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PALOSUOJELURAHASTO PÖYTÄKIRJA 5/2009

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 6.10.2009 klo 9.30

Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425

Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja
Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja
Jari Hyvärinen jäsen esteasia 10.2.11
Oiva Kaltiokumpu jäsen
Jari Larikka jäsen
Veli Matti Ojala jäsen
Markku Haiko jäsen 15.10.2009 alkaen
Hanna Paakkolanvaara sihteeri
Ulla Mönkkönen tarkastaja

Poissa: Piia Vähäsalo jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30.

2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 30.9.2009 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista yhdellä
lisäyksellä kohtaan 10.1.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.9.2009) pöytäkirja muutoksitta.

4. Ylitarkastajan määräaikaisen viran täyttäminen, hakijoiden esittely

Palosuojelurahaston pääsihteeri Mikko Nygård on virkavapaalla toimestaan
aikavälillä 1.10.2009–31.5.2010, jolloin hänen viransijaisenaan toimii ylitarkastaja
Hanna Paakkolanvaara.

Palosuojelurahaston ylitarkastajan virka julistettiin 28.8.2009 haettavaksi
aikavälille 1.10.2009–31.5.2010. Määräaikaan mennessä virkaa haki 34 henkilöä.
Hakijoista haastateltiin seitsemän henkilöä 17.9. ja 21.9.2009. Haastatteluun
kutsutuilla henkilöillä katsottiin olevan laajin perehtyneisyys virkaan kuuluviin
tehtäviin. Haastattelun suorittivat Palosuojelurahaston varapuheenjohtaja Kirsi
Rajaniemi, pääsihteeri Mikko Nygård ja ylitarkastaja Hanna Paakkolanvaara sekä
pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa sisäasiainministeriön pelastusosastolta.
Hakijoiden kärkikaksikon haastatteli myös Pelastusosaston johto, ylijohtaja Pentti
Partanen, apulaisosastopäällikkö Esko Koskinen sekä yksikön päällikkö Tarja
Oksanen.

Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n 3 momentin mukaan rahaston
hallituksen tehtävänä on erityisesti päättää rahastossa olevan henkilöstön
ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään.
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Palosuojelurahaston hallitus päätti 6.10.2009 pitämässään kokouksessa
valita ylitarkastajan määräaikaiseen virkaan TT, YTM Johanna
Räsäsen. Hallitus esittää sisäasiainministeriölle Johanna Räsäsen
nimittämistä ylitarkastajan määräaikaiseen virkaan 19.10.2009 alkaen.
Virka sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuusluokkaan 8.
Viran palkkauskustannukset suoritetaan Palosuojelurahaston varoista.

5. Avustuksen hakuohjeen muuttaminen

Palosuojelurahaston hallitus on 27.8.2008 hyväksynyt Ohjeen avustuksen
hakemisesta Palosuojelurahastosta. Ohje on astunut voimaan 1.9.2008 ja siitä on
tehty sekä sähköinen versio että painettu versio hakijoille jaettavaksi.

Ohjeessa on lyhyehkön käytön jälkeen todettu olevan eräitä muutostarpeita. Osa
muutostarpeista johtuu ulkoisista syistä (mm. aluehallinnon uudistus) ja osa on
havaittu käytännön työskentelyssä.

Hallitus hyväksyi ohjeeseen seuraavat muutokset/tarkennukset:

Luku 2. Avustuksen saajat ja avustuskohteet (sivut 4-5)
Apurahoja ja stipendejä voidaan myöntää hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai
hankkeeseen. Apurahoja ja stipendejä ei kuitenkaan myönnetä pro gradutöiden,
diplomitöiden, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tai muiden perustutkintoon
sisältyvien opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendi voidaan myöntää
tunnustuspalkintona myös perustutkintoon sisältyvästä valmiista työstä
oppilaitoksen tai muun yhteisön hakemuksesta. Apurahoja ja stipendejä ei
myönnetä koulutukseen, jossa hakijan tavoitteena on pätevöityä vain
henkilökohtaisesti omassa työssään tai oman työyhteisönsä hyödyksi.
Apurahojen osalta noudatetaan työn laajuuteen ja kiinteään
kuukausikorvaukseen perustuvaa määrittelyä.

