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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 4/2009 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 1.9.2009 klo 10.00  
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 378 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Leena Eränkö jäsen 
 Jari Hyvärinen jäsen  este asia 8.2.8 
 Oiva Kaltiokumpu jäsen 
 Anssi Parviainen varajäsen 
 Mikko Nygård sihteeri 
 Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
   
Poissa: Veli Matti Ojala  jäsen 

Jari Larikka jäsen 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.50. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 25.8.2009 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista yhdellä 
muutoksella. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (21.4.2009) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Pelastusalan järjestöjen vuoden 2008 yleisavustusten tilitykset  
 Ylitarkastaja esitteli asian. 
 

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 12.12.2007 pelastusalan järjestöille 
yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan 
seuraavasti: 

  
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry enintään 1 997 708 euroa 

 - josta alueelliseen toimintaan  enintään 933 686 euroa 
 Suomen Palopäällystöliitto ry  enintään 248 392 euroa 
 Nuohousalan Keskusliitto ry  enintään 163 346 euroa 
 Palotutkimusraati ry  enintään 17 900 euroa 
 - josta Brandforsk-jäsenmaksuosuuteen enintään 7 600 euroa 
 
 Kaikkiin päätöksiin liitettyjen ehtojen mukaan avustuksen saajan tuli toimittaa 

rahastolle perusteltu arvio vuoden 2008 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2008 
mennessä sekä tilitys vuoden 2008 avustusvarojen käytöstä 30.4.2009 
mennessä. Tilitykseen tuli liittää tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien 
lausunnot sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen 
ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista. 
Vaadittavat selvitykset on toimitettu rahastolle 6.5.2009 mennessä. 
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 Palosuojelurahaston hallitus totesi, ettei pelastusalan järjestöjen käyttämä 
avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista 
hyväksyttävistä menoista ja päätti hyväksyä tilitykset vuoden 2008 
yleisavustuksen käytöstä. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry:n vuoden 2008 koulutus- ja kilpailutoimintaan 

kohdistuva avustus (enintään 164 464 euroa) perustui koulutettavapäivinä 
laskettuihin suoritteisiin. Vuodelle 2008 oli suunniteltu 4 744 suoritetta. Tilityksen 
mukaan toteutuneet koulutettavapäivät olivat 3 977 eli 83,8 % suunnitellusta. 
Liikaa maksetun avustuksen osuus koulutustoiminnan osalta on 26 105 euroa. 
Liikaa maksettu avustus otetaan huomioon vuoden 2010 yleisavustuksesta 
päätettäessä. 

 
 Nuohousalan Keskusliitto ry:n vuoden 2008 toiminta on toteutunut 

avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti. Järjestön vuoden 2008 kokonaistulos oli 
kuitenkin selvästi positiivinen, mikä voi osaltaan vaikuttaa vuoden 2010 
avustuksen tarpeeseen. 

 
 Palotutkimusraati ry:n vuoden 2008 toiminta on toteutunut avustuspäätöksen 

ehtojen mukaisesti.  
 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n oman toiminnan osalta ei ole aihetta 

takaisinperintään. Alueellisille pelastusliitoille ja alueyksiköille koulutustoimintaan 
myönnetyn avustuksen osalta takaisinperittävä määrä on 30 804 euroa. Liikaa 
maksettu avustus otetaan huomioon vuoden 2010 yleisavustuksista 
päätettäessä. 

 
 Pelastusalan järjestöjen kertyneeseen varallisuuteen ja avustustarpeeseen 

kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2010 yleisavustuksesta päätettäessä.  
 
5. Erityisavustushakemukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 

edistämiseksi vuodelle 2009 (2. hakukierros)  
Ylitarkastaja esitteli hakemukset.  
 
Vuoden 2009 toisella hakukierroksella erityisavustushakemuksia saapui 38 kpl. 
Määrärahaa on käytettävissä noin 1,0 milj. euroa, ml. hankkeiden 
alitoteutumisesta ja toteuttamatta jäämisestä johtuen vapautuneet sitoumukset. 
 
Hakemukset on arvioitu rahaston asiantuntijoiden kokouksessa 18.8.2009 ja 
niistä on annettu lausunto. Asiantuntijaraadin kokoonpano 2. hakukierroksella oli 
seuraava: 
Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, SPEK 
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö 
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos 
Hannu Rantanen, tutkimuspäällikkö, Pelastusopisto 
Petri Mero, yritysturvallisuuden asiantuntija, If-vahinkovakuutusyhtiö Oy 
Vesa-Pekka Tervo, ylitarkastaja, sisäministeriö 
Taito Vainio, projektipäällikkö, sisäasiainministeriö 
 

 Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeet: 
 
Excipio Oy (SMDno/2009/2058) 
Excipio Oy on hakenut 10 000 euron (17 %) avustusta hankkeeseen Kevyen 
pintapelastusaluksen tuotekehitys ja tuotanto. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
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Helsingin pelastuslaitos (SMDno/2009/2060) 
Helsingin pelastuslaitos on hakenut 52 500 (75 %) euron avustusta hankkeeseen 
Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta (TUKEVA). 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 52 500 euron (75 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
Sisäasiainministeriölle tulee varata mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen 
ohjausryhmään. 
 
