteella 5 373 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty fleece-puseroiden, t-paitojen eikä 
asemapalvelusasujen hankintaan. 

 
 Karleby FBK rf (SM-2007-3037/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 4 944,96 euron kustannusten perusteella 1 977 

euron avustus. 
 
 Kuopion kaupunki (SM-2007-726/Tu-3944) 
 Hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Kuopion kaupungille avustuksen rakennuksen 

muutostyöhön paloasemaksi (200 000 euroa 805 200 euron kustannusten 
perusteella). Päätösehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 
31.12.2007. Kaupunki on hakenut päätösehtojen muuttamista siten, että 
rakentaminen tulisi aloittaa viimeistään 31.3.2008. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Kuopion kaupungille annettua päätöstä SM-2007-726/Tu-

3944/25.4.2007 siten, että päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa 
viimeistään 31.3.2008. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät 
enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu. 

 
 Naantalin VPK ry (SM-2007-3463/Tu-3941) 
 Esteellinen varajäsen Somerkoski ei osallistunut hakemuksen käsittelyyn. 
 

Naantalin VPK on hakenut avustusta kannettavan tietokoneen ja 
asemapalvelusasujen hankintaan. 

 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankinnan ei katsottu kohdistuvan tulipalojen 

ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen palosuojelurahastolaissa 
tarkoitetulla tavalla. 

 
 Pihlavan VPK ry (SM-2007-3152/Tu-3941) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 4 964,60 euron kustannusten perusteella 1 985 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty varaosien hankintaan, 
viranomaismaksuihin eikä palokunta-asujen hankintaan. 

 
 Replot FBK rf (SM-2007-3231/Tu-3941) 
 Palokypäriin 2 928 euron kustannusten perusteella 1 171 euron avustus. 
 
 Reposaaren VPK ry (SM-2007-3153/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 1 997,90 euron kustannusten perusteella 799 euron avustus. 
 
 Sammatin VPK ry (SM-2007-3442/Tu-3941) 
 Mönkijään ja peräkärryyn 5 670 euron kustannusten perusteella 2 268 euron 

avustus. 
 
 
 

 



 8 

 Sisäasiainministeriö, pelastusosasto (SM-2006-3440/Tu-3942) 
 Hallitus on 13.3.2007 myöntänyt sisäasiainministeriön pelastusosastolle 

yhteensä enintään 196 000 euron (61 %) avustuksen pelastushenkilöstön työssä 
jaksamisen ja pelastuslaitosten toimintakyvyn turvaamiseksi perustetun 
hankkeen menoihin vuodeksi 2007. Avustuksesta on maksettu ennakkona 
50 000 euroa toukokuussa 2007 ja 13 000 euroa loppuvuoden 2007 
kustannuksiin 5.12.2007. Pelastusosasto on hakenut rahastolta lupaa siirtää 
käyttämättä jäänyt osuus hankkeen menoihin vuodelle 2008. 

 
 Hallitus päätti ilmoittaa sisäasiainministeriön pelastusosastolle, että se voi 

käyttää hankkeeseen myönnetyn avustuksen käyttämättömän osan vuoden 
2008 aikana. 

 
 Tyrnävän kunta (SM-2007-638/Tu-3944) 
 Hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Tyrnävän kunnalle avustuksen paloaseman 

rakentamiseen (200 000 euroa 1 428 620 euron kustannusten perusteella). 
Päätöksen ehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa 31.12.2007 mennessä). 

 
 Kunta on 22.11.2007 pyytänyt rahaston lausuntoa siitä, onko kunnalla 

mahdollista hakea lisärahoitusta tai uusia hakemus vuodelle 2008, jolloin 
avustuksen määrä kasvaisi 150 000 euroa. Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa 
syksyllä 2007, mutta kilpailutuksen yhteydessä kustannusarvio ylittyi 40 %. 
Toteutus vaatii suunnitelmien muuttamisen mm. siten, että yksi autopaikka on 
poistettu, majoitustiloja pienennetty ja kokonaispinta-ala pienentynyt noin 200 
m2. Kunta on esittänyt, että hanke käsiteltäisiin uutena rakennusinvestointina. 