Luku 3. Avustuksen määrä (sivu 7)
Palosuojelurahaston hallitus hyväksyy vuosittain ajoneuvo- ja kalustokohtaiset
enimmäiskustannukset erityisavustusten hakemista varten ja tiedottaa niistä
aluehallintovirastoille, pelastustoimen alueille sekä avoimessa tietoverkossa.

Luku 4. Avustusten hakuajat (sivu 8)
Yleisavustus hakijan seuraavan vuoden toimintaa varten haetaan vuosittain
syyskuun loppuun mennessä.

Erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen
alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien
hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. Hakemukset tulee toimittaa oman
alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden
antamaan määräaikaan mennessä. Kuultuaan pelastustoimen alueita
aluehallintovirastot ja maakunnan hallitus asettavat oman alueensa hakemukset
perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittavat hakemukset
Palosuojelurahastolle hankkeen aloitusvuoden helmikuun 15. päivään mennessä.

Luku 6. Avustuksen myöntäminen ja maksaminen (sivu 12)
Avustuksen saajan tulee antaa Palosuojelurahastolle avustuksen maksamiseksi
oikeat ja riittävät tiedot. Ellei avustuspäätöksessä ole muuta määrätty, avustukset
maksetaan seuraavasti:
 Yleisavustus maksetaan saajalle toiminnan toteuttamisen jälkeen

toteutuneiden kustannusten mukaisesti vähintään kahdessa ja enintään neljässä
erässä.
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Esitettyjen muutosten lisäksi tehdään tarvittavat muutokset hakuohjeen
esimerkkitapauksiin.

6. Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
vuodelle 2010, haettavaksi julistaminen

Sihteeri esitteli hakukirjeen ja siihen tehdyt muutokset edellisvuoteen verrattuna.
Suurin muutos koskee pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden
avustamista. Pelastuslaitoksille syyskuussa 2009 sähköpostitse tehdyn
ennakkotiedustelun perusteella päätelaitteiden hankintaan ei vaikuta olevan
tarvetta varata omaa erillistä määrärahaa. Päätelaitehankintahakemukset
käsitellään osana muita järjestelmä- ja kalustohankkeita, ja niiden määräaika on
sama. Vuoden 2010 talousarviossa esitetään kalusto- ja järjestelmähankkeiden
määrärahaan pientä korotusta erillisen määrärahan poiston johdosta.

Yhteenveto vuoden 2010 hakukirjeeseen tehdyistä muutoksista:
- lääninhallitusten sijasta kirjeessä käytetään termiä aluehallintovirasto;

muutos tapahtuu 1.1.2010 haun ollessa käynnissä, mihin viitataan kirjeen
kolmannessa kappaleessa

- kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintaa koskeva alaluku on
poistettu; hankintoja avustetaan samoin kuin muita järjestelmähankkeita
ja avustusprosentti on sama (40)

- sopimuspalokuntien hankintoja koskevan kohdan loppuun on lisätty
muistutus alle 10 000 euron hankintojen avustamisesta

- yhteisiin määräyksiin on lisätty kohta julkisista hankinnoista annetun lain
noudattamisesta kuntien ja pelastustoimen alueiden hankintojen osalta;
aiemmin ko. määräys oli ainoastaan päätelaitteiden hankintoja
koskevassa alaluvussa

- Hakumenettely -lukuun on lisätty kehotus aluehallintovirastoille sopia
yhteinen määräaika hakemusten toimittamiselle; tällä pyritään välttämään
suurten asiakirjamassojen muodollisia siirtoja viranomaiselta toiselle, kun
aluehallinto muuttuu 1.1.2010 alkaen

- kirje lähetetään tiedoksi Sisäasiainministeriön pelastusosastolle.

