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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 27.8.2008 klo 9.30 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 425 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Leena Eränkö jäsen 

Veli Matti Ojala jäsen 
Jari Larikka jäsen 

 Oiva Kaltiokumpu jäsen klo 9.47 - 
 Piia Vähäsalo jäsen este asia 8.3.1 (Nivalan VPK) 
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
 Katja Oikarinen sihteeriharjoittelija 
 Mikko Nygård ylitarkastaja asiat 1-4, klo 9.30-10.20  
 
 
Poissa: Jari Hyvärinen  jäsen 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.39. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 20.8.2008 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. (Kohtaan 8.1 
liittyen jaettiin korjattu päätösselvitys CTIF:n oikaisupyyntöön) 

 
 Sihteeriharjoittelija Katja Oikariselle päätettiin myöntää läsnäolo-oikeus 

kokoukseen ja oikeus toimia kokouksen teknisenä sihteerinä. 
 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen varsinaisen kokouksen (13.5.2008) pöytäkirja sekä 

puhelinkokouksen (27.6.2008) pöytäkirja muutoksitta. 
 
 
4. Ohje avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastosta  
 
 4.1 Lausuntoyhteenveto ja ohjeen hyväksyminen 
  
 Ylitarkastaja Mikko Nygård kertoi hakuohjeen laadintaprosessista sekä 

lausuntokierroksen tuloksista. Kyseessä on pysyväisluonteinen yleisohje, jossa 
on esitetty yleiset linjaukset avustusten hakemista koskien, tarkemmat ohjeet 
esitetään mm. hakulomakkeissa ja niiden täyttöohjeissa, joiden päivittäminen on 
helpompaa. Ohjeluonnosta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 15.3.2008, jolloin 
luonnos hyväksyttiin ja päätettiin lähettää lausuntokierrokselle. Lausuntokierros 

 



PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 4/2008 
 

2 

toteutettiin loppukeväästä. Lopullinen ohje laadittiin lausuntokierroksen anti 
huomioonottaen.  

    
 Hallitus hyväksyi lopullisen ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahas-

tosta (SM-2008-1180/Tu-394) muutoksitta. Ohje astuu voimaan 1.9.2008. 
 
  
 4.2 Uudesta avustusten hakuohjeesta tiedottaminen 
 

Sihteeri esitteli uutta hakuohjetta koskevan tiedotussuunnitelman sekä 
suunnitelman läänikohtaisista yhteistyö- ja tiedotustilaisuuksista. 
 
Ohje julkaistaan rahaston internet-sivuilla sekä lähetetään kaikille keskeisille 
yhteistyö- ja hakijatahoille. 
 
Palosuojelurahaston ja läänin yhteiset tilaisuudet on tarkoitettu läänin 
pelastustoimen henkilöstölle tiedotustilaisuudeksi Palosuojelurahaston 
uudistuneesta hakuohjeesta sekä alueelliseksi keskustelufoorumiksi rahaston 
avustusten hakuun ja myöntämiseen liittyvissä asioissa. Tilaisuuden 
kohderyhmänä ovat läänin pelastuslaitosten pelastusjohtajat, tekniset päälliköt ja 
aluepalopäälliköt, Suomen Sopimuspalokuntien Liiton aluetoimikuntien 
edustajat, läänin pelastusliittojen toiminnanjohtajat ja muu henkilöstö, 
lääninvalmiusjohtaja ja rahaston hakemusten käsittelystä vastaavat. Rahaston 
sihteeristöstä tilaisuuksiin osallistuu pääsihteeri. Rahaston hallituksen jäsenet 
toivotettiin tervetulleiksi tilaisuuksiin.   

 
Tilaisuuksissa käsiteltäviä aiheita ovat mm. avustuksen hakuohjeen 
keskeisimmät suuret muutokset, rahastolain keskeiset määräykset lyhyesti, 
kenelle voidaan myöntää ja mihin tarkoituksiin, hakuajat ja lomakkeiden 
pakollisuus, lausuntojen pyytäminen ja antaminen sekä hankkeiden priorisointi, 
eri hakemusten kulku ja käsittelyajat, hakulomakkeiden täyttäminen, tilityksen 
tekeminen sekä ilmenneet ongelmat.  

