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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 2/2008 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
 
Aika: 11.3.2008 klo 9.15 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Veli Matti Ojala jäsen 
 Jari Hyvärinen jäsen 

Jari Larikka jäsen 
 Piia Vähäsalo jäsen este asia 7.2 
 Mikko Nygård sihteeri 
 Hanna Paakkolanvaara ylitarkastaja 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
   
Poissa: Leena Eränkö  jäsen 
 Oiva Kaltiokumpu jäsen 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.17. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 7.3.2008 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
 Sihteeri kertoi lyhyesti Palosuojelurahaston varojen kertymisestä, avustusten 

saajista sekä hakemis- ja myöntämismenettelyistä. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Edellisen kokouksen (27.2.2008) pöytäkirja ei ollut vielä valmistunut, joten se 

hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 
4. Hallituksen järjestäytyminen 
 
 4.1 Varapuheenjohtajan valinta 
 Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4.2 §:n mukaan 

hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
 Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Kirsi Rajaniemi. 
 
 4.2 Hallituksen kokouspalkkiot 
 Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan 

rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. 
Hallituksen kokoukseen osallistuvalle puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 
kokouspalkkio. Sisäasiainministeriö vahvistaa palkkiot. 

 
 Valtiovarainministeriö on antanut vuonna 2003 ohjeen virastojen johtokuntien 

palkkioista 31.12.2007 saakka. VM:stä saadun tiedon mukaan ohje uusitaan 
kevään 2008 aikana, ja vanhaa ohjetta voidaan käyttää uuden voimaantulon 
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saakka. Ohjeeseen ei liene tulossa suuria muutoksia. VM:n suositus 
kokouspalkkioiksi on edelleen voimassa. 

 
 Hallitus päätti, että kuukausipalkkioiden osalta tullaan noudattamaan VM:n 

uusittua ohjetta. 
 
 4.3 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 
 Edellisen hallituksen käytännön mukaan rahaston sihteeristöön kuuluva 

tarkastaja Ulla Mönkkönen on osallistunut puhe- ja läsnäolo-oikeudella 
hallituksen kokouksiin. Mönkkönen vastaa rahastossa hakijoiden neuvonnasta, 
joten kokouksiin osallistuminen on hänen työnsä kannalta hyödyllistä. 

 
 Hallitus päätti myöntää Ulla Mönkköselle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokouksiin. 
 
5. Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2007 
 
 Sihteeri esitteli rahaston vuoden 2007 tilinpäätöksen, joka käsitti 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. 
 
 Toimintakertomukseen on aiemmista vuosista lisätty informaatiota 

toimintasuunnitelman toteutumisvertailuun, jossa on mukana edellisen vuoden 
vertailutiedot, sekä tunnuslukujen muodossa hallituksen joulukuussa tekemän 
päätöksen mukaisesti. Lisäksi uutena päälukuna mukana on 
talousarvioasetuksessa edellytetty sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuma. 

 
 Palosuojelumaksukertymä kasvoi edellisvuodesta 4,1 % jälleen uuteen 

ennätyslukemaan, noin 8,2 milj. euroa. Hallintomenot lisääntyivät vuodesta 2006 
runsaat 20 %, mikä johtuu pääasiassa Kuntaliiton kanssa tehdyn 
konsulttisopimuksen perusteella maksetuista suorituksista sekä rahaston talous- 
ja palkkahallinnon hoitamisesta maksetusta korvauksesta sisäasiainhallinnon 
palvelukeskukselle. Siirtotalouden kulut kasvoivat huomattavasti. Syinä tähän 
ovat vuonna 2005 tapahtunut siirtyminen sitoumusperusteiseen menojen 
kirjaamiseen ja hallituksen toteuttama eri tarkoituksiin varattujen määrärahojen 
tason nostaminen. Viimeksi mainitusta johtuen vuoden aikana maksettujen 
avustusten määrä kasvoi voimakkaasti. Tilikaudelta jäi 273 499 euron alijäämä. 
Tosiasiassa rahaston likvidit varat kasvoivat noin 1,0 milj. eurolla johtuen 
sitoumusperusteisesta kirjaamistavasta. 