Kalustohankintojen enimmäiskustannuksissa vuodelle 2010 on säiliöautojen ja
säiliöpaloautojen enimmäiskustannuksiin esitetty noin 2,5 prosentin korotusta.
Näiden ajoneuvojen hyväksyttävät enimmäiskustannukset eivät vastaa kaluston
tosiasiallisia hankintakustannuksia, minkä vuoksi korotus on katsottu
tarpeelliseksi.

Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja kalustohankintojen enimmäiskustannukset
vuodelle 2010 sekä julistaa haettavaksi pelastustoimen alueiden, kuntien ja
sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2010.

Hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 15.2.2010.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010, luonnos

Sihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
Hallitus keskusteli aiheesta, hyväksyi luonnoksen muutaman tarkennuksella
jatkotyöstettäväksi. Asiankäsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
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8. Innovaatiopalkinto 2010, sääntöjen muuttaminen ja haettavaksi julistaminen

Hallitus on kehittämispäivässään 1.9.2009 keskustellut rahaston
Innovaatiopalkinnon sääntöjen uudistamisesta. Sihteeri esitteli uudistetut
säännöt.

Hallitus hyväksyi hakuilmoituksen sellaisenaan ja innovaatiopalkinnon uudistetut
säännöt yhdellä täsmennyksellä Valintaprosessi -kohtaan.

Hallitus päätti julistaa vuoden 2010 palkinnon haettavaksi. Hakuilmoituksessa on
huomioitu sääntöihin tehdyt muutokset ja hakuaika päättyy maaliskuun lopussa
2010. Ilmoitus julkaistaan pelastustoimen ja palosuojelurahaston nettisivuilla,
Pelastustieto-lehdessä ja Sopimuspalokuntalaisessa. Lisäksi se lähetetään
julkaistavaksi sidosryhmille niiden omissa lehdissä ja nettisivuilla (SPEK, SPPL,
NKL, SSPL, SPAL, JHL, pelastuslaitokset, lääninhallitukset, Pelastusopisto,
Hätäkeskuslaitos). Asiasta pyritään tiedottamaan myös laajemmin.

9. Viestinnällisen ilmeen suunnittelu, logoehdotukset

Rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelijaksi valittu Eklekti Finland Oy laati
kolme logoehdotusta ja niihin liittyvät kirjepohjat rahaston hallituksen arvioitaviksi
ja jatkotyön pohjaksi. Hallitus päätyi yksimielisesti esittämään jatkotyöstettäväksi
logoehdotusta nro 1. Hallituksen jäsenillä oli joitakin ajatuksia mm. logon
värimaailmaan.

Suunnittelutyön aikana sihteeristö pitää säännöllisesti yhteyttä suunnittelijaan
tapaamisin, puhelimitse ja sähköpostitse, sekä esittelee työn eri vaiheet
hallitukselle hyväksymistä varten.

10. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
10.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset, oikaisuvaatimukset ja muut
avustusasiat

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos SM-2007-1981/Tu-3943

Palosuojelurahaston hallitus on päätöksellään 28.8.2007 myöntänyt Oulu-
Koillismaan pelastuslaitokselle avustusta pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE) päätelaitteiden hankintaan vuonna 2007
(hyväksyttävät enimmäiskustannukset 53 173 euroa, avustus enintään 21 269
euroa). Päätösehtojen mukaan hankintaa koskeva tilitys tuli toimittaa rahastolle
viimeistään 31.5.2008. Pelastuslaitos ei ollut toimittanut tilitystä rahastolle
26.8.2009 mennessä. Laitokselle lähetettiin 27.8.2009 päivätty kirje, jossa
ilmoitettiin päätöksen rauenneen, eikä siihen perustuvan avustuksen maksatusta
voi enää hakea.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos lähetti rahastolle 3.9.2009 päivätyn hakemuksen
ja tilityksen koskien vuosien 2006-2007 hankintoja. Hakemuksen mukaan
tilityshakemukset tehdään vuosittain tammi-helmikuussa, ja vuonna 2007 näin
tehtiin väestönhälytintä koskien. Tilitys päätelaitteita koskien jäi tekemättä, koska
puomitikasauton O162 hankinta, johon yksi laitteista piti sijoittaa, viivästyi ja tuli
valmiiksi vasta toukokuussa 2008. Tästä viivästyksestä johtuen tilityshakemusta
ei jätetty normaaliin aikaan, vaan se jäi odottamaan puomitikasauto-hankkeen
päättymistä. Pelastuslaitos on pyytänyt, että hallitus ottaisi em. asiat huomioon ja
maksaisi avustuksen päätöksen mukaisesti.
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen ja toteaa, että hakijalle myönnetty päätös on
rauennut.