 
Tilaisuuden avaa joko rahaston hallituksen jäsen tai lääninvalmiusjohtaja. 
Valmisteltujen puheenvuorojen lisäksi on tarkoitus varata aikaa myös 
keskusteluun ja kysymyksiin. Kutsut lähettää ja ilmoittautumiset tilaisuuksiin 
vastaanottaa järjestävä taho, joka on läänistä riippuen joko lääninhallitus tai 
alueellinen pelastusliitto. 

 
Hallitus hyväksyi uutta hakuohjetta koskevan tiedotussuunnitelman sekä 
suunnitelman läänikohtaisten yhteistyö- ja tiedotustilaisuuksien järjestämisestä 
lokakuussa 2008 ja niistä rahastolle aiheutuvista matka-, tilavuokra- ja 
kahvitarjoilukustannuksista. Rahasto korvaa sihteeristön ja hallituksen jäsenten 
tilaisuuksiin osallistumisesta koituvat matkakustannukset. 

 
Hallitus hyväksyi myös sen, että Mikko Nygård toimii rahaston sihteeristön 
edustajana ja puheenvuoron pitäjänä Tampereen turvallisuusmessuilla, SPPL:n 
vapaaehtoispäällystön syysopintopäivillä sekä FSB:n syysopintopäivillä. Rahasto 
korvaa Mikko Nygårdille tilaisuuksiin osallistumisesta koituvat 
matkakustannukset sekä päivärahat.   

 
 
5. Pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2007 
 
 Palosuojelurahaston hallitus on 12.12.2006 myöntänyt pelastusalan järjestöille 

yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan 
vuodelle 2007 seuraavasti: 
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 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry enintään 1 948 040 euroa 
  - josta alueelliseen toimintaan enintään 1 061 362 euroa 
 Suomen Palopäällystöliitto ry  enintään 221 728 euroa 
 Nuohousalan Keskusliitto ry  enintään 117 606 euroa 
 Palotutkimusraati ry  enintään 30 796 euroa 
  - josta Brandforsk-osuuteen  enintään 7 600 euroa 
 
 Päätösehtojen mukaan avustuksen saajan tuli toimittaa rahastolle tilitys 

avustuksen käytöstä 30.4.2008 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 14.5.2008 mennessä. 
  

 Hallitus toteaa, ettei pelastusalan järjestöjen käyttämä avustus ole ylittänyt 75 % 
tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä 
menoista ja päättää hyväksyä tilitykset vuoden 2007 yleisavustuksen käytöstä. 

 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alueellisen toiminnan osalta hallitus 
päättää huomioida hakijalle vuosina 2005-2007 liikaa maksetun yleisavustuksen 
(185 712 euroa) vähennyksenä vuoden 2008 yleisavustuksen 2. ja 3. erän 
maksatuksista.  

 
Hallitus päättää huomioida Suomen Palopäällystöliitto ry:lle vuonna 2007 liikaa 
maksetun avustuksen (42 517 euroa) vuoden 2008 3. avustuserän maksatuksen 
yhteydessä tai seuraavan vuoden avustuksesta päätettäessä. 

 
 
6. Yleisavustusten ja erityisavustusten haettavaksi julistaminen vuodelle 

2009 
 
 Sihteeri esitteli hakuilmoituksen. Ilmoitus on pääosin sama kuin edellisenä 

vuonna. Suurimmat muutokset liittyvät hakulomakkeen pakollisena liitteenä 
pyydettävään vaikuttavuustavoitetaulukoon sekä siihen, että hakemukset 
pyydetään toimittamaan Palosuojelurahastoon sähköisesti osoitteella 
psr@intermin.fi. Edellisvuoden tapaan erityisavustusten ja henkilökohtaisten 
apurahojen sekä stipendien vaikuttavuutta arvioitaessa huomioidaan 
pelastustoimen vuosien 2007–2011 tutkimusohjelman mukaiset sellaiset teemat, 
jotka kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen. 

 
 Hakuaika yleisavustuksilla on 31.10.2008 mennessä ja erityisavustuksilla sekä 

henkilökohtaisilla apurahoilla ja stipendeillä 30.11.2008 mennessä. Hakuilmoitus 
julkaistaan rahaston www-sivuilla ja lähetetään tiedoksi kaikille keskeisille 
yhteistyötahoille ja hakijoille. 