Kriisinhallintakeskus (SMDno/2009/2062) 
Kriisinhallintakeskus on hakenut 51 379 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
CBRN-toiminnan yhdenmukaistaminen.  
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Kriisinhallintakeskus (SMDno/2009/2063) 
Kriisinhallintakeskus on hakenut 101 500 euron (50 %) avustusta hankkeeseen 
Kansallisiin pelastustoimen erityistilanteisiin varautuminen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Leppävaaran VPK ry (SMDno/2009/2064) 
Leppävaaran VPK on hakenut 45 981 euron (100 %) avustusta hankkeeseen 
Hälytyksen lähettäminen SMS/IP viestijärjestelmän kehittäminen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SMDno/2009/2075) 
Pelastusopisto on hakenut 55 500 euron (75 %) avustusta hankkeeseen 
Langaton tiedonsiirto pelastustoimen operatiivisessa toiminnassa. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 37 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
ei pidetty PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
Sisäasiainministeriölle tulee varata mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen 
ohjausryhmään.  
 
Pelastusopisto (SMDno/2009/2067) 
Pelastusopisto on hakenut 33 675 euron (75 %) avustusta hankkeelle 
Pelastustoimen toimenpiderekisterin laadun arviointi. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 33 675 euron (75 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
Sisäasiainministeriölle tulee varata mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen 
ohjausryhmään. 
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Pelastusopisto (SMDno/2009/2072) 
Pelastusopisto on hakenut 18 000 euron (50 %) avustusta hankkeelle 
Tulevaisuusluotauksen tarve ja hyödynnettävyys. Kyseessä on jatkohanke. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 18 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan edellytetään 
pyrkivän toiminnan vakiinnuttamiseen osaksi normaalia virkatyötä, jolloin 
erillisrahoitusta ei enää tarvittaisi. 
 
Pelastusopisto (SMDno/2009/2074) 
Pelastusopisto on hakenut 39 200 euron (89 %) avustusta pelastustoimea 
hyödyttävien tieteellisten jatkotutkintojen edistämishankkeeseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 39 200 euron (89 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
Sisäasiainministeriölle tulee varata mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen 
ohjausryhmään. 
 
Brita Somerkoski (SMDno/2009/2056) 
Brita Somerkoski on hakenut 179 000 euron (87 %) avustusta Tulipysäkki-
hankkeen koordinointiin ja tutkimukseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. Hankkeella on jäljellä aiempaa avustusta, jonka käytölle hakija 
on hakenut jatkoaikaa. Jäljellä olevan avustuksen käytölle myönnettiin jatkoaikaa 
31.12.2009 saakka. Hakija voi hakea uutta avustusta, kun edellisen hankkeen 
tilitys on tehty ja tulokset raportoitu. 
 
Brita Somerkoski (SMDno/2009/2057) 
Brita Somerkoski on hakenut 36 200 euron (100 %) avustusta Tulipysäkki-
kouluttajakoulutuksen järjestämiseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
SPEK ry (SMDno/2009/2091) 
SPEK on hakenut 95 000 euron (90 %) avustusta pelastusalan 
turvallisuusvalistuskeskuksen perustamisedellytysten selvittämiseen. Kyseessä 
on jatkoselvitys. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 20 000 euron (90 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
Sisäasiainministeriölle tulee varata mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen 
ohjausryhmään. 
 
SPEK ry (SMDno/2009/2093) 
SPEK on hakenut 60 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen Vapaaehtoiset 
palokunnat onnettomuuksien ehkäisytyössä. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
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pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
SPEK ry (SMDno/2009/2094) 
SPEK on hakenut 60 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen 
Vapaaehtoispalokuntien toimintakyvyn mittaaminen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 000 euron suuruisen 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2009/2097) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 160 000 euron (100 %) avustusta 
Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishankkeeseen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 160 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
Päätös korvaa 20.2.2007 annetun päätöksen SM-2006-3473/Tu-3942, jolla 
myönnettiin avustusta samaan hankkeeseen. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2009/2103) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 34 000 euron (100 %) avustusta 
hankkeeseen Työnohjauksen ensitietopaketti pelastuslaitoksille. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa.  
 
