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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 4/2005 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 25.8.2005 klo 9.15 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Seppo Pekurinen varajäsen 

Jari Hyvärinen jäsen 
Tero Rönni jäsen 

 Anssi Parviainen varajäsen klo 9.20-10.16 
 Mikko Nygård sihteeri 
 Ilpo Helismaa asiantuntija 
  
Poissa: Markku Haiko  jäsen 
 Maija-Liisa Lindqvist jäsen 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.17. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 18.8.2005 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.4.2005) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Vuoden 2006 toiminnan painopisteet ja toimintasuunnitelma 2006 
 
 Varajäsen Parviainen saapui asian käsittelyn aikana. 
 
 Sihteeri esitteli esityslistan liitteenä olleen vuoden 2005 toimintasuunnitelman ja 

sen laadinnan perusteena olleet periaatteet. Toimintasuunnitelmassa esitetään 
yleiset tavoitteet ja painopisteet, avustusten tarkemmasta jakaumasta päätetään 
talousarviossa ja varojen käyttösuunnitelmassa. 

 
 Hallitus keskusteli yleisesti vuoden 2006 toiminnan painopisteistä. Todettiin, että 

pelastustoimen vuosien 2006-2010 TTS:sta voidaan ottaa rahaston 
suunnitelmaan tiettyjä asioita, eikä viitata TTS:aan yleisesti. Suunnitelma jaetaan 
hallitukselle ennen seuraavaa kokousta. Lisäksi palokuntakoulutuksen rooli 
pelastusalan järjestöjen avustuksissa on selkeästi ylikorostunut, ja ko. kohta 
muotoillaan seuraavaan suunnitelmaan toisella tapaa. 

 
5. Pelastusalan järjestöjen ja muiden vastaavien yhteisöjen yleisavustusten 

sekä erityisavustusten haettavaksi julistaminen vuodelle 2006 
 
 Asiantuntija Helismaa esitteli hakuilmoituksen ja erityisavustusten hakemisessa 

käytettävän, rahaston www-sivuille lisättävän sähköisen lomakkeen. 
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Pelastusalan järjestöjen ja muiden vastaavien yhteisöjen yleisavustukset tulee 
hakea viimeistään 31. lokakuuta 2005 ja erityisavustukset viimeistään 30. 
marraskuuta 2005. Suurin muutos edellisen vuoden hakuun verrattuna on 
hakijoilta vaadittava suunnitelma toiminnan ja hankkeen vaikuttavuuden 
mittaamisesta ja arvioimisesta. 

 
 Hallitus hyväksyi ilmoituksen ja lomakkeen käyttöön otettavaksi. Ilmoitus 

julkaistaan täydellisenä rahaston www-sivuilla ja lyhennettynä Pelastustieto-
lehdessä sekä Helsingin Sanomissa. 

 
6. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Kaustisen kunta (SM-2003-834/Tu-3944) 
 Paloaseman rakentamiseen 265 501 euron kustannusten perusteella 132 750 

euron avustus. 
 
 Kittilän kunta (SM-2003-807/Tu-3943) 
 Maastokelpoiseen ajoneuvoon 40 400 euron kustannusten perusteella 20 200 

euron avustus. 
 
 Lappeenrannan kaupunki (SM-2003-753/Tu-3943) 
 Käytettyyn sammutusautoon 75 800 euron kustannusten perusteella 34 868 

euron avustus. 
 
 Mäntsälän kunta (SM-2003-736/Tu-394) 
 VSS-suurtehohälyttimeen 24 223,56 euron kustannusten perusteella 12 111 

euron avustus. VIRVE-päätelaitteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia ei 
hyväksytty. 

 
 Pedersören kunta (SM-2003-831/Tu-3944) 
 Paloaseman rakentamiseen 472 000 euron kustannusten perusteella 159 780 

euron avustus. 
 
 Pihtiputaan kunta (SM-2003-849/Tu-3943) 
 Väestönhälytysjärjestelmään 33 026 euron kustannusten perusteella 16 513 

euron avustus. 
 
 Tampereen aluepelastuslaitos (SM-2003-870/Tu-3943) 
 Tarkastusautoon 17 997 euron kustannusten perusteella 6 838 euron avustus. 
 
7. Muut hakemukset 
 
 Hakosilta-Nostava VPK ry (SM-2005-1550/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 Pelastusvarusteisiin ja –kalustoon 5 618,40 euron kustannusten perusteella 

2 247 euron avustus. 
 
 Kangasalan VPK ry (SM-2005-1649/Tu-3941) 
 Pintapelastus/sukelluspukuihin 10 132,10 euron kustannusten perusteella 4 052 

euron avustus. 
 
