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PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 6/2009

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 3.12.2009 klo 9.00

Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426

Läsnä: Veli Matti Ojala puheenjohtaja
Markku Haiko jäsen
Jari Hyvärinen jäsen este asiat 8.2.2 ja 8.2.15
Jari Larikka jäsen
Oiva Kaltiokumpu jäsen klo 9.20 alkaen
Veikko Peltonen varajäsen este asia 6.2
Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri
Johanna Räsänen ylitarkastaja
Ulla Mönkkönen tarkastaja

Poissa: Juhani Meriläinen puheenjohtaja
Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja
Piia Vähäsalo jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Meriläinen ja varapuheenjohtaja Rajaniemi olivat estyneitä
tulemaan paikalle. Veli Matti Ojala avasi kokouksen klo 9.04. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Ojala.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 26.11.2009 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Kokouksessa
jaettiin kohdassa neljä käsiteltävään talous- ja toimintasuunnitelmaan uusi sivu 5
(käyttösuunnitelma), johon oli tullut muutamia tarkennuksia kokousaineiston
lähettämisen jälkeen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (6.10.2009) pöytäkirja muutoksitta.

4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010, SM:n lausunto ja
ennakoiva rahoituslaskelma vuosille 2010–2014

Sihteeri esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman, talousarvion ja varojen
käyttösuunnitelman sekä sisäasiainministeriön lausunnon asiakirjoista.

Toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnosta käsiteltiin edellisen kerran
hallituksen kokouksessa 6.10.2009. Toimintasuunnitelmaan esitettiin tällöin
muutama tarkennus, jotka on huomioitu lopullisessa esityksessä.
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Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 16.11.2009 lausunnon
Palosuojelurahaston toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2010.
Lausunnon mukaan ministeriö pitää suunnitelmaa hyvänä ja kannattaa rahaston
pyrkimystä pienentää kertynyttä pääomaa. Toimintasuunnitelman todetaan
olevan linjassa pelastustoimen tulossuunnitelman 2010 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2011 - 2014 kanssa. Lausunnossa kiinnitetään
Palosuojelurahaston huomiota sisäisen turvallisuuden ohjelman toteutumiseen ja
pelastustoimen henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä esitetään
eräitä tarkennuksia avustusten myöntöperusteisiin. Lausunnossa kannatetaan
sitä, että yleisavustusten maksatuksessa siirrytään asteittain osittain jälkikäteen
tapahtuvaan maksatukseen.

Rahasto on määritellyt avustettavalle toiminnalle vuodeksi 2010
vaikuttavuustavoitteet, jotka tukevat pelastustoimen tavoitteita.

Rahasto tukee
 palokuolemien vähentämistä
 hyvän turvallisuuskulttuurin kehittymistä
 turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja taitojen parantumista
 valistuksen ja neuvonnan tehostumista
 pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja pelastuslaitoksen toimintakyvyn

kehittämistä sekä
 alaa hyödyttävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2010 tehdä seuraavasti:

Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset  1 250 000 €
(kalusto- ja järjestelmähankinnat mukaan lukien PEKE-päätelaitteet)

Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset  2 700 000 €
(paloasemien rakennushankkeet)

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset  2 600 000 €

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)  220 000 €

Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin ym.  2 850 000 €

Hallitus keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä suunnitelmat.
Toimintasuunnitelman 2010 hallitus hyväksyi kolmella lisäyksellä, kaksi
lisäyksistä tehtiin yleisavustuksia ja yksi lisäys erityisavustuksia käsittelevään
kohtaan. Varojen käyttösuunnitelman hallitus hyväksyi muutoksitta ja kohdassa
kaksi mainittujen lukujen tarkennuksilla. Hallitus hyväksyi rahaston ennakoivan
rahoituslaskelman vuosille 2010 - 2014 muutoksitta.

5. Rahaston työsuunnitelma 2010

Sihteeri esitteli asian.