Tampereen teknillinen yliopisto (SMDno/2009/2105) 
Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 36 000 euron (50 %) avustusta 
hankkeeseen Metallisten kevythormien paloturvallisuus. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 36 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  
 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/AMK (SMDno/2009/2110) 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Seinäjoen ammattikorkeakoulu on hakenut 
20 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Rakennusten palokuormien 
inventaariotutkimus. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 20 000 euron (50 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 
 

Oppimateriaalin tuotanto tai hankinta: 
 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SMDno/2009/2059) 
FSB rf on hakenut 36 300 euron (100 %) avustusta koulutusmateriaalin 
käännöskuluihin. Vastaavaan toimintaan myönnetty avustusta myös aiemmin.  
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 36 300 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
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Oulun lääninhallitus, pelastusosasto (SMDno/2009/2066) 
Oulun lääninhallituksen pelastusosasto on hakenut 10 500 euron (100 %) 
avustusta HEKO-sammutuslentotoiminnan oppaan saattamiseen lopulliseen 
tarkoitusta vastaavaan muotoon. Kyseessä on jatkohanke vuonna 2008 
aloitetulle oppimateriaalihankkeelle. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 10 500 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2009/2104) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 61 000 euron (91 %) avustusta 
hankkeeseen Työturvallisuuden kehittäminen pelastustoimessa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 

Valistus ja neuvonta: 
 
SPEK ry (SMDno/2009/2084) 
SPEK on hakenut 200 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen Nou Hätä! 
Pelastustietoa 8-luokkalaisille vuonna 2010. Samaan hankkeeseen on myönnetty 
avustusta myös aiempina vuosina. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 200 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
 
SPEK ry (SMDno/2009/2090) 
SPEK on hakenut 200 000 euron (100 %) avustusta Palovaroitinmedia-
kampanjaan vuodelle 2010. Vastaavaan tarkoitukseen on myönnetty avustusta 
myös vuodelle 2008 ja 2009. Vuoden 2009 kampanjan onnistumisesta saadaan 
tietoa vasta loppuvuodesta 2009, jonka jälkeen kampanjan mahdollisesta 
jatkorahoituksesta voidaan päättää. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen tässä vaiheessa. Hankkeen ei esitetyssä 
muodossaan ja annetulla ajan hetkellä katsottu edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla 
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  
 
Suomen Palopäällystöliitto ry ja SPEK ry (SMDno/2009/2096) 
Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK ovat hakeneet 95 000 euron (100 %) 
avustusta hankkeeseen Paloturvallisuusvalistusta elokuvateattereissa. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijoille yhteensä enintään 95 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijoiden esittämiä 
perusteita pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että 
avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Hakijoiden tulee hyväksyttää lopullinen valistusspotin 
aihe sekä käsikirjoitus Palosuojelurahaston hallituksella sekä SM:n 
pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksiköllä ennen sen tuottamista. 
Vastaavanlaiseen kampanjaan on myönnetty avustus Palopäällystöliitolle myös 
vuonna 2008. 
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Suomen Palopäällystöliitto ry ja SPEK ry (SMDno/2009/2101) 
Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK ovat hakeneet 38 000 euron (100 %) 
avustusta hankkeeseen Paloturvallisuutta hiihtokeskuksiin. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2009/2102) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 55 000 euron (85 %) avustusta Turvallinen 
oppilaitos -DVD:n tuottamiseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 

Investoinnit, tietojenkäsittelyn kehittäminen ja muut hankkeet: 
 
Pielaveden Vanhainkotiyhdistys ry (SMDno/2009/2076) 
Pielaveden Vanhainkotiyhdistys on hakenut 15 500 euron (50 %) avustusta 
paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:ssa 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
SEPE:n tuki ry (SMDno/2009/2081) 
SEPE:n tuki on hakenut 52 919 euron (50 %) avustusta SEPE:n tankkaus- ja 
johtoyksikön hankintaan. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Turun Lentokerho ry (SMDno/2009/2107) 
Turun Lentokerho on hakenut 30 000 euron (25 %) avustusta palovalvonta- ja 
SAR-lentokoneen hankintaan. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:ssa 
tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
SataSafety Oy (SMDno/2009/2080) 
SataSafety on hakenut 114 500 euron (100 %) avustusta hankkeeseen 
Asuinkiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden turvatietoa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
CTIF Suomen kansallinen komitea/SPEK ry (SMDno/2009/2082) 
CTIF Suomen kansallinen komitea on hakenut 85 100 euron (100 %) avustusta 
vuoden 2010 toimintaan. Vastaavaan toimintaan on myönnetty avustusta myös 
aiempina vuosina. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 80 000 euron (100 %) 
avustuksen hakemuksessa mainittuun toimintaan. Hakijoiden esittämiä perusteita 
pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus 
myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. 
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Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2009/2098) 
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 16 500 euron (50 %) avustusta 
Savunpoistosta savunhallintaan -koulutusseminaareihin valvontaviranomaisille. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 

Henkilökohtaiset apurahat, stipendit: 
 
Mika Häkkinen (SMDno/2009/2061) 
Mika Häkkinen on hakenut 4 500 euron (100 %) avustusta Tulvariskien hallinta 
pelastuslaitoksissa -tutkimukseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Pelastusopisto (SMDno/2009/2071) 
Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron (100 %) avustusta stipendeihin AMK-
insinööritutkinnon vuonna 2009 suorittaneille. Vastaavaan tarkoitukseen on 
myönnetty avustusta vuosittain. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 2 000 euron avustuksen 
neljää stipendiä varten. Stipendien saajat tulee ilmoittaa Palosuojelurahastolle. 
 