 
 Hakukirjeessä tiedotettiin myös 1.1.2009 alkaen tapahtuvasta muutoksesta 

avustusten hakuajoissa. 1.1.2009 alkaen siirrytään erityisavustusten ja 
henkilökohtaisten apurahojen osalta kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan hakuun 
niin, että vuoden alussa aloitettavaan hankkeeseen avustus haetaan edeltävän 
vuoden toukokuun loppuun mennessä ja kesken vuotta aloitettavaan 
hankkeeseen edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

 
 Hallitus hyväksyi hakukirjeen muutoksitta. 
 
 
7.  Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi vuodelle 2009 
  
 Hallitus päätti julistaa haettavaksi vuoden 2009 Innovaatiopalkinnon. 
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Vuonna 2009 palkintoa jaettaessa huomioidaan erityisesti pelastustoimintaa 
edistävät innovaatiot. Määräaika ehdotusten tekemiselle on 30.11.2008 ja 
päätös palkinnon saajasta tehdään keväällä 2009. Palkinnon sääntöjen mukaan 
palkittavan valitsee valintaraati, joka tekee asiasta esityksen hallitukselle. Muun 
kuin raadin esittämän saajan valitsemiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen 
päätös.  
 
Sihteerin esittelemä innovaatiopalkinnon hakukirje hyväksyttiin seuraavalla 
muutoksella: hakuilmoituksen toiseksi viimeinen kappale muokataan muotoon 
”Palkinnon saajan valitsee Palosuojelurahaston hallitus valintaraadin 
esityksestä. Palkinto voidaan sääntöjen mukaan jättää myös jakamatta.”  

  
Raadin jäsenet on valittu hallituksen kokouksessa 26.4.2007 ajalle 1.5.2007-
30.4.2010. Palosuojelurahaston sihteeristölle on 5.8.2008 ilmoitettu seuraava 
muutos raadin kokoonpanoon: Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry:n edustaja 
innovaatioraadissa on jatkossa Silvio Hjelt. Jenni Merikivi luopuu tehtävästä. 
Hallitus hyväksyi muutoksen. 
 
Hakuilmoitus julkaistaan rahaston www-sivuilla 
(www.pelastustoimi.fi/psr/innovaatiopalkinto/), lähetetään tiedoksi ja 
tiedotettavaksi kaikille keskeisille yhteistyötahoille kuten lääninhallituksille, 
Pelastusopistolle, pelastuslaitoksille sekä pelastusalan järjestöille. Ilmoitus 
julkaistaan myös Pelastustieto-lehdessä ja muissa alan lehdissä syys-
lokakuussa.  

  
Hallituksessa sovittiin lisäksi, että innovaatiopalkinnon muutettu hakuilmoitus 
sekä innovaatiopalkinnon säännöt lähetetään kaikille hallituksen jäsenille 
sähköpostitse. Hallituksen jäsenet voivat näin myös omalta osaltaan tiedottaa 
innovaatiopalkinnon hausta. 
   

 
8. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
  

8.1 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat oikaisuvaatimus- ja                                                    
  avustussiirtopäätökset: 
 
CTIF - Suomen Kansallinen komitea / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
(SM-2007–3564/Tu-3942) 
Kokouksessa jaettiin korjaussivu päätösesityksestä. 
 
CTIF - Suomen kansallinen komitea on hakenut erityisavustusta koko maan 
pelastustoimen kannalta tärkeään kansainväliseen yhteistyöhön 29.11.2007 
päivätyllä hakemuksella. Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset vuoden 2008 aikana ovat 74 200 euroa. SPEK ry toimii 
rekisteröimättömän yhdistyksenä toimivan CTIF - Suomen kansallisen komitean 
asiamiehenä. 
 
Palosuojelurahaston hallitus on 27.2.2008 myöntänyt hakijalle yhteensä 
enintään 71 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun toimintaan. Päätöksen mukaan 
avustusta ei saa käyttää lääkintätoimikomitean kokouksiin osallistumiseen. 
 
Hakija on 6.5.2008 päivätyllä kirjeellä pyytänyt em. päätöksen oikaisemista.  
 
Hallitus päättää jättää myöhässä saapuneen oikaisuvaatimuksen tutkimatta. 
Palosuojelurahaston päätös CTIF - Suomen kansalliselle komitealle on postitettu 
27.2.2008 ja sen katsotaan saapuneen hakijalle 5.3.2008. Rahaston päätöksiin 
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asianosainen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö olisi tullut toimittaa rahastolle viimeistään 
5.4.2008. Hakija on hakenut päätökseen oikaisua 6.5.2008 päivätyllä kirjeellä, 
joka on saapunut Palosuojelurahastolle samana päivänä. Oikaisuvaatimus on 
siten tehty noin kuukauden myöhässä. 
 
