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1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.34. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 20.4.2005 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.3.2005) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Vuoden 2005 varojen käyttösuunnitelman muuttaminen 
 
 Rahaston hallituksen 15.12.2004 hyväksymän vuoden 2005 ohjeellisen varojen 

käyttösuunnitelman mukaan uusia rakennushankkeita ja kalustohankintoja 
koskevia päätöksiä voidaan vuonna 2005 tehdä siten, että rakennushankkeiden 
osuus on 1.8 milj. euroa ja kalustohankintojen osuus 0,7 milj. euroa.  

 
 Erityisavustushakemusten tultua tietoon on havaittu, että on paineita muuttaa 

suunnitelmaa varsinkin rakennushankkeisiin suunnattavien varojen osalta. 
Lisäksi hallitus totesi vuoden 2004 tilinpäätöstä käsitellessään, ettei pääomaa 
ole syytä kasvattaa tietoisesti. 

 
 Hallitus päätti muuttaa vuoden 2005 varojen käyttösuunnitelmaa siten, että 

määrärahaa on käytettävissä alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien 
kalustohankintoihin 900 000 euroa ja kuntien sekä sopimuspalokuntien 
rakennushankkeisiin 2 300 000 euroa. 

 
5. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 

 



 Forssan kaupunki (SM-2003-767/Tu-3944) 
 Paloaseman laajentamiseen 458 620 euron kustannusten perusteella 159 780 

euron avustus. 
 
 Herralan VPK ry (SM-2003-780/Tu-3944) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 Palotallin rakentamiseen 188 952,45 euron kustannusten perusteella 75 580 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty talkoomuonituksesta eikä harjakaisista 
aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
 Hämeenlinnan kaupunki (SM-2003-781/Tu-3944) 
 Konttien säilytyshallin rakentamiseen 205 000 euron kustannusten perusteella 

90 200 euron avustus. 
 
 Porvoon kaupunki (SM-2000-1040/Tu-394) 
 Paloaseman rakentamiseen 4 932 679 euron kustannusten perusteella 159 778 

euron avustus. 
 
6. Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien 

erityisavustushakemukset vuodelle 2005 
 
 Sihteeri esitteli asian. Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui kokoustiloista Etelä-

Suomen läänin kalustohankintoja koskevien hakemusten käsittelyn ajaksi. 
 
 Palosuojelurahaston hallitus on julistanut kirjeellään 21.10.2004 

lääninhallituksille haettavaksi pelastustoimen alueille, kunnille ja 
sopimuspalokunnille tarkoitetut erityisavustukset kalustohankintoihin ja 
rakennushankkeisiin vuodelle 2005. Hakemuksia tuli yhteensä 112. Hallituksen 
15.12.2004 hyväksymän ja 26.4.2005 muuttaman varojen ohjeellisen 
käyttösuunnitelman mukaan kalustohankintojen osuus on 900 000 euroa ja 
rakennushankkeiden 2 300 000 euroa. 

 
 Hallitus päätti myöntää avustukset läänikohtaisista listoista ilmenevällä tavalla 

(liite). Päätös merkitsi 6 626 euron ylitystä varojen käyttösuunnitelmassa 
hankkeisiin yhteensä esitetystä summasta. Avustusesitys oli laadittu pääosin 
asukaslukuperusteisesti, minkä lisäksi pyrittiin huomioimaan kriteerit täyttävien 
rakennushankehakemusten määrä ja pelastustoimen alueiden 
palvelutasopäätösten mukaisia tarkoituksia edistävän kaluston hankinta. 

 
7. Muut hakemukset 
 
 Jäsen Lindqvist saapui asian käsittelyn aikana. 
 
 Imatran VPK ry (SM-2005-877/Tu-3941) 
 Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 7 218,38 euron kustannusten perusteella 

2 887 euron avustus. 
  
 Isojoen Palomiehet ry (SM-2005-900/Tu-3943) 
 Isojoen Palomiehet ry haki avustusta ensivaste/miehistöauton hankinnasta 

aiheutuneisiin kustannuksiin. 
  