Risto Salonen (SMDno/2009/2079) 
Risto Salonen on hakenut 14 600 euron (100 %) avustusta hankkeeseen 
Pelastustoimi tulevaisuudessa. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Tapani Tulokas (SMDno/2009/2106) 
Tapani Tulokas on hakenut 3 000 euron (13 %) avustusta Yhdyskuntien 
kehittäminen ottaen ympäristögeologia huomioon-väitöstutkimukseen. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu 
edistävän PsrL:ssa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja 
pelastustoimintaa. 
 
Piia Vähäsalo (SMDno/2009/2108) 
Piia Vähäsalo on hakenut 73 192 euron (55 %) avustusta hankkeeseen 
Lisäarvoa tuottavan verkoston rakentaminen. 
 
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 65 000 euron (100 %) 
apurahan hakemuksessa mainittuun väitöskirjatutkimukseen. Hakijan esittämiä 
perusteita pidettiin PsrL:ssa tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että 
avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Apurahan suuruus on 2 200 euroa/kk ja lisäksi MYEL-
vakuutuksen osuutena noin 8 % kuukausipalkasta. Lisäksi matkakuluihin ja 
hankintoihin myönnettiin yhteensä enintään 8 000 euroa. 
 
Matti Waitinen (SMDno/2009/2109) 
Matti Waitinen on hakenut 21 000 euron (10 %) avustusta Oppilaitosten 
turvallisuuskulttuuriin vaikuttavat tekijät -väitöstutkimukseen. 
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Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 21 000 euron (10 %) 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Apurahan 
suuruus on 2 200 euroa/kk ja lisäksi MYEL-vakuutuksen osuutena noin 8 % 
kuukausipalkasta. Lisäksi matkakuluihin ja hankintoihin myönnettiin yhteensä 
enintään 6 744 euroa. 
 

Erityisavustusten yleiset päätösehdot: 
 

Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Sekä 
välitilitykset että lopputilitys tulee tehdä Palosuojelurahaston internetsivuilta 
löytyvällä erityisavustusten tilityslomakkeella. 
 
Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 
30.9.2010, 30.4.2011, 30.9.2011 tai 30.4.2012 riippuen hankkeen ilmoitetusta 
päättymisajasta. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen 
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi. 
 
Avustuksella toteutettavissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, hankkeen internet-
sivuilla, esitteissä ja julkaisuissa tulee mainita, että hankkeeseen on saatu 
avustusta Palosuojelurahastolta. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun 
myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan 
täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. 
Rahaston 100 % avustuksella tuotettavan julkaisun tulee olla maksutta 
pelastusalan toimijoiden saatavilla. 
 
Avustuksen saajan tulee antaa Palosuojelurahaston hallitukselle päätöksen 
ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Avustuksen saajan 
tulee ilmoittaa viipymättä rahaston hallitukselle avustuksen käyttötarkoituksen 
toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta avustuksen käyttöön 
vaikuttavasta muutoksesta. 
 
Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä valtionavustuslaissa 
(688/2001) säädetään. 
 

6. Erityisavustusten vuoden 2010 1. hakukierroksen avaaminen  
 Ylitarkastaja esitteli asian. 
 
 Hakuilmoitus on samankaltainen kuin vuoden 2009 toista hakukierrosta 

avattaessa. Nyt haetaan avustuksia vuonna 2010 alkaviin hankkeisiin. Avustuksia 
haetaan sähköisesti ja hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 
viimeistään 31.12.2009. 

 
 Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti. 
 
7. Viestinnällisen ilmeen suunnittelu 
 

Hallitus on keväällä 2009 keskustellut Palosuojelurahaston viestinnällisen ilmeen 
laatimisesta. Sihteeristölle annettiin kokouksessa 21.4.2009 valtuudet käynnistää 
hankintamenettely suunnittelijan löytämiseksi yhteistyössä SM:n talousyksikön 
kanssa.  
 