Hallitus keskusteli aiheesta ja hyväksyi rahaston työsuunnitelman vuodelle 2010
yhdellä lisäyksellä. Lisäys tehtiin työsuunnitelman viimeiseen kappaleeseen,
rahaston toiminnan kehittämisen yhteyteen.
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6. Pelastusalan järjestöjen vuoden 2009 yleisavustuksista päättäminen

Sihteeri esitteli asian.

Nuohousalan Keskusliitto ry (SMDnro/2009/3113)
Hallitus päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitolle (NKL ry) vuodelle 2010
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään
169 000 euron yleisavustuksen.

NKL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2009 myönnetty avustus on yhteensä
173 000 €. Nyt myönnetty avustus on noin 2,3 % edellisen vuoden avustusta
pienempi.

NKL:lle vuodelle 2010 myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:

84 500 euroa 1.1.2010 mennessä tällä päätöksellä
42 250 euroa 1.7.2010 mennessä vuotta 2009 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
42 250 euroa 1.10.2010 mennessä vuoden 2010 puolivuotisraporttia vastaan.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Koulutus:
Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus yhteensä 118 000 €

(118 000 €)

2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä valistus ja neuvonta:
Valistus ja neuvonta yhteensä 51 000 €

(55 000 €)

Palotutkimusraati ry (SMDnro/2009/3102)
Esteellinen varajäsen Peltonen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Hallitus päätti myöntää Palotutkimusraadille vuodelle 2010 tulipalojen
ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 18 500 euron
yleisavustuksen.

Palotutkimusraadille vastaavaan toimintaan vuodelle 2008 myönnetty avustus on
yhteensä 30 000 €. Nyt myönnetty avustus on noin 38 % edellisen vuoden
avustusta pienempi. Avustusmäärän vuosittainen vaihtelu johtuu joka toinen
vuosi järjestettävistä Palotutkimuksen päivistä. Avustuksen saajalle on kertynyt
aiemmilta vuosilta ylijäämää, joten todellinen avustuksen tarve ei ole koko
kustannusarvion suuruinen.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Yleisavustus toimintaan:
Yleisavustus yhteensä 10 900 €

(22 344 €)

2. Erityisavustus Brandforsk -jäsenmaksuun:
Erityisavustus yhteensä 7 600 €

(7 600 €)



4

Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2009/3105)
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliito ry:lle (SPPL ry) vuodelle 2010
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään
312 000 euron yleisavustuksen.

SPPL ry:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2009 myönnetty avustus on
yhteensä 300 000 €. Nyt myönnetty avustus on 4 % edellisen vuoden avustusta
suurempi.

Suomen Palopäällystöliitto ry:lle Palosuojelurahaston päätöksellä 12.12.2007
myönnetty vuoden 2008 koulutus- ja kilpailutoimintaan kohdistuva avustus
(enintään 163 346 euroa) perustui koulutettavapäivinä laskettuihin suoritteisiin.
Vuodelle 2008 oli suunniteltu 4 744 suoritetta. Avustusehtoissa todetaan
koulutustoiminnan osalta, että mikäli toteutunut suoritemäärä jää tätä
alhaisemmaksi, otetaan vastaava osuus huomioon seuraavan vuoden
avustuksesta päätettäessä tai sitä maksaessa. Vuotta 2008 koskevan tilityksen
mukaan koulutus- ja kilpailutoiminnan toteutuneet koulutettavapäivät olivat 3 977
suoritetta eli n. 83,83 prosenttia suunnitellusta. Liikaa maksetun avustuksen
osuus koulutustoiminnan osalta on 26 105 euroa.

Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 1.9.2009 päättänyt periä takaisin
Suomen Palopäällystöliitto ry:lle vuodelle 2008 tulipalojen ehkäisemistä ja
pelastustoimintaa edistävään toimintaan myönnettyä yleisavustusta yhteensä
26 105 euroa. Takaisinperittävä avustus vähennetään vuodelle 2010
myönnettävästä avustuksesta. Maksettava avustus on edellä sanotun
perusteella (312 000 € – 26 105 €) 285 895 euroa.

Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:

129 895 € 1.1.2010 mennessä tällä päätöksellä (takaisinperintä huomioitu)
78 000 € 1.7.2010 mennessä vuotta 2009 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
78 000 € 1.10.2010 mennessä loppuvuotta 2010 koskevaa arviota vastaan.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:

1. Koulutus- ja kilpailutoiminta:
Koulutus- ja kilpailutoiminta yhteensä 184 000 €

(180 000€)

2. Valistus ja neuvonta:
Valistus ja neuvonta yhteensä 48 000 €

(44 000 €)

3. Muu tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä toiminta:
Muu toiminta yhteensä 80 000 €

(80 000 €)

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry (SMDnro/2009/3104)
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry oli hakenut 90 000 euron
palosuojelurahaston yleisavustusta vuodelle 2010 vapaaehtoisen
palokuntatoiminnan edistämiseen sekä sopimuspalokuntien sopimusjärjestelmän
kehittämiseen.

Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDnro/2009/3109)
Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle (SPEK ry)
vuodelle 2010 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään
toimintaan enintään 2 157 800 euron yleisavustuksen.

SPEK ry:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2009 myönnetty avustus on
yhteensä 2 139 571 €. Nyt myönnetty avustus on 0,9 % edellisen vuoden
avustusta suurempi.

Avustus myönnetään SPEK:lle käytettäväksi SPEK:n omaan toimintaan, sen
jäseninä olevien alueellisten pelastusliittojen ja sen alueyksikköjen toimintaan.
Alueelliset pelastusliitot, joiden toimintaan avustusta saadaan käyttää ovat:

- Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf
- Helsingin Pelastusliitto ry
- Hämeen Pelastusliitto ry
- Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto 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, joiden toimintaan avustusta saadaan käyttää, ovat:
- Etelä-Savon alueyksikkö
- Lapin alueyksikkö
- Oulun alueyksikkö
- Pohjanmaan alueyksikkö

SPEK ry saa antaa tässä päätöksessä jäljempänä tarkemmin määritellyn osan
saamastaan avustuksesta edellä mainittujen alueellisten pelastusliittojen
toimintaan ehdolla, että SPEK ry:n ja avustuksen saavan alueellisen
pelastusliiton välillä on tehty valtionavustuslain 7.2 §:ssä tarkoitettu sopimus
avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista.

Vuodelle 2008 myönnetyn avustuksen takaisinperintä

Vuoden 2008 yleisavustusehtoissa todetaan koulutustoiminnan osalta, että
mikäli toteutunut suoritemäärä jää suunniteltua alhaisemmaksi, otetaan vastaava
osuus huomioon seuraavan vuoden avustuksesta päätettäessä tai sitä
maksaessa. Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 1.9.2009 päättänyt
periä takaisin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueellisille pelastusliitoille
vuodelle 2008 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään
toimintaan myönnettyä yleisavustusta yhteensä 30 804 €.

Takaisinperittävä avustus vähennetään vuodelle 2010 myönnettävästä
avustuksesta. Maksettava avustus on edellä sanotun perusteella (2 157 800 € –
30 804 €) 2 126 996 €.

SPEK ry:lle vuodelle 2010 myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
 1 048 096 euroa 1.1.2010 mennessä tällä päätöksellä (takaisinperintä

huomioitu)
 539 450 euroa 1.7.2010 mennessä vuotta 2009 koskevan avustuksen

tilitystä vastaan
 539 450 euroa 1.10.2010 mennessä loppuvuotta 2010 koskevaa arviota

vastaan.
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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 429 900 €

(413 892€)
- alueelliseen toteuttamiseen enintään 129 500 €

(116 650 €)

Vuodelle 2008 liikaa maksettu avustus (yht. 30 804 €) huomioidaan
vähennyksenä tämän toiminnon avustuksesta, jolloin tämän toiminnon osalta
tosiasiallinen avustusmaksatus vuonna 2010 on enintään 399 096 euroa.