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakija ei ole palosuojelurahastolaissa ja 

rahaston avustuksenhakuohjeessa tarkoitettu hakija. 
 
 Jokioisten VPK ry (SM-2005-903/Tu-3941) 
 Sammutusvarusteisiin 3 020,30 euron kustannusten perusteella 1 208 euron 

avustus. 

 



 
 Porin VPK ry (SM-2005-917/Tu-3941) 
 Sammutussaappaisiin 2 239,87 euron kustannusten perusteella 895 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty palokuntapukujen ja nuoriso-osaston 
varusteiden hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 
 Porin VPK ry (SM-2005-916/Tu-3941) 
 Porin VPK ry haki avustusta kiinteistön korjauksesta aiheutuneisiin 

kustannuksiin. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Kyseessä ei katsottu olevan merkittävä 

peruskorjaus. Lisäksi tilat on pääosin vuokrattu ulkopuoliselle yrittäjälle, eikä niitä 
käytetä pelastustoimen tarkoituksiin. 

 
 Pyhämaan VPK ry (SM-2005-45/Tu-3941) 
 Paloaseman huolto- ja pesuhallitilojen korjaukseen 7 104,68 euron kustannusten 

perusteella 2 841 euron avustus. 
 
 Sälinkään VPK ry (SM-2005-902/Tu-3941) 
 Pelastusvarusteisiin ja –kalustoon 2 841,14 euron kustannusten perusteella 

1 136 euron avustus. 
 
8. Muut asiat 
 
 8.1. Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 
 Valtiontalouden tarkastusvirasto on 6.4.2005 antanut Palosuojelurahaston 

tilintarkastuskertomuksen ja vuosiyhteenvedon tehdystä tarkastuksesta. 
 
 Kertomuksen mukaan rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien 

säännösten ja määräysten mukaisesti. Tarkastuksessa todettiin tulleen esille 
tarvetta täsmentää rahastoa koskevia säännöksiä eräiden taloushallintoa 
koskevien menettelyjen osalta. Todettiin, että asiaan palataan myöhemmässä 
vaiheessa. 

 
 Hallitus merkitsi kertomuksen ja yhteenvedon tiedoksi. 
 
 8.2. VIRVE-hälytyspalvelun päätelaitehankintojen avustaminen 
 Digita Oy, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Huoltovarmuuskeskus ovat 

31.1.2002 solmineet sopimuksen DARC-palvelun tuottamisesta. DARC-
teknologiaan perustuva VIRVE-hälytyspalvelu toimii Digita Oy:n rakentamassa 
verkossa ja se korvaa lakkautetun kaukohakujärjestelmän sekä VHF-
radioverkkojen hälytysjärjestelmät. Järjestelmää käytetään alussa lähinnä 
vapaaehtoisten palokuntien hälyttämiseen. 

 
 Sisäasiainministeriön selvityksen mukaan matkapuhelinoperaattoreiden 

tekstiviestit eivät ole riittävän luotettava järjestelmä viranomaisten hälyttämiseen. 
Kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon epäselvyys on kuitenkin estänyt 
pelastustoimen alueiden siirtymisen palvelun käyttöön. 

 
 DARC-ohjausryhmä esitti Palosuojelurahastolle 6.4.2004, että rahasto myöntäisi 

avustuksen hälytyspalvelun päätelaitteiden hankkimiseksi palvelun käyttäjille, 
sekä rahoittaisi verkon kapasiteetin viranomaiskäyttöön noin 1,4 milj. euron 
vuosittaisella avustuksella. Rahaston hallitus totesi kokouksessaan 29.4.2004, 
että avustusta ei voida myöntää esityksen mukaisesti. Asian valmistelua 
päätettiin kuitenkin jatkaa ja sitä käsitellä uudelleen myöhemmässä vaiheessa. 

 Ohjausryhmä on esittänyt 12.2.2005 Sisäasiainministeriön kuntatalouden 
neuvottelukunnalle, että DARC-verkon tiedonsiirtokapasiteetti rahoitetaan 
keskitetysti budjettivaroista. Rahoitus tulisi kuntien yleisistä valtionosuuksista, 

 



mikä takaa palvelun maksuttomuuden käyttäjille. Ohjausryhmä on lähettänyt 
rahastolle 19.4.2005 uuden esityksen koskien päätelaitehankintojen 
avustamista. Ohjausryhmä esittää, että Palosuojelurahasto tukisi päätelaitteiden 
hankintaa sopimuspalokuntien käyttöön. 