 
 Hallitus käsitteli tilintarkastajan väliraportin rahaston vuoden 2007 

tilintarkastuksesta. Väliraportin mukaan rahaston kirjanpidossa ja 
tilinpäätöslaskelmissa ei ole olennaista huomautettavaa, ja tilinpäätös antaa 
riittävät ja luotettavat tiedot rahaston tuloksesta ja tuloksellisuudesta sekä 
taloudellisesta asemasta. Raportti totesi avustusten myöntöharkinnan pysyneen 
sopivan tiukkana ja avustusten vaikuttavuuteen kiinnitetyn huomiota. 
Tilintarkastaja kiinnitti kuitenkin huomiota pelastusalan järjestöjen yleiseen 
avustustarpeeseen. 

 
 Hallitus merkitsi väliraportin tiedoksi. 
 
6. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Ilmatieteen laitos (SM-2007-3526/Tu-3942) 
 Ylitarkastaja Paakkolanvaara esitteli hakemuksen. 
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Ilmatieteen laitos on hakenut 125 000 euron (49 %) avustusta hankkeeseen 
Metsäpalojen syttymisriskin havaitsemisen, kehittymisen ja savukaasujen 
leviämisen arviointimenetelmän kehittäminen. Hallitus on jättänyt hakemuksen 
pöydälle lisäselvityksiä varten kokouksessaan 27.2.2008. Hakija on toimittanut 
pyydetyt selvitykset 3.3.2008. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry/palotekninen komitea (SM-2007-3376/Tu-
3942) 
Ylitarkastaja Paakkolanvaara esitteli hakemuksen. 
  
Standardisoimisliiton palotekninen komitea on hakenut 104 400 euron avustusta 
paloalan standardisointiin vuodelle 2008. Hallitus on jättänyt hakemuksen 
pöydälle kokouksessaan 27.2.2008.  
 
Hallitus päätti myöntää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n palotekniselle 
komitealle yhteensä enintään 37 350 euron (50 %) erityisavustuksen 
hakemuksessa mainittuun toimintaan. Avustusta määrättäessä huomioitiin 
varsinaiseen paloalan standardisointiin osallistumisesta aiheutuvat matkakulut 
sekä paloteknisen komitean sihteeristötyöstä aiheutuvat kustannukset. 
 
Hallitus päätti ilmoittaa hakijalle, että kyseessä on viimeinen vuosi, jolloin 
rahasto myöntää nykyisin perustein erityisavustusta paloalan standardisointiin. 
Hallitus harkitsee kevään 2008 aikana uudelleen linjauksensa koskien ko. 
toiminnan avustamista ja sen vaikuttavuuden arviointia palosuojelurahastolain 
kannalta. Rahasto yhdessä toimintaa rahoittavien ministeriöiden sekä 
Standardisoimisliiton kanssa neuvottelee vuoden 2008 aikana toiminnan 
rahoituksen järjestämisestä ja myöntämisperusteista. 
 
Avustusta saa käyttää paloalan standardien valmisteluun liittyviin kokouksiin 
osallistumiseen sekä SFS:n sihteeristöveloitukseen tekniseltä komitealta. 
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen 
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. 
 
Avustusta ei saa käyttää standardien seurantakokouksiin osallistumiseen, 
palontorjunnan alaan kuuluvien testausmenetelmien standardisointiin eikä 
kokousmatkoihin, joiden tarkoituksena on osallistujien oman asiantuntemuksen 
ylläpitäminen. Tuettavista kokousmatkoista aiheutuvat hyväksyttävät 
kustannukset voivat olla enintään 1 000 euroa/osallistuja. Rahaston tuella 
kokouksiin osallistuvien tulee toimittaa rahastolle kokouksista ja niiden tuloksista 
matkaraportit. 
 
Mikäli hakemuksessa esitetty kokoussuunnitelma ei toteudu suunnitellusti, 
säästyneitä varoja ei saa ilman hallituksen lupaa käyttää muihin kokouksiin 
osallistumiseen tai muihin tarkoituksiin. Rahastolle tulee viimeisen tilityksen 
yhteydessä toimittaa erittely paloteknisen komitean sihteeristötyöhön vuonna 
2008 käytetystä ajasta, työn kokonaiskustannuksista ja siihen käytetystä 
avustuksesta. 
 
Ivalon VPK ry (SM-2008-461/Tu-3941) 
Palovarusteisiin 2 565,26 euron kustannusten perusteella 1 026 euron avustus. 
 