 Leppävaaran VPK ry (SM-2005-587/Tu-3944) 
 Leppävaaran VPK on hakenut muutosta 26.4.2005 tehtyyn päätökseen. 
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 Hakija on saanut rahaston myönteisen päätöksen paloaseman laajentamiseen 
(hyväksyttävät kustannukset enintään 173 240 euroa, avustus enintään 69 000 
euroa). Päätöksen ehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 
31.12.2005. Leppävaaran VPK on hakenut muutosta em. ehtoon. Hakemuksen 
mukaan suunnittelu tapahtuu vuoden 2005 aikana ja rakennustyöt aloitetaan 
tammi-helmikuussa 2006. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Leppävaaran VPK ry:lle annettua päätöstä siten, että 

päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 28.2.2006. Muut 
päätösehdot eivät muutu. 

 
 Levannon VPK ry (SM-2005-1498/Tu-3941) 
 Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 6 989,99 euron kustannusten perusteella 

2 796 euron avustus. Avustusta ei myönnetty määräajasta myöhästyneisiin 
hankintoihin. 

 
 Oy Metsä-Botnia Ab, Joutsenon tehdas 
 Metsä-Botnian Joutsenon tehdas on hakenut avustusta tehtaan suojeluryhmille 

hankittuihin sammutusvarusteisiin. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakija ei ole rekisteröity yhdistys eikä 

palosuojelurahastolaissa tai rahaston avustuksenhakuohjeessa tarkoitettu 
sopimuspalokunta. 

 
 Pohjois-Savon pelastuslaitos (SM-2005-744/Tu-3943) 
 Pohjois-Savon pelastuslaitos on hakenut oikaisua 26.4.2005 tehtyyn 

päätökseen. 
 
 Hakija on saanut rahaston myönteisen päätöksen miehistöauton hankintaan. 

Hakemuksen mukaiset kustannukset olivat 44 000 euroa. Hyväksyttävä 
enimmäiskustannus miehistöautohankintaan keväällä 2005 oli 36 600 euroa. 
Hakija ilmoitti hankinnan yhteydessä luovutettavan vaihto-omaisuuden arvoksi 
29 000 euroa. Hyväksytyistä kustannuksista vähennettiin vaihto-omaisuuden 
arvo, jolloin päätöksen mukaiset enimmäiskustannukset olivat 7 600 euroa ja 
enimmäisavustus 3 040 euroa. 

 
 Pelastuslaitoksen oikaisupyynnön mukaan hankintaa valmisteltaessa ei ollut 

tiedossa, että vaihto-omaisuuteen on 22.3.2002 myönnetty rahaston 50 % 
avustus. Hakija on pyytänyt oikaisemaan päätöstä siten, että avustuksen 
palautusosuus huomioidaan avustusta myönnettäessä. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Pohjois-Savon pelastuslaitokselle annettua päätöstä SM-

2005-744/Tu-3943 seuraavasti: 
 
 Kohde: miehistöauto 
 Hyväksyttävät kustannukset enintään: 36 600 e 
 Avustus enintään: 14 640 e 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin vaihto-omaisuutena 

luovutettavan pelastusauton hankintaan vuonna 2001 saadun avustuksen. 
Takaisin perittävä määrä on sen suuruinen osa avustuksen kohteena olevan 
omaisuuden käyvästä arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden 
alkuperäisistä hankintamenoista. Takaisin perittävä määrä vähennetään hakijalle 
tämän päätöksen perusteella maksettavasta avustuksesta. 

 
 Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
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 Ruskon VPK ry (SM-2005-1554/Tu-3941) 
 Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 5 067,32 euron kustannusten perusteella 

2 026 euron avustus. 
 
 Salon VPK ry (SM-2005-1285/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 9 828,02 euron kustannusten perusteella 

3 931 euron avustus. 
 
 Teuron-Kuuslammin VPK ry (SM-2005-940/Tu-3941) 
 Pelastusvarusteisiin 10 578,27 euron kustannusten perusteella 4 231 euron 

avustus. 
 
 Tikkurilan VPK ry (SM-2002-497/Tu-394) 
 Tikkurilan VPK on hakenut jatkoaikaa ennakkopäätöksen voimassaoloon. 
 
 Hakija on saanut 8.5.2002 myönteisen ennakkopäätöksen pelastusaseman 

rakentamiseen (hyväksyttävät kustannukset enintään 201 825 euroa, avustus 
enintään 80 730 euroa). Ehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa vuoden 2002 
aikana ja saattaa loppuun vuoden 2003 loppuun mennessä. Rahastolle ei ollut 
saapunut 25.2.2005 mennessä varsinaista avustushakemusta, joten asiasta 
lähetettiin tiedustelu. VPK lähetti asiasta selvityksen ja haki ennakkopäätöksen 
voimassaoloon jatkoaikaa siten, että rakentaminen tulee saattaa päätökseen 
vuoden 2007 loppuun mennessä. 