 
 Hallitus päätti, että VIRVE-hälytyspalvelun päätelaitteiden hankintaan voidaan 

myöntää avustusta rahaston varoista sillä edellytyksellä, että palvelu otetaan 
käyttöön suunnitellun mukaisesti. Avustus voidaan myöntää pelastustoimen 
alueille ja sopimuspalokunnille. 

 
 Pelastustoimen alueille avustusta voidaan myöntää normaalien hakuaikojen 

puitteissa. Useasta päätelaitteesta koostuvaa hankintaa käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena (järjestelmänä), vaikka siihen kuuluvien yksittäisten laitteiden 
yksikköhinta olisikin alle raja-arvon. Avustuksenhakuohjeesta poiketen 
järjestelmän kokonaishinnan tulee olla vähintään 20 000 euroa. Avustuksen 
myöntämiseen sovelletaan muutoin hakuohjeen määräyksiä. 
Sopimuspalokunnille avustusta voidaan myöntää avustuksenhakuohjeen 
määräysten mukaisesti. 

 
 8.3. Avustuksenhakuohjeen muuttaminen 
 Rahaston voimassaolevan ohjeen avustuksen myöntämisestä pelastustoimen 

alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille (SM-2003-3209/Tu-394) mukaan 
sopimuspalokuntien tulee avustusta hakiessaan liittää hakemukseen 
yhdistysrekisteriote. Rahaston sihteeristölle on hankittu tunnukset Patentti- ja 
rekisterihallituksen palveluun, joka sisältää yhdistysrekisterissä olevien 
yhdistysten tiedot. 

 
 Hallitus päätti muuttaa avustuksenhakuohjetta siten, että sopimuspalokuntien 

hakemuksiin vaadittavista liitteistä poistettiin yhdistysrekisteriote. 
  
 8.4. Pelastusalan järjestöjen vuoden 2006 yleisavustusten valmistelu 
 Jäsen Haiko poistui asian käsittelyn aikana. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
 Asiantuntija Helismaa esitteli pelastusalan järjestöjen vuoden 2006 

yleisavustuksien määräytymistä ja päätöksentekoa koskevat periaatteet. Vuonna 
2006 painopisteenä on vaikuttavuustavoitteiden arvioinnin ja raportoinnin 
kehittäminen. 

 
 Hallitus keskusteli asiasta. Todettiin, että kehittämistyötä on syytä jatkaa esitetyn 

mukaisesti. Esitetyt periaatteet todettiin hyväksi lähtökohdaksi julistettaessa 
vuoden 2006 avustuksia haettavaksi ja tehtäessä asiasta päätöksiä. Hallitus 
merkitsi asian tiedoksi. 

 
 Varajäsen Pekurisen esityksestä ylimääräisenä asiana käsiteltiin seuraava: 
 
 Hallitus on 25.2.2004 myöntänyt Agro-Elektro Oy:lle enintään 50 000 euron 

avustuksen maatilojen sähköturvallisuusoppaiden julkaisemiseen. Päätösehtojen 
mukaan avustuksella julkaistavan aineiston tulee olla pelastusviranomaisten 
vapaasti saatavilla ja käytettävissä sekä sähköisessä muodossa että muina 
julkaisuina. Agro-Elektro on tarjonnut vakuutusyhtiöille ostettavaksi maatilojen 
sähköturvallisuusopasta. On epäselvää, onko ko. julkaisu tuotettu rahaston 
avustuksella. 

 
 Hallitus päätti, että sihteeristö selvittää asiaa ja pyytää tarvittaessa Agro-Elektro 

Oy:ltä tilityksen avustuksen käytöstä. 
 
 
 

 



9. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään torstaina, 25.8.2005 klo 9.30 Sisäasiainministeriössä. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE Myönnetyt erityisavustukset lääneittäin 

 