Tarjouspyyntö julkaistiin 18.5.2009, ja tarjousten jättämisen määräaika oli 
15.6.2009. Määräajassa jätettiin 8 tarjousta, jotka olivat kaikki tarjouspyynnön 
mukaisia. Tarjouspyynnön mukaan hankinta suoritetaan kokonaistaloudellisen 
edullisuuden perusteella. Saapuneiden tarjousten arvonlisäverottomat hinnat 
vaihtelivat välillä 7 700 - 38 500 euroa. Sihteeristö suoritti tarjousten pisteytysten 
verottoman hinnan ja tarjoajien aiempien töiden arvioinnin perusteella.  
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Hallitus päätti valita suunnittelijaksi Eklekti Finland Oy:n. Hankinnasta tehdään 
hankintapäätös ja hankintasopimus, jotka rahaston puolelta allekirjoittavat 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja pääsihteeri. Tarjouskilpailuun 
osallistuneet voivat saattaa hankinnan markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
 
Suunnittelutyön aikana sihteeristö pitää säännöllisesti yhteyttä suunnittelijaan 
tapaamisin, puhelimitse ja sähköpostitse, sekä esittelee työn eri vaiheet 
hallitukselle hyväksymistä varten. 

 
8. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset  
 8.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset, oikaisuvaatimukset ja muut 

avustusasiat  
Keski-Suomen pelastuslaitos (SM-2008-717/Tu-3943) 
Keski-Suomen pelastuslaitos on 13.5.2008 saanut myönteisen päätöksen 
johtoautohankintaan. Hakemuksen mukaan johtoauto sijoitetaan Jämsän 
toimipisteeseen eteläisen päivystysalueen päällystöpäivystäjän (P3) käyttöön. 
Päätösehtojen mukaan hankintaa koskeva tilitys tulee toimittaa rahastolle 
viimeistään 31.10.2009. 

 
 Keski-Suomen pelastuslaitos on pyytänyt hankinnan siirtämistä vuodelle 2010 ja 

johtoauton sijoituksen siirtoa Keski-Suomen maakunnallisen 
päällikköpäivystysjärjestelmän (P2) käyttöön. Jämsän johtoautotarpeesta 
huolehditaan pelastuslaitoksen sisäisin järjestelyin. 
 

 Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa Keski-Suomen 
pelastuslaitokselle annetun päätöksen ehtoja siten, että päätöksen kohde on 
johtoauton (P2) hankinta, ja että hankintaa koskeva tilitys tulee toimittaa 
Palosuojelurahastolle viimeistään 31.10.2010. Hankinnan muut ehdot tai 
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus eivät muutu. 

 
 Kiikoisten VPK ry (SMDnro/2009/2534) 
 Palosuojelurahaston hallitus on 26.4.2005 myöntänyt Kiikoisten VPK ry:lle  

14 640 euron (40 %) avustuksen miehistöauton hankintaan 36 600 euron 
kustannusten perusteella. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 
päätösehtojen mukaan 10 vuotta. VPK:n hallitus on päättänyt ajoneuvon 
vaihtamisesta uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut avustuksen siirtämistä 
uuteen autoon. Hakemuksen mukaan nykyisestä autosta saatava hyvitys on  
33 200 euroa ja uuden ajoneuvon hinta 50 145 euroa. 

 
Hallitus päätti periä takaisin Kiikoisten VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 
26.4.2005 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen 
palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä 
arvosta eli 13 280 euroa (40 % arvioidusta myyntihinnasta, 33 200 euroa). 
Hallitus päättää myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 13 280 euron 
avustuksen (40 % 33 200 euron kustannuksista). Takaisin perittävä määrä 
vähennetään myönnetystä avustuksesta. Myönnetyllä avustuksella hankittavan 
omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. 
 
Taivassalon kunta (SMDnro/2009/936) 
Palosuojelurahaston hallitus on julistanut 9.10.2008 haettavaksi kuntien 
rakennushankkeisiin tarkoitetut erityisavustukset vuodelle 2009. Taivassalon 
kunta on hakenut avustusta paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen 
2.12.2008 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahasto pyysi kuntaa 
täydentämään hakemustaan selvityksellä paloaseman vuokraamisesta 
pelastustoimen alueelle ja vuokratasosta viimeistään 9.4.2009. Kunta toimitti 
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pyydetyn selvityksen 15.4.2009. Hallitus on hylännyt hakemuksen 
kokouksessaan 21.4.2009. 

 
Taivassalon kunta on hakenut oikaisua päätökseen 15.5.2009 päivätyllä 
oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen mukaan kunta on pyytänyt alueen 
pelastustointa toimittamaan pöytäkirjanotteen aluepelastuslautakunnan 
kokouksesta 2.4.2009 mennessä, jolloin ennakkotieto asiasta olisi voitu antaa 
rahastolle. Toisesta viranomaisesta johtuvasta syystä rahaston pyytämää 
selvitystä ei ole kuitenkaan voitu toimittaa ajoissa. Oikaisuvaatimuksen mukaan 
hallintolaissa säädetään, että asianosainen voi esittää selityksensä myös 
määräajan jälkeen, mutta tämän ylittäminen ei estä asian ratkaisua. Selvitys on 
otettava kuitenkin huomioon asian valmistelussa ja päätöksenteossa, eikä ylitys 
saa muodostua kielteisen ratkaisun perusteeksi. 
 