 
 Oulun lääninhallitus on antanut 27.11.2007 lausunnon hankkeesta. LH:n 

mukaan paloaseman osalle tehdyt supistukset ja muutokset ovat niin 
merkittäviä, että hanke on perusteltua käsitellä uutena vuoden 2008 hakemusten 
yhteydessä. Mikäli rahasto katsoo, ettei se voi suostua tähän, LH esittää 
päätöksen voimassaoloa jatkettavaksi yhdellä vuodella ilman, että asiasta 
tarvitsee enää tehdä uutta hakemusta. 

 
 Hallitus päätti ilmoittaa lausuntonaan Tyrnävän kunnalle, että kunnan 

paloaseman rakentamista ei käsitellä uutena hakemuksena. Kunnalla on 
voimassaoleva päätös SM-2007-638/Tu-3944/25.4.2007, jonka hyväksyttävät 
enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus eivät muutu. Hallitus päätti muuttaa 
mainittua päätöstä siten, että päätöksessä mainittu rakentaminen tulee aloittaa 
viimeistään 31.12.2008. 

 
 Palosuojelurahaston avustukset myönnetään kulloinkin voimassaolevien 

sääntöjen mukaisesti. Hallituksen mukaan päätöksen muuttaminen jälkikäteen 
uusien säännösten mukaiseksi ei ole omiaan edistämään hakijoiden välistä 
yhdenvertaisuutta. Hakija on saanut paloaseman rakentamiseen päätöksen 
25.4.2007, jolloin rakentamishankkeeseen myönnettävä enimmäisavustus oli 
200 000 euroa. Hankesuunnitelmaan tehdyt muutokset eivät muodosta uutta 
hanketta, jonka perusteella hakijalle voitaisiin myöntää kokonaan uusi avustus. 

 
 Vaasan VPK ry (SM-2007-3265/Tu-3941) 
 Moottoriruiskun hankintaan 5 170,36 euron kustannusten perusteella 2 068 

euron avustus. 
 
 Vampulan VPK ry (SM-2007-3228/Tu-3941) 
 Vampulan VPK on hakenut avustusta kuntosalivälineiden, ATK-laitteiden, 

oppikirjojen ja asemapalveluasujen hankintaan. 
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 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankinnan ei katsottu kohdistuvan tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen palosuojelurahastolaissa 
tarkoitetulla tavalla. 

 
 Jäsen Rönni poistui kokouksesta. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
8. Muut asiat 
 
 8.1 Palosuojelurahaston ylitarkastaja 
 Rahaston ylitarkastajan virka on julistettu haettavaksi 26.10.2007 ja ilmoitus 

julkaistu Helsingin Sanomissa, Pelastustieto-lehdessä sekä työministeriön www-
sivuilla. Määräaika hakemusten jättämiselle oli 23.11.2007. Määräaikaan 
mennessä virkaa haki 44 henkilöä. Hallituksen puheenjohtaja Meriläinen, 
pääsihteeri Nygård ja pelastusosastolta ylitarkastaja Ilpo Helismaa ovat 
haastatelleet neljää hakijoista 12.12.2007. Yhteenveto hakijoista on lähetetty 
hallitukselle. 

 
 Haastattelijoiden mukaan haastateltavien joukosta löytyy edellytykset täyttävä 

ehdokas ko. virkaan. Hallitus päätti, että aikataulullisista syistä päätöstä 
valittavasta ei tehdä tässä kokouksessa, vaan tammikuun alussa. Valintaa 
varten järjestetään puhelinkokous. 

 
 8.2 Palosuojelurahaston hakuohje 
 Sihteeri esitteli hakuohjeen, johon on tehty joitakin pienehköjä muutoksia. 
 
 Asia jätettiin pöydälle. Asiaan palataan kevään 2008 kokouksissa. 
 
9. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona, 27.2.2008 klo 9.30 alkaen 

sisäasiainministeriössä. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