Järvenpään VPP ry (SM-2008-339/Tu-3941) 
Palokalustoon ja -varusteisiin 6 498,20 euron kustannusten perusteella 2 599 
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kuntoiluvälineiden ja harjoitusnuken 
hankintaan. 
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Kaasmarkun VPK ry (SM-2008-421/Tu-3941) 
Palovarusteisiin 3 528,31 euron kustannusten perusteella 1 411 euron avustus. 
 
Ranuan VPK ry (SM-2007-3930/Tu-3941) 
Pelastuskalustoon ja -tarvikkeisiin 462 euron kustannusten perusteella 184 
euron avustus. Avustusta ei myönnetty termospullojen hankintaan eikä 
määräajan jälkeen haettuihin kustannuksiin. 
 
Tirilän VPK ry (SM-2008-652/Tu-3941) 
Palokalustoon ja -varusteisiin 6 496,65 euron kustannusten perusteella 2 598 
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston huollon ja kunnossapidon piiriin 
kuuluviin kustannuksiin. 
 
Tolkis FBK rf (SM-2008-765/Tu-3941) 
Palovarusteisiin 4 027,95 euron kustannusten perusteella 1 611 euron avustus. 
 
Vanhankylän seudun VPK ry (SM-2008-230/Tu-3941) 
Palokalustoon ja -varusteisiin 5 847,02 euron kustannusten perusteella 2 338 
euron avustus. 

 
7. Muut asiat 
 
 7.1 Rahaston avustuksenhakuohjeen uudistaminen 
 Sihteeri esitteli luonnoksen uudeksi avustuksenhakuohjeeksi. Ohjetta käsiteltiin 

hallituksen kokouksissa 2.11.2007 ja 12.12.2007, jolloin se on jätetty pöydälle. 
Ohjeessa on esitetty yleiset linjaukset avustusten hakemista koskien, tarkemmat 
ohjeet esitetään mm. hakulomakkeissa ja niiden täyttöohjeissa, joiden 
päivittäminen on helpompaa. 

 
 Hallitus hyväksyi ohjeluonnoksen muutoksitta ja päätti lähettää sen 

lausuntokierrokselle. Lopullinen hyväksyminen tapahtuu joko kevään 
viimeisessä kokouksessa tai syksyllä. Ohjeen painettuun versioon päätettiin 
lisätä pari esimerkkitapausta avustusten takaisinperinnästä. Sihteeri laatii tekstin 
ja lähettää ne hallitukselle tiedoksi. 

 
 7.2 Innovaatiopalkinto vuonna 2008 
 Esteellinen jäsen Vähäsalo ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 

Hallitus julisti kokouksessaan 28.8.2007 haettavaksi rahaston 
Innovaatiopalkinnon vuodelle 2008. Määräaika esitysten tekemiselle oli 
30.11.2007. Määräaikaan mennessä palkintoesityksiä tuli 3 kpl. 

 
 Palkinnon sääntöjen 6 §:n mukaan valintaraati tekee valittavasta esityksen 

hallitukselle, joka tekee päätöksen saajasta viimeistään toukokuun loppuun 
mennessä. Muun kuin raadin esittämän saajan valitsemiseen tarvitaan 
hallituksen yksimielinen päätös. Palkinto voidaan jättää jakamatta mm., mikäli 
raati ei pääse valinnasta yksimielisyyteen tai riittävän ansioituneita ehdotuksia ei 
löydy. 

 
 Raati on todennut, että ehdotusten joukosta ei löydy riittävän ansioitunutta 

ehdotusta vuoden 2008 palkinnon saajaksi. Raati on ehdottanut, että vuoden 
2009 palkintoa varten tiedotusta tulisi tehostaa. 

 
Hallitus päätti jättää Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2008 jakamatta. 
Esitysten tekijöille ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Hallitus keskusteli tiedotuksen 
tehostamisesta seuraavan vuoden palkintoa varten. Todettiin mm., että lehti-
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ilmoittelua kannattaa hyödyntää entistä laajemmassa mittakaavassa ja ilmoitus 
saattaa tehokkaasti tietoon myös pelastuslaitoksissa. 

  
8. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään sisäasiainministeriössä 13.5.2008 klo 9.30. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.19. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