Hallitus päätti, että Taivassalon kunnalle annettua päätöstä ei muuteta. Hallitus 
katsoi, että asetettua määräaikaa voidaan pitää asian laatuun nähden riittävänä. 
Taivassalon kunta ei ole esittänyt nimenomaista pyyntöä määräajan 
pidentämiseksi. Asian valmistelu on päättynyt rahastossa 14.4.2009. Koska 
määräaikoina haettavat erityisavustushakemukset kaluston ja järjestelmien 
hankintaan sekä rakennushankkeisiin valmistellaan ja ratkaistaan hallintolain 25 
§:n mukaan yhdessä, tulee kaikkien käsittelyyn vaikuttavien seikkojen olla 
valmistelijoiden tiedossa ennen päätösesityksen toimittamista hallitukselle.  
 
Päätökseen liitetään valitusosoitus Turun hallinto-oikeuteen. 
 
Tammisalon VPK ry (SMDnro/2009/710) 
Palosuojelurahaston hallitus on julistanut 9.10.2008 haettavaksi pelastustoimen 
alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2009. 
Tammisalon VPK ry on hakenut 4.12.2008 päivätyllä hakemuksella avustusta 
pumppuyksikkö/miehistöauton hankintaan. Hallitus on hylännyt hakemuksen 
kokouksessaan 21.4.2009. 
 
Tammisalon VPK on hakenut oikaisua päätökseen 25.5.2009 päivätyllä 
oikaisuvaatimuksella. Oikaisupyynnön mukaan yksiköllä on VPK:n operatiiviselle 
toiminnalle olennainen merkitys, sillä sitä käytetään luonnononnettomuuksissa ja 
muissa tilanteissa pumppaukseen ja lisäveden hankintaan, sekä 
eläinpelastustehtäviin. 
 
Hallitus päätti, että Tammisalon VPK ry:lle annettua päätöstä ei muuteta. 
Rahaston hallituksen on avustuspäätöksiä tehdessään huomioitava kulloinkin 
käytettävissä olevat varat. Rahastolle osoitetut hakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin käytettävissä olevat varat, joten hakijalla ei ole 
subjektiivista oikeutta avustuksen saamiseen muodollisten edellytysten 
täyttymisestä huolimatta. Kerran vuodessa haettavat pelastustoimen alueiden, 
kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset jaetaan läänikohtaisesti, 
pääasiassa asukaslukujen suhteessa. Keväällä 2009 Tammisalon VPK:n 
hakemus oli lääninhallituksen kiireellisyysjärjestyksessä sijalla, joka ei 
mahdollistanut sen hyväksymistä. 
 
Päätökseen liitetään valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Töysän VPK ry (SMDnro/2009/1989) 
Palosuojelurahasto julisti kirjeellä 21.10.2004 haettavaksi erityisavustukset 
kalusto- ja järjestelmähankintoihin sekä rakennushankkeisiin keväällä 2005. 
Töysän VPK toimitti Palosuojelurahastoon hakemuksen miehistöauton hankintaa 
koskien 7.12.2004. Hakemuksen mukaan hankkeeseen oli varattu määrärahaa 
47 500 euroa, ja vaihto-omaisuuden arvoksi ilmoitettiin 15 000 euroa. Hakijan 
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toimittaman lisäselvityksen mukaan hankinnan vaihto-omaisuutena on 
miehistöauto vm. 1997 (TÖ17). 
 
Hallitus myönsi avustuksen miehistöauton hankintaan kokouksessaan 26.4.2005. 
Päätöksen mukaan hyväksyttävät kustannukset olivat enintään 21 600 euroa ja 
avustus enintään 8 640 euroa (40 %). Hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista 
vähennettiin arvioitu vaihto-omaisuuden arvo. Tähän päätökseen perustuvaa 
avustuksen tilitystä ei ole toimitettu Palosuojelurahastolle. 
 
Palosuojelurahasto julisti kirjeellä 12.10.2005 haettavaksi erityisavustukset 
kalusto- ja järjestelmähankintoihin sekä rakennushankkeisiin keväällä 2006. 
Töysän VPK haki avustusta miehistö/johto/ensivasteauton hankintaan 
13.12.2005 päivätyllä hakemuksella. Hakemuksen mukaan vaihto-omaisuutta ei 
ollut eikä hankittava kalusto korvaa toista ajoneuvoa.  
 