2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan:
Valistus ja neuvonta yhteensä 719 900€

(739 682 €)
- alueelliseen toteuttamiseen enintään  307 300 €

(316 641 €)

3. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen:
Palokuntatoiminnan edistäminen yhteensä 1 009 000€

(985 997 €)
- alueelliseen toteuttamiseen enintään 602 000 €

(593 014 €)

Kaikkien yleisavustusten saajien tulee toimittaa Palosuojelurahastolle:

1. Perusteltu arvio vuoden 2010 tavoitteiden toteutumisesta määrämuotoisen
väliraportin muodossa 31.8.2010 mennessä.

 Toteutumatonta toimintaa vastaavaa osuutta avustuksesta saadaan
myönnetyn avustuksen kokonaismäärän puitteissa ja tässä päätöksessä
asetetuin edellytyksin käyttää toiminnan painopisteen suuntaamiseen
muuhun avustettavaan toimintaan. Toimintasuunnitelman muutosta
koskeva selvitys tulee tarvittaessa toimittaa Palosuojelurahastolle
tiedoksi 15.9.2010 mennessä.

2. Tiedot vuoden 2010 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2011 mennessä.

3. Tilitys vuoden 2010 avustusvarojen käytöstä 30.4.2011 mennessä.

 Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, järjestön sääntöjen mukainen toiminta-
/vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot sekä selvitys siitä, ettei käytetty
avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen
kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita edellä asetettuja
perusteita.

 Tilitykseen on edelleen liitettävä selvityksenä toiminnan vaikuttavuudesta
lomakemuotoinen raportti vuosille 2010–2013 asetettujen
vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen vaiheesta sekä taulukkomuodossa
annettava tulossuunnitelman ja tulosraportin sisältävä vertailu, josta käy ilmi
suunnitellut ja toteutuneet suoritteet, kustannukset eriteltynä toiminnoittain, ja
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tulot toiminnoittain, saadut avustukset vuodelta 2010 ja vertailukelpoiset
tiedot edelliseltä tilivuodelta.

 Lisäksi on esitettävä perustelut mikäli toiminnan laajuudessa, määrässä,
painopisteissä ja/tai kustannuksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia
suunniteltuun verrattuna.

Myönnettyihin avustuksiin sovelletaan muutoin mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään.

7. Viestinnällisen ilmeen suunnittelu, tilannekatsaus

Sihteeri esitteli asian.

Rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelijaksi valittu Eklekti Finland Oy on
jatkotyöstänyt viestinnällisen ilmeen suunnittelua hallituksen edellisessä
kokouksessaan 6.10.2009 valitseman logoehdotuksen nro 1 pohjalta.
Esimerkkeinä uudesta viestinnällisestä ilmeestä esiteltiin sihteeristön käyntikortit,
tiedotepohja, toimintakertomus, internetsivujen layout sekä rahaston julkaisujen
ilme.

Uusi viestinnällinen ilme pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2010 alusta.
Hallitus hyväksyi esitellyn materiaalin muutamin huomioin ja antoi sihteeristölle
valtuudet jatkaa viestinnällisen ilmeen viimeistelyvaihetta toteuttajan kanssa.

8. Avustusten muutos-, oikaisu- ja jatkoaikahakemukset

8.1 Oikaisu-, muutos- ja jatkoaikahakemukset

Ylitarkastaja esitteli neljä ensimmäistä asiaa, sihteeri viimeisen.

Sotkamon kunta (SMDnro/2009/2533

Palosuojelurahaston johtokunta on antanut 13.4.1994 ennakkopäätöksen
Sotkamon kunnalle paloaseman laajennuksesta ja peruskorjauksesta aiheutuviin
kustannuksiin (dnro 19/726/94). Rahaston johtokunta on myöntänyt
ennakkopäätöksen perusteella 100 492,29 euron/597 500 markan (40 %)
avustuksen Sotkamon kunnalle päätöksellään 29.2.1996.