Sotkamon kunta (Kainuun pelastuslaitos) SMDnro/2009/2533

Sotkamon kunta on saanut 13.4.1994 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen
paloaseman laajennuksesta ja peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin (dnro
19/726/94). Ennakkopäätöksen mukaiset hyväksyttävät kustannukset olivat
enintään 200 984,57 euroa (1 195 000 mk) ja avustus enimmäiskustannuksilla
80 393,83 euroa (478 000 mk). Rahaston johtokunta on myöntänyt kunnalle
ennakkopäätöksen perusteella 100 492,29 euron (597 500 mk) avustuksen
päätöksellään 29.2.1996. Ennakkopäätöksessä ilmoitettua korkeampi
avustussumma on johtunut kunnan kantokykyluokan muuttumisesta.

Sotkamon kunta on hakenut vapautusta avustuksen takaisinperinnästä
paloaseman käyttötarkoituksen muuttumisen vuoksi. Kainuun pelastuslaitoksen
Sotkamon-toimipisteen toiminnot ovat siirtyneet vanhalta asemalta uuteen
kiinteistöön 1.6.2009 alkaen. Entinen kiinteistö on jäänyt kunnan omistukseen, ja
tarkoituksena on muuttaa se monitoimitaloksi, jota hallinnoisi nuorisotoimi.
Kiinteistöön jää edelleen kunnan varalämpölaitos. Kunta perustelee
takaisinperinnästä luopumista kiinteistön jäämisellä kunnan omistukseen,
varalämpölaitoksen jäämisellä siihen sekä sillä, että myös nuorisotoimi on
valtionapuun oikeuttava toimiala.

Hallitus päätti hylätä hakemuksen.

Hallitus päättää periä takaisin Sotkamon kunnalle paloaseman laajennukseen ja
peruskorjaukseen vuonna 1996 myönnetyn avustuksen. Takaisinperittävä määrä
on 73 381 euroa. Palautettava summa on maksettava Palosuojelurahaston tilille
kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli palautettavaa
summaa ei makseta eräpäivään mennessä, sille on maksettava
valtionavustuslain 25 §:n mukaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 § 3
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti.

Palotutkimusraati SM-2007-3657/Tu-3942

Palotutkimusraati on hakenut 25.9.2009 päivätyllä hakemuksella
tilitysajankohdan muutosta Paloturvallisuusprofessuuriin liittyvään
selvityshankkeeseen siten, että hankkeen tilitys tapahtuisi viimeistään 31.5.2010.
Päätösehtojen mukaan hankkeen tilityksen määräaika oli 30.4.2009 mennessä.
Palotutkimusraati on ilmoittanut viivästymisestä Palosuojelurahaston
virkasähköpostiin lopputilityksen alkuperäiseen määräaikaan 30.4.2009
mennessä, jolloin arvioitiin että työ saataisiin valmiiksi vuoden 2009 loppuun
mennessä.

Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä jatkoaikahakemuksen.

Päätöksen SM-2007-3657/Tu-3942/13.5.2008 ehtoja muutetaan siten, että
hankintaa koskeva tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään
31.5.2010. Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ja enimmäisavustusta tai muita
päätösehtoja ei muuteta.
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10.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:

Armilan ja Kourulanmäen VPK ry (SMDno/2009/2538)
Pelastuskaluston hankintaan 5 391 euron kustannusten perustella 2156 euron
avustus.