Jakobstads FBK rf (SM-2004-675/Tu-3943) 
Palosuojelurahaston hallitus on 29.4.2004 myöntänyt Jakobstads FBK rf:lle 40 % 
avustuksen miehistöauton hankintaan (14 375 euroa 35 938 euron kustannusten 
perusteella). Avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. 
Jakobstads FBK on hakenut 29.5.2008 päivätyllä anomuksella, että avustus 
siirretään uuteen miehistöautoon.  Uuden yksikön hinta on noin 36 000 euroa ja 
vanhasta saatava hyvitys samoin noin 36 000 euroa 
 
Hallitus päätti periä Jakobstads FBK rf:ltä takaisin miehistöauton hankintaan 
29.4.2004 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Palautusosuus 
on 40 % avustuksella hankitun omaisuuden käyvästä arvosta (enintään 14 400 
euroa 36 000 eurosta). Hallitus päätti myöntää Jakobstads FBK rf:lle 14 400 
euron avustuksen uuden miehistöauton hankintaan (40 % hankintahinnasta 36 
000 euroa). Takaisinperittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä 
avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). 
 
Myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. 
Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. Myönnettyyn avustukseen 
sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) säännöksiä. Jakobstads FBK rf:n tulee 
toimittaa Palosuojelurahastolle jäljennökset uuden kaluston hankintaa sekä 
vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista yhden kuukauden kuluessa 
hankinnan tekemisestä. 
 
Jokelan VPK ry (SM-2008-1100/Tu-3941) 
Jokelan VPK ry haki avustusta kalusto- ja varustehankintoihin 5.3.2008 
päivätyllä hakemuksella. Rahasto pyysi 7.3.2008 ja 24.4.2008 hakijaa 
täydentämään hakemustaan pelastustoimen alueen lausunnolla hankinnan 
tarpeellisuudesta ja osallistumisesta sen rahoitukseen. Pyydettyä selvitystä ei 
toimitettu 2.5.2008 mennessä. Kokouksessaan 13.5.2008 hallitus hylkäsi 
hakemuksen puuttuvien selvitysten vuoksi. 
 
Jokelan VPK ry on hakenut päätökseen oikaisua. Hakija on toimittanut 
Palosuojelurahastolle oikaisupyynnön yhteydessä Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen lausunnon hankinnan tarpeellisuudesta. Lausunnon mukaan 
Jokelan VPK:lla on voimassa oleva palokuntasopimus pelastuslaitoksen kanssa. 
Sopimuksen mukaan palokunta hankkii tarvitsemansa henkilökohtaiset varusteet 
itse. Pelastuslaitos puoltaa hakemuksen mukaisten sammutusasujen ja 
laitteiden hankintaa, yhteensä 4 950,06 euroa. VPK rahoittaa hankinnan itse. 
 
Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa 13.5.2008 tehtyä päätöstä. 
Hallitus päätti myöntää Jokelan VPK ry:lle yhteensä enintään 1 710 euron 
avustuksen kalusto- ja varustehankintoihin 4 275,05 euron kustannusten 
perusteella. Lämmittimen/grillin hankinnasta aiheutuneita 675,01 euron 
kustannuksia ei esitetä hyväksyttäväksi. 
 
Kaarinan VPK ry (SM-2008-748/Tu-3943) 
Kaarinan VPK ry on hakenut 19.12.2007 päivätyllä hakemuksella avustusta 
säiliöpaloauton hankintaan. Hakijan ilmoittama kustannusarvio hankintaan oli 
128 100 euroa. Hallitus on 13.5.2008 myöntänyt hakijalle hankintaan enintään 
47 240 euron (40 %) avustuksen 118 100 euron kustannusten perusteella. 
Hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista vähennettiin arvioitu vaihto-
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omaisuuden arvo 10 000 euroa. Rahaston hyväksymät enimmäiskustannukset 
säiliöpaloautohankintaan keväällä 2008 olivat 128 100 euroa. 
 