Rahaston hallitus myönsi hakijalle avustuksen miehistö/ensivasteauton 
hankintaan 25.4.2006. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustannukset 
olivat 45 000 euroa ja avustus enimmäiskustannuksilla enintään 18 000 euroa. 
Töysän VPK toimitti rahastolle hankintaa koskevan 31.10.2006 päivätyn 
tilityksen, jonka perusteella avustus maksettiin. Avustus oli 14 824 euroa (40 %) 
37 061,50 euron kustannusten perusteella. Tilityksen mukaan hankinnan 
yhteydessä ei luovutettu vaihto-omaisuutta. Miehistöauto TÖ17 on myyty 
yksityiselle ostajalle 5.5.2006. Uusi miehistöauto on rekisteröity 12.5.2006 ja sen 
kauppahinta on maksettu 30.5.2006. 
 
Hallitus päätti periä Töysän VPK ry:ltä valtionavustuslain 21 §:n mukaisesti 
takaisin miehistö/ensivasteauton hankintaan 25.4.2006 myönnetyn 
erityisavustuksen sekä valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti takaisin perittävälle 
avustukselle korkoa. Takaisin perittävä määrä on 40 % avustuksen kohteena 
olevan omaisuuden käyvästä arvosta. Omaisuuden käyvän arvon katsottiin 
olevan 25 000 euroa, mistä takaisin perittävä avustus on 10 000 euroa. Takaisin 
perittävälle summalle laskettu korko on yhteensä 1 789,93 euroa ja takaisin 
perittävä summa siten yhteensä 11 789,93 euroa.  
 
Hallitus katsoi, että Töysän VPK ry on vuonna 2006 jättänyt ilmoittamatta 
valtionapuviranomaiselle sellaisesta vaihto-omaisuudesta, joka valtionavustuslain 
(688/2001), voimassa olleen avustuksen hakuohjeen (SM-2005-2763/Tu-394) ja 
päätöksen SM-2006-741/Tu-3943/25.4.2006 ehtojen mukaan olisi tullut ilmoittaa. 
Tämän johdosta hakijalle myönnettiin ja maksettiin 6 000 euroa suurempi avustus 
kuin sille olisi muutoin myönnetty. 

  
 8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Borgå FBK rf (SMDno/2009/1414) 
 Palovarusteiden ja -kaluston hankintaan 1 601,15 euron kustannusten perustella 

640 euron avustus. Avustusta ei myönnetty käsiradioiden akkujen hankinnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin eikä yhden vuoden määräajasta myöhästyneisiin 
hankintoihin. 

 
 Bosund FBK rf (SMDno/2009/1799) 
 Pelastuskaluston ja -varusteiden hankintaan 6 236,84 euron kustannusten 

perusteella 2 494 euron avustus. 
 
 Dragnäsbäck FBK rf (SMDno/2009/1938) 
 Palovarusteiden hankintaan 4 754,58 euron kustannusten perusteella 1 901 

euron avustus. 
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 Gumbo FBK rf (SMDno/2009/2030) 
 Suojavarusteiden hankintaan 3 564,84 euron kustannusten perusteella 1 425 

euron avustus. 
 
 Jokioisten VPK ry (SMDno/2009/1577) 
 Palovarusteiden ja -tarvikkeiden hankintaan 1 283,85 euron kustannusten 

perusteella 513 euron avustus. 
 
 Kemijärven maalaiskunnan VPK ry (SMDno/2009/1951) 
 Nuoriso-osaston suojavarusteiden ja kaluston hankintaan 1 311 euron 

kustannusten perusteella 524 euron avustus. 
 
 Kuurolan VPK ry (SMDno/2009/1487) 
 Palovarusteiden ja -kaluston hankintaan 2 015,40 euron kustannusten 

perusteella 806 euron avustus. 
 
 Lahden VPK ry (SMDno/2009/1415) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 4 214,15 euron kustannusten 

perusteella 1 685 euron avustus. 
 
 Lappfjärds FBK rf (SMDno/2009/1340) 
 Palokaluston ja -tarvikkeiden hankintaan 864,70 euron kustannusten perusteella 

345 euron avustus. Avustusta ei myönnetty maalien hankintaan. 
 
 Lehtimäen VPK ry (SMDno/2009/1950) 
 Väliasujen ja palokuntanuorten kypärien hankintaan 1 695,56 euron 

kustannusten perusteella 678 euron avustus. 
 
 Levannon VPK ry (SMDno/2009/2248) 
 Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 14 300 euron kustannusten perusteella 

5 720 euron avustus. 
 
 Maarian VPK ry (SMDno/2009/1993) 
 Palovarusteiden ja -kaluston hankintaan 4 991,19 euron kustannusten 

perusteella 1 996 euron avustus. Avustusta ei myönnetty raitanauhurin, 
kuntopyörän eikä asemapalvelusasujen hankintaan. 