 
 Selvityksen mukaan uusille toimitiloille varatulla tontilla on sijainnut aiemmin 

lyijysulatto, jonka jäljiltä maaperä on saastunut. Vantaan kaupunki ei ole 
toistaiseksi kyennyt suorittamaan maaperän puhdistusta budjetin tiukkuuden 
vuoksi. Maaperän kunto ei ollut tiedossa vuokrasopimusta tehtäessä. Hakija ei 
antanut selvitystä siitä, miksi se ei ole tehnyt vuosina 2002-2003 rahastolle 
ilmoitusta rakentamisen viivästymisestä. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Tikkurilan VPK ry:lle annettua ennakkopäätöstä SM-

2002-497/Tu-394 siten, että päätöksessä mainittu rakentaminen tulee saattaa 
loppuun viimeistään 30.6.2006. Ennakkopäätöksen muut ehdot eivät muutu. 
Mikäli rakentamisen kestäessä käy selväksi, ettei sitä kyetä suorittamaan 
loppuun päätöksessä määrätyssä ajassa, ennakkopäätöksen voimassaoloon 
tulee välittömästi hakea muutosta rahaston hallitukselta. 

 
 Turun VPK ry (SM-2005-1286/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 10 347,07 euron kustannusten perusteella 

4 138 euron avustus. Avustusta ei myönnetty määräajasta myöhästyneisiin 
hankintoihin, digivastaanottimen ja videolaitteiden hankintaan eikä ajoneuvojen 
renkaiden, varaosien ja kaluston huoltoon tarkoitettujen tarvikkeiden hankintaan. 

 
 Ulvilan kaupunki (SM-2004-728/Tu-3944) 
 Ulvilan kaupunki on hakenut muutosta 29.4.2004 tehtyyn päätökseen. 
 
 Kaupunki on hakenut 9.12.2003 avustusta uuden paloaseman sekä 

suojelulohkon johtokeskuksen ja väestönsuojan rakentamiseen. 
Lääninhallituksen lausunnossa keväällä 2004 kustannusarvioksi on ilmoitettu 
287 000 euroa. Hakemukseen on pyydetty lisäselvityksenä mm. hankkeen 
kustannusarvio, jossa johtokeskuksen ja väestönsuojan rakentamiskustannukset 
on eritelty. Hakija on toimittanut lisäselvityksen, jonka mukaan paloaseman 
kokonaiskustannukset ovat 420 000 euroa, erittelemättä johtokeskuksen ja 
väestönsuojan kustannuksia. Uusia selvityksiä ei ole tämän jälkeen pyydetty. 
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 Päätöstä tehtäessä rahasto on vähentänyt kustannuksista väestönsuojan 
arvioidut kustannukset 89 093 euroa. Päätöksen mukaiset hyväksyttävä 
kokonaiskustannukset ovat 330 907 euroa ja enimmäisavustus 132 362 euroa. 
Ulvilan kaupungin muutoshakemuksen mukaan päätös on perustunut 
paloaseman kustannusarvioon, josta on virheellisesti vähennetty väestönsuojan 
kustannukset. Työstä saatujen tarjousten perusteella kustannukset ovat 576 338 
euroa. Hakija on pyytänyt oikaisemaan päästöstä ja myöntämään hankkeeseen 
enimmäisavustuksen. 

 
 Hallitus päätti muuttaa päätöstä seuraavasti: 
 
 Hyväksyttävät kustannukset enintään: 576 338 euroa 
 Avustus enintään: 170 000 euroa 
 
 Muilta osin päätös on 29.4.2004 annetun päätöksen mukainen. 
 
 Hallintolain (434/2003) 50 §:n mukaan, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen 

tai puutteelliseen selvitykseen, viranomainen voi poistaa virheellisen 
päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Hallitus katsoi 29.4.2004 annetun 
päätöksen perustuvan Ulvilan kaupungilta pyydettyyn virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen ja päätti muuttaa päätöstä hallintolain mukaisesti. 

 
8. Muut asiat 
 
 Sihteeri esitteli heinäkuuhun asti ulottuvan vuoden 2005 talousseurantaraportin. 

Rahaston varoja on ko. ajankohtaan mennessä käytetty noin 4,4 milj. euroa. 
Riippuen rahastolle tulevien maksatushakemusten määrästä sekä 
palosuojelumaksukertymän suuruudesta, vuoden 2005 tilinpäätöksessä menot 
vastannevat tuloja tai tilinpäätöksestä tulee jonkin verran ylijäämäinen. 

 
 Hallitus merkitsi asian tiedoksi. 
 
9. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona, 12.10.2005 klo 13 

Sisäasiainministeriössä. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.16. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