Kaarinan VPK on hakenut 17.6.2008 päivätyllä kirjeellä muutosta päätökseen.  
Kirjeen mukaan markkinahinta ajoneuvolle on huomattavasti rahaston 
hyväksymiä ajoneuvokohtaisia enimmäiskustannuksia korkeampi. Hakija pyysi 
rahastoa harkitsemaan, voisiko vaihto-omaisuudesta saatavan arvioidun 
myyntitulon jättää vähentämättä enimmäiskustannuksista ja näin käytettäväksi 
hyödyksi hankinnan suorittamiseen. 
 
Hallitus päätti, että 13.5.2008 tehtyä päätöstä ei muuteta. 
 
Palosuojelurahaston hallituksen 2.11.2007 lääninhallituksille ja Ahvenanmaan 
maakunnan hallitukselle lähettämän kirjeen mukaan hyväksyttävät 
enimmäiskustannukset säiliöpaloauton hankintaan keväällä 2008 ovat 128 100 
euroa, ja hyväksyttävissä kustannuksissa huomioidaan mahdollisen vaihto-
omaisuuden arvo. Rahaston päätöskäytännön mukaan vaihto-omaisuuden arvo 
vähennetään enimmäiskustannuksista, ei hakijan ilmoittamista kustannuksista. 
 
Lauttasaaren VPK ry (SM-2008-1794/Tu-3944) 
Lauttasaaren VPK ry on hakenut 30.4.2008 päivätyllä hakemuksella avustusta 
palokunnan tontilla ja tontilla sijaitsevassa rakennuksessa suoritetun 
viemäröinnin peruskorjaustyöstä aiheutuneisiin kustannuksiin. Hanke on 
toteutettu vuoden 2007 aikana ja hakemuksen mukaan sen kustannukset ovat 
olleet 158 754,94 euroa. Hakemus on jätetty Etelä-Suomen lääninhallituksen 
kirjaamoon 30.4.2008 ja toimitettu Palosuojelurahastolle 7.5.2008. 
 
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. 
 
Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2005-2763/Tu-394) mukaan 
sopimuspalokunnat voivat hakea avustusta 10 000 euron hintarajan ylittäviin 
hankintoihin ja hankkeisiin erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Avustusta 
voidaan hakea myös hankkeeseen, joka on jo päättynyt. Hakemus tulee tällöin 
tehdä yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuunsaattamisesta. Rahaston 
hallitus on 2.11.2007 lähettänyt lääninhallituksille kirjeen, jonka mukaan 
hakemukset tuli toimittaa lääninhallituksille näiden asettamaan määräaikaan 
mennessä. Lauttasaaren VPK ry:n hakemus oli myöhästynyt Etelä-Suomen 
lääninhallituksen asettamasta määräajasta noin neljä kuukautta. 
 
Nummen VPK ry (SM-2000-1051/Tu-394) 
Palosuojelurahaston johtokunta on 6.11.2000 myöntänyt Nummen VPK ry:lle 50 
% avustuksen miehistöauton hankintaan (100 000 mk 200 000 mk:n 
kustannusten perusteella). VPK on vuonna 2004 hakenut avustuksen siirtämistä 
uuteen miehistöautoon. Rahaston hallitus on 29.4.2004 pidetyssä kokouksessa 
päättänyt avustuksen siirtämisestä Nummen VPK ry:n vaihtaessa avustuksella 
hankitun ajoneuvon uuteen, vastaavaan autoon. Tuolloin hakijan ilmoittama 
ajoneuvon vaihtoarvo oli 32 000 euroa ja uuden auton hinta 39 000 euroa. 
 
Nummen VPK on hakenut 5.5.2008 päivätyllä anomuksella, että avustus 
siirretään uuteen miehistöautoon. VPK:n syyskokous on päättänyt, että vuonna 
2004 hankittu ajoneuvo vaihdetaan vuoden 2008 aikana. Pyydettyjen tarjousten 
perusteella uuden yksikön hinta on noin 47 000 euroa ja vanhasta saatava 
hyvitys noin 35 000 euroa. 
 
Hallitus päättää periä Nummen VPK ry:ltä takaisin miehistöauton hankintaan 
6.11.2000 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Palautusosuus 
on 50 % avustuksella hankitun omaisuuden käyvästä arvosta (enintään 17 500 
euroa 35 000 eurosta). Hallitus päättää myöntää Nummen VPK ry:lle 14 640 
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euron avustuksen uuden miehistöauton hankintaan (40 % miehistöauton 
hankintaan myönnettävistä enimmäiskustannuksista 36 600 euroa). Takaisin 
perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta. 
 