Bosund FBK rf (SMDno/2009/2910)
Pelastuskaluston ja -varusteiden hankintaan 8 702 euron kustannusten
perusteella 3 480 euron avustus. Avustusta ei myönnetty työvälineiden
säilytyslaatikon eikä laatikon lisävarusteiden hankinnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin.

Hammarlands FBK rf (SMDno/2009/2249)
Perävaunun hankintaan 6181,93 euron kustannusten perusteella 2 472 euron
avustus. Avustusta ei myönnetty perävaunun tullauksesta, katsastuksesta,
kuljetuksesta eikä rekisteröinnistä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Humppilan VPK ry (SMDno/2009/2542)
Nuoriso-osaston varusteiden hankintaan 731,27 euron kustannusten perusteella
292 euron avustus. Avustusta ei myönnetty teltan hankintaan.

Humppilan VPK ry (SMDno/2009/2541)
Avustusta ei myönnetty opetusvälineiden hankintaan.

Kauvatsan WPK ry (SMDno/2009/2753)
Palovarusteiden hankintaan 8 318,34 euron kustannusten perusteella 3 327
euron avustus.

Mäntsälän VPK ry (SMDno/2009/2716)
Nuoriso-osaston suojavarusteiden hankintaan 4 558,65 euron kustannusten
perusteella 1 823 euron avustus.

Nokian VPK ry (SMDno/2009/2754)
Pelastuskaluston ja -varusteiden hankintaan 9 411,98 euron kustannusten
perusteella 3 764 euron avustus.

Oulun VPK ry (SMDno/2009/2818)
Palokaluston ja -varusteiden hankintaan 7 427,25 euron kustannusten
perusteella 2 970 euron avustus.

Paattisten VPK ry (SMDno/2009/2817)
Kalustoperäkärryn hankintaan 2 770 euron kustannusten perusteella 1 108 euron
avustus.

Pennalan VPK ry (SMDno/2009/2530)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.

Palovarusteiden hankintaan 3 852,25 euron kustannusten perusteella 1 540
euron avustus.

Pihlavan VPK ry (SMDno/2009/2540)
Palovarusteiden ja -kaluston hankintaan 5 452,98 euron kustannusten
perusteella 2 181 euron avustus. Avustusta ei myönnetty  kuivauskaapin,
pesukoneen, teltan, tietokoneen eikä videotykin hankintaan. Avustusta ei esitetä
myöskään miehistöauton hankintaan, koska kyseessä on yli 10 000 euron
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hankinta, johon rahaston avustuksen hakuohjeen mukaisesti avustusta tulee
hakea vuosittain määräaikana.

Pornaisten VPK ry (SMDno/2009/2866)
Paloasujen hankintaan 8659,56 euron kustannusten perusteella 3 463 euron
avustus.

Raahen VPK ry (SMDno/2009/2637)
Nuoriso-osaston suojavarusteiden hankintaan 564,66 euron kustannusten
perusteella 225 euron avustus.

Rajakylän VPK ry (SMDno/2009/2679)
Kaluston ja -varusteiden hankintaan 1375,85 euron kustannusten perusteella
550 euron avustus.

Rauman VPK ry (SMDno/2009/2592)
Nuoriso-osaston harjoituspukujen hankintaan 1 953 euron kustannusten
perusteella 781 euron avustus.

Uuraisten VPK ry (SMDno/2009/2559)
Mönkijän ja peräkärryn hankintaan 9 733 euron kustannusten perusteella
3 893 euron avustus.

Vaaralan VPK ry (SMDno/2009/2696)
Kaluston ja -varusteiden hankintaan 6 468,72 euron kustannusten perusteella
2 587 euron avustus. Avustusta ei myönnetty lattiakuivaimen, Virve-koteloiden
eikä savupatruunoiden hankintaan.

Ylikiimingin palomiehet ry (SMDno/2009/2539)
Nuoriso-osaston suojavarusteiden hankintaan 2067,50 euron kustannusten
perusteella 827 euron avustus.

11. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina, 3.12.2009 klo 9.00 sisäasiainministeriössä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Puheenjohtaja Juhani Meriläinen

Sihteeri Hanna Paakkolanvaara