 
 Matkun VPK ry (SMDno/2009/2246) 
 Maastoajoneuvon hankintaan 6 100 euron kustannusten perusteella 2 440 euron 

avustus. 
 
 Mäntsälän VPK ry (SMDno/2009/1952) 
 Palovarusteiden ja -kaluston hankintaan 1 785,90 euron kustannusten 

perusteella 714 euron avustus. 
 
 Nurmijärven Keskus VPK ry (SMDno/2009/1797) 
 Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 5 335,20 euron kustannusten 

perusteella 2 134 euron avustus. Avustusta ei myönnetty huoltosarjan 
hankintaan. 

 
 Oulunkylän VPK ry (SMDno/2009/1573) 
 Autotallin oven suurentamiseen 3 220,80 euron kustannusten perusteella 1 288 

euron avustus. 
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 Ovako Bar Oy Ab TPK (SMDno/2009/1939) 
 Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 2 991,81 euron kustannusten 

perusteella 1 196 euron avustus. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsottiin 
arvioitu osuus toiminnasta pelastustoimen alueen sopimuspalokuntana. 

 
 Pirkkalan VPK ry (SMDno/2009/1796) 
 Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 3 144 euron kustannusten perusteella  

1 257 euron avustus. Avustusta ei myönnetty yhden vuoden määräajan jälkeen 
haettuihin kustannuksiin. 

 
 Punkaharjun VPK ry (SMDno/2009/2004) 
 Palokaluston hankintaan 1 475,72 euron kustannusten perusteella 590 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty varaosan hankintaan. 
 
 Risten VPK ry (SMDno/2009/1798) 
 Palovarusteiden ja -kaluston hankintaan 11 026,26 euron kustannusten 

perusteella 4 410 euron avustus. 
 
 Teuron-Kuuslammin VPK ry (SMDno/2009/2003) 
 Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 13 365,49 euron kustannusten 

perusteella 5 346 euron avustus. Avustusta ei myönnetty varustelaatikoiden eikä 
käynnistinkaapelin hankintaan. 

 
 Turengin VPK ry (SMDno/2009/1212) 
 Palovarusteiden hankintaan 2 537,58 euron kustannusten perusteella 1 015 

euron avustus. 
 
 Ulvilan VPK ry (SMDno/2009/1072) 
 Nuoriso-osaston suojavarusteiden hankintaan 1 869 euron kustannusten 

perusteella 747 euron avustus. 
 
 Utsjoen VPK ry (SMDno/2009/2245) 
 Moottorikelkan hankintaan 9 200 euron kustannusten perusteella 3 680 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty rahtikuluihin. 
 
9. Muut asiat  
 9.1 Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotto 2008 tilinpäätökseen  
 Sisäasiainministeriö on 12.6.2009 antanut tilinpäätöskannanottonsa 

Palosuojelurahaston toiminnasta vuodelta 2008. Kannanoton mukaan rahasto on 
onnistunut toiminnassaan hyvin. Ministeriö tukee rahaston suunnitelmia edistää 
pelastustoimen palvelujen saatavuuden kehittämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin 
ja turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja taitojen tehostumista ja alaa 
hyödyttävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä. 

 
 Hallitus merkitsi kannanoton tiedoksi. 
 
 9.2 Talousseuranta ajalta tammikuu-kesäkuu 2009   
 Ylitarkastaja esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan 

vuoden 2009 tammi-kesäkuulta. Kesäkuun lopussa rahastolla oli sitoumuksia 
noin 12,8 milj. euron edestä. 

 
 Asia merkittiin tiedoksi. 
 
 9.3 Muut esille tulevat asiat 
  
 Pääsihteeri Nygård hakee virkavapautta ajalle 1.10.2009–31.5.2010 toisessa 

virassa sisäasiainministeriön pelastusosastolla työskentelyä varten. Ylitarkastaja 
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Paakkolanvaara hakee virkavapautta omasta virastaan vs. pääsihteerinä 
työskentelyä varten. Hallitus hyväksyi menettelyn. 

 
Hallitus on sähköpostitse hyväksynyt ylitarkastajan viran julistamisen haettavaksi 
8 kk:n määräajaksi. Hakuilmoitus on julkaistu 27.8.2009 ja hakemusten 
määräaika on 11.9.2009. Pyrkimys on tehdä valinta mahdollisimman nopeasti 
siten, että valittava henkilö voisi aloittaa 1.10.2009. Hakijoita haastattelevat 
puheenjohtaja Meriläinen, ylitarkastaja Paakkolanvaara ja pääsihteeri Nygård 
sekä pelastusosastolta pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa. 

 
10. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään tiistaina, 6.10.2009 klo 9.30 sisäasiainministeriössä. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