Nummen VPK ry:n tulee maksaa avustuksen palautusosuutta omaisuuden 
lopullisesta vaihtoarvosta määräytyvän summan ja nyt myönnetyn avustuksen 
välinen erotus, enintään 2 860 euroa. Palautusosuus tulee maksaa 
Palosuojelurahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä. Ellei 
palautettavaa määrää makseta asetettuna määräaikana, sille on maksettava 
vuotuista viivästyskorkoa. 
 
Myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. 
Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. Nummen VPK ry:n tulee 
toimittaa Palosuojelurahastolle jäljennökset uuden kaluston hankintaa sekä 
vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista yhden kuukauden kuluessa 
hankinnan tekemisestä. 
 
Pohjan kunta (SM-2008-793/Tu-3943, SMDno/2008/217) 
Pohjan kunta on hakenut 20.12.2007 päivätyllä hakemuksella avustusta 
paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen. Rahasto pyysi hakijaa 
täydentämään hakemustaan selvityksellä hankkeen toiminnallisista tai teknisistä 
suunnitelmista, kustannusten erittelyllä, selvityksellä hakijan edellytyksistä 
rahoittaa hankkeen omarahoitusosuus, sitoumuksella rakennustyön 
aloittamiseen vuoden 2008 aikana ja selvityksellä muista saaduista tuista ja 
rahoituksesta viimeistään 14.3.2008. Hakija ei toimittanut pyydettyjä selvityksiä. 
Hallitus hylkäsi hakemuksen kokouksessaan 13.5.2008. 
 
Pohjan kunta on hakenut päätöksen oikaisua 16.6.2008 päivätyllä hakemuksella. 
Oikaisuvaatimuksen mukaan se, ettei pyydettyjä tietoja toimitettu, johtuu 
suunnittelijan ja kunnan viranhaltijoiden välisestä väärinymmärryksestä ja 
informaation kulun ongelmista myös lääninhallituksen pelastusosaston ja kunnan 
välillä. Hakemuksen liitteenä on toimitettu täydennetty hakemus, ja 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2008 aikana. Kunta pyytää rahaston 
hallitusta harkitsemaan uudelleen päätöstään hylätä hakemus ja ottamaan asia 
uudelleen käsittelyyn täydennetyn hakemuksen pohjalta 
 
Hallitus päätti, että 13.5.2008 annettua päätöstä ei oikaista. Kokouksessa 
13.5.2007 myönnettiin Etelä-Suomen läänin alueelle avustus 8 paloasemien 
laajennukseen tai peruskorjaukseen kohdistuvaan hakemukseen. Pohjan 
kunnan hakemus oli lääninhallituksen kiireellisyysjärjestyksessä sijalla 10, joka 
ei mahdollistanut sen hyväksymistä. Lisäksi Etelä-Suomen lääninhallitus oli 
puoltanut hakemusta ainoastaan ehdolla, että hakemuksesta puuttuvat 
selvitykset toimitetaan rahastolle. 
 
Sammatin VPK ry (SMDno/2008/424) 
Palosuojelurahaston johtokunta on 22.3.2002 myöntänyt Sammatin VPK ry:lle 
50 % avustuksen miehistöauton hankintaan (16 818 euroa 33 637,59 euron 
kustannusten perusteella). Päätöksen ehtojen mukaan omaisuuden käyttöaika 
on 10 vuotta.  
 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Sammatin VPK ry:n väliseen 
palokuntasopimukseen perustuen pelastuslaitos hankkii ajoneuvon tilalle uuden 
miehistöauton, jonka hankintaan rahaston hallitus on 13.5.2008 antanut 
myönteisen päätöksen (14 640 euroa euron 36 600 kustannusten perusteella). 
Ehtona hankinnalle on vanhan miehistönkuljetusauton myyminen. Palokunta 
hakee vapautusta ajoneuvon myynnistä mahdollisesti aiheutuvaan avustuksen 
takaisinperintään mainittuun syyhyn vedoten. 
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Hallitus päättää hylätä hakemuksen ja periä Sammatin VPK ry:ltä takaisin 
miehistöauton hankintaan 22.3.2002 myönnetyn avustuksen palautusosuuden. 
Palautusosuus on 50 % avustuksella hankitun omaisuuden myyntihinnasta. 
Palautusosuus tulee maksaa Palosuojelurahastolle yhden kuukauden kuluessa 
omaisuuden myynnistä. Ellei palautettavaa määrää makseta asetettuna 
määräaikana, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa. 
 