Sotkamon kunta on kirjeellään 25.5.2009 pyytänyt Palosuojelurahastolta
maksuvapautusta valtionavun takaisinperintään paloaseman käyttötarkoituksen
muuttumisen vuoksi. Sotkamon palo- ja pelastuslaitos on siirtynyt Kainuun palo-
ja pelastuslaitoksen alaisuuteen, ja toimipiste on siirtynyt Hirvenniemelle
1.6.2009 alkaen.

Palosuojelurahaston hallitus on 6.10.2009 päätöksellään hylännyt hakemuksen
ja päättänyt periä takaisin Sotkamon kunnalle paloaseman laajennukseen ja
peruskorjaukseen vuonna 1996 myönnetyn avustuksen. Takaisinperittävä määrä
on 73 381 euroa.

Sotkamon kunta on hakenut oikaisua päätökseen. Oikaisuvaatimuksen mukaan
Sotkamon kunnan vanha paloasema, johon valtionavustus on myönnetty,
sijaitsee riskien kannalta väärässä paikassa. Uusi paloasema toimii
vuokratiloissa. Kunnan ei ole tarvinnut investoida uusiin tiloihin. Sotkamon kunta
esittää, että valtionosuuslain 26 §:n 2. mom. perusteella palosuojelurahasto
päättää, että takaisin perittävä määrä jätetään kokonaan perimättä erityisen
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painavasta syystä. Erityisen painava syy on ollut hakijan mukaan paloaseman
sijaintiin ja uuteen sijoittumiseen liittyvä pakottava tarve. Rakennuksen myynti on
hakijan mukaan vaikeaa sillä asemakaava ja rakennuksen sijainti
terveysaseman pihapiirissä tekevät vaikeaksi käytön, jolla saisi katettua
ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Palosuojelurahaston hallitus katsoi, että hakemuksessa ei ollut esitetty sellaisia
valtionavustuslain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen painavia syitä,
joiden perusteella avustus voitaisiin jättää kokonaan perimättä.

Avustuksen kohteena olevan omaisuuden nykyinen arvo on saadun selvityksen
mukaan merkittävästi alempi verrattuna avustuksen myöntämishetken arvoon.
Avustuksen kohteena olevan kiinteistön siirtyminen pois avustusehtojen
mukaisesta käytöstä on johtunut pelastustoimen uudelleen organisoimisesta
sekä tarpeesta parantaa pelastustoimen toimintavalmiutta. Edellä sanotun
perusteella palosuojelurahaston hallitus katsoi, että olosuhteet ovat muuttuneet
valtionavustuslain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla siinä määrin, että
avustuksen perimistä täysimääräisesti olisi pidettävä kohtuuttomana.

Palosuojelurahaston hallitus päätti Sotkamon kunnan vaatimukset enemmälti
hyläten oikaista 6.10.2009 tekemäänsä päätöstä siten, että avustuksesta
takaisin perittävä määrä on 12 228 euroa. Määrä on 40 % omaisuuden
taseeseen merkitystä nykyisestä arvosta (30 571,12 euroa).

Jos Sotkamon kunta myy vanhan paloasemarakennuksen ennen
valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaisen 30 vuoden käyttöajan täyttymistä
ja jos myyntihinta ylittää tässä päätöksessä arvioidun rakennuksen nykyarvon,
tulee kunnan palauttaa Palosuojelurahastolle 40 % avustuksella hankitun
omaisuuden myyntihinnasta. Palautusosuus tulee maksaa rahastolle yhden
kuukauden kuluessa omaisuuden myynnistä. Ellei palautettavaa määrää
makseta asetettuna määräaikana, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa
korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Malmin VPK ry (SM-2007-728/Tu-3944)
Palosuojelurahaston hallitus on antanut 25.4.2007 Malmin VPK ry:lle myönteisen
päätöksen paloaseman peruskorjaukseen (hyväksyttävät enimmäiskustannukset
90 012 euroa, avustus enintään 36 004 euroa). Päätösehtojen mukaan
rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 31.12.2007. Tilitys tuli toimittaa yhden
vuoden kuluessa lopputarkastuksesta, kuitenkin viimeistään 30.9.2009.

Malmin VPK on 25.10.2009 päivätyllä hakemuksella pyytänyt, että tilityksen
tekemiseen myönnettäisiin jatkoaikaa vuoden 2010 loppuun saakka, koska
paloaseman peruskorjaus ei ole vielä valmistunut.

Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM-2007-547/Tu-3944/25.4.2007 ehtoja siten,
että paloaseman peruskorjausta koskeva tilitys tulee toimittaa
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.12.2010. Alkuperäisen päätöksen muita
päätösehtoja, kuten hyväksyttäviä kustannuksia ja enimmäisavustusta, ei
muuteta. Tilitysajankohtaa ei tämän jälkeen enää muuteta.

Pohjan paloaseman laajennus ja peruskorjaus (SMDnro/2009/759)
Palosuojelurahaston hallitus on 21.4.2009 antanut Raaseporin kaupungille
myönteisen päätöksen Pohjan paloaseman laajennukseen ja korjaukseen
(hyväksyttävät enimmäiskustannukset 1 098 000 euroa, avustus enintään
350 000 euroa). Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa viimeistään
31.12.2009.
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Hakija on 20.10.2009 päivätyllä hakemuksella ilmoittanut, ettei se kykene
aloittamaan rakennustöitä suunnitelmien mukaan. Suurin syy rakennushankkeen
viivästymiselle on Karjaan, Pohjan ja Tammisaaren yhdistyminen Raaseporin
kaupungiksi ja hallintokuvion muuttuminen yhdistymisen vuoksi.

Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM-2009-759/21.4.2007 ehtoja siten, että
paloaseman rakentaminen tulee aloittaa 31.3.2010 mennessä. Alkuperäisen
päätöksen muita päätösehtoja, kuten hyväksyttäviä kustannuksia ja
enimmäisavustusta, ei muuteta.

Rautajärven VPK ry (SM-2008-738/Tu-3943
Palosuojelurahaston hallitus on antanut 13.5.2008 Rautajärven VPK ry:lle
myönteisen päätöksen käytetyn miehistöauton hankintaan (SM-2008-738/Tu-
3943) 4240 euroa (hankintahinta 15 101 euroa, vaihtoauton arvo 4 500 euroa).
Avustus on maksettu 12.11.2008.

Rautajärven VPK ry pyytänyt 19.10.2009 päivätyllä anomuksella, että
palosuojelurahasto ei peri miehistöauton hankintaan myönnettyä avustusta
takaisin, vaan että avustus siirretään hankittuun korvaavaan ajoneuvoon.
Miehistöauto joutui liikenneonnettomuuteen 21.5.2009. Vakuutusyhtiö Tapiola
lunasti vahingoittuneen miehistöauton ja sen tilalle hankittiin 12.6.2009 käytetty 1
+ 8 paikkainen VW Transporten henkilöauto.

Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM/2008-738/Tu-3943/13.5.2008 ehtoja siten,
että Rautajärven VPK ry:ltä peritään takaisin miehistöauton hankintaan
13.5.2008 myönnetty avustus 4240 euroa. Rautajärven VPK ry:lle myönnetään
4240 euron avustuksen onnettomuuteen joutuneen auton tilalle ostetun uuden
miehistöauton hankintaan. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt
myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).
Muutoin noudatetaan alkuperäisen päätöksen päätösehtoja. Nyt myönnetyllä
avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika
lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä).

VTT (SM/2008/1859
VTT on saanut 18.2.2008 Palosuojelurahaston hallituksen myönteisen
päätöksen Huoneistopalojen sammutus vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmillä
-hankkeeseen. Päätöksen mukaan hankkeen avustus on enintään 24 250 euroa
ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

VTT on hakenut 19.10.2009 päivätyllä hakemuksella tilitysajankohdan muutosta
siten, että Huoneistopalojen sammutus vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmillä
-hankkeen tilitys tapahtuisi viimeistään 31.12.2010. Alkuperäisten päätösehtojen
mukaan hankkeen tilityksen määräaika oli 30.4.2010 mennessä.

Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM/2008/1859/18.2.2009 ehtoja siten, että
hankintaa koskeva tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään
31.12.2010. Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ja enimmäisavustusta tai
muita päätösehtoja ei muuteta.

8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:

Halkian VPK ry (SMDnro/2009/3548)
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Paloasujen hankintaan 4 329,78 euron kustannusten perusteella 1 731 euroa.

Isnäs FBK rf  (SMDnro/2009/3072)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Pintapelastusvarusteiden hankintaan 2 535,16 euron kustannusten perusteella
1 014 euroa.

Järvelän VPK ry (SMDnro/2009/3055)
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin 816,44 euron kustannusten perusteella 326
euroa.

Järvenpään VPP ry (SMDnro/2009/3478)
Kalustoon ja varusteisiin 2 653,06 euron kustannusten perusteella 1 061 euroa.
Avustusta ei myönnetty vesiseinän eikä lämpömittarin hankintaan.

Kakskerran VPK ry (SMDnro/2009/2912)
Pelastusajoneuvoon/eläinpelastusyksikköön 9 800 euron kustannusten
perusteella 3 920 euroa.

Kauhajoen VPK ry (SMDnro/2009/3385)
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin 2 406,88 euron kustannusten perusteella 962
euroa. Avustusta ei myönnetty merkkien hankintaan.

Kellokosken VPK ry (SMDnro/2009/3386)
Paloasujen hankintaan 8 540 euron kustannusten perusteella 3 416 euroa.

Lappeenrannan VPK ry (SMDnro/2009/3282)
Palovarusteisiin ja palokalustoon 20 005,51 euron kustannusten perusteella
8 002 euroa. Avustusta ei myönnetty paineilmalaitteiden varapullojen
hankintaan.

Nakkilan VPK ry (SMDnro/2009/3501)
Kalustoon ja varusteisiin 8 756,05 euron kustannusten perusteella 3 502 euroa.
Avustusta ei myönnetty savunesteen hankintaan.

Reposaaren VPK (SMDnro/2009/3208)
Palovarusteisiin ja palokalustoon 13 024,07 euron kustannusten perusteella
5 209 euroa. Avustusta ei myönnetty esivasteasujen brodeeraukseen, palvelus
T-paitoihin ja lippiksiin painatuksineen eikä esivaste T-paitoihin painatuksineen.

Risten VPK (SMDnro/2009/3126)
Pienkalustoon ja tarvikkeisiin 6 575,46 euron kustannusten perusteella 2 630
euroa. Avustusta ei myönnetty tietokoneen kosketusnäyttöön, invertteriin,
ruosteenestomaaliin, spraymaaliin eikä tietokonetarvikkeisiin.

Risten VPK (SMDnro/2009/3126)
Palovarusteisiin 13 107,95 euron kustannusten perusteella 5 243 euroa.
Avustusta ei myönnetty pikeepaitoihin eikä tarkkailijaliivien hankintaan.

Saarenkylän VPK ry (SMDnro/2009/3185)
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin 998 euron kustannusten perusteella 399
euroa.

Wessö FBK rf (SMDnro/2009/3480)
Kalustoon ja varusteisiin 11 391,22 euron kustannusten perusteella 4 556 euroa.
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Villähteen VPK ry (SMDnro/2009/3456)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Palovarusteisiin ja palokalustoon 6 763,43 euron kustannusten perusteella 2 705
euroa. Avustusta ei myönnetty hydraulisten saksien rahtikuluihin.

Vuosaaren VPK ry (SMDnro/2009/2867)
Kalustoon ja varusteisiin 9 321,21 euron kustannusten perusteella 3 728 euroa.
Avustusta ei myönnetty venelakkien hankintaan.

9. Muut asiat

9.1 Palosuojelurahastoa koskevat kohdat Valtion talousarvion
ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto - kertomuksessa 184/2009.

Sihteeri esitteli Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto -
kertomuksesta 184/2009 laaditun yhteenvedon ja muistion.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

10. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.3.2010.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.

Puheenjohtaja Veli Matti Ojala

Sihteeri Hanna Paakkolanvaara