 
8.2 Sopimuspalokuntien alle 10 000 euron avustukset -muistion käsittely 
 
Sihteeri esitteli muistion sopimuspalokuntien alle 10 000 euron avustuksista. 
Muistio sisälsi yhden muutoksen sopimuspalokunnille myönnettävien avustusten 
päätöskäytäntöön.  
 
Palokuntien eri toiminnoista nuoriso-osastoilla voidaan katsoa olevan 
pelastustoimintaa siten tukeva erityinen merkitys, että niiden tukeminen julkisin 
varoin olisi perusteltua. Palokuntien ja hälytysosastojen jatkuvuus turvataan 
nimenomaan nuoriso-osastojen toiminnan kautta. Tästä syystä sihteeri esitti, 
että jatkossa nuoriso-osastojen jäsenten suojavarusteisiin ja muuhun 
harjoitustoiminnassa välttämättömään kalustoon voitaisiin myöntää 
erityisavustuksia samoin perustein kuin muihin alle 10 000 euron hankkeisiin. 
Nuoriso-osastojen muuta toimintaa, kuten leirimaksuja ja matkoja, ei avusteta. 
 
Hallitus hyväksyi muistion mukaiset peruslinjaukset sopimuspalokuntien alle 
10 000 euron yksikköhintaisten hankintojen ja hankkeiden osalta muutoksitta. 
 
 
8.3 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat sopimuspalokuntia 
koskevat avustuspäätökset: 

 
Nivalan VPK ry (SM-2008-1792/Tu-3941) 
Esteellinen jäsen Vähäsalo ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin, telttakankaaseen, -putkiin ja -kiiloihin 
2 278,76 euron kustannusten perusteella 471 euron avustus. Hallituksen 
kokouksen asiakohdassa 8.2 esiteltiin ja hyväksyttiin muistio 
sopimuspalokuntien alle 10 000 euron avustuksista, jonka mukaan 
Palosuojelurahastosta voitaisiin jatkossa myöntää erityisavustuksia nuoriso-
osastojen jäsenten suojavarusteisiin ja muuhun harjoitustoiminnassa  
välttämättömään kalustoon samoin perustein kuin muihin alle 10 000 euron 
hankkeisiin. 
 
Maarian VPK ry (SM-2008-1408/Tu-3941) 
Palokalustoon ja -varusteisiin 7 555,65 euron kustannusten perusteella 2 924 
euron avustus. Avustusta ei myönnetty puhdistusaineen hankintaan (244,24 e); 
kyseessä on kaluston normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuva 
kustannus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Ovako Bar Oy Ab Tehdaspalokunta (SM-2008-1793/Tu-3941) 
Palokalustoon ja -varusteisiin 5 323,25 euron kustannusten perusteella 1 064 
euron avustus. Rahaston avustuksen hakuohjeen (SM-2005-2763/Tu-394) 
mukaan harkittaessa tehdas ja -laitospalokunnille myönnettävän avustuksen 
tarvetta ja määrää huomioon otetaan palokuntasopimuksen velvoitteiden 
täyttäminen ja osuus toiminnasta pelastustoimen alueen sopimuspalokuntana. 
PSR:n päätöskäytännön mukaan päätettiin hyväksyttäviksi kustannuksiksi 50 % 
hankinnan kokonaiskustannuksista. 
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Pargas FBK rf (SM-2008-1687/Tu-3941) 
Palokalustoon 1 309,08 euron kustannusten perusteella 523 euron avustus. 
 
Pennalan VPK ry (SM-2008-1563/Tu-3941) 
Palovarusteisiin ja -kalustoon 3 800,37 euron kustannusten perusteella 1 520 
euron avustus. 
 
Teuron-Kuuslammin VPK ry (SM-2008-1602/Tu-3941) 
Palokalustoon 11 273,42 euron kustannusten perusteella 3 597 euron avustus.  
Seuraavia kustannuksin ei myönnetty avustusta:  
- Vianhaku ja laturin huolto, säätimen vaihto, akkujen ja ylläpitolaturin 

asennus, latauksen mittaus ja purkuvian haku, säädinsuodin, autolaturi, 
venttiili, tiiviste ja hälytysmerkinantomajakka. Kyseessä on kaluston 
normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuvat kustannukset, ei 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

- Teollisuuspyyhe, lasermonikäyttötulostin ja varashälytin paloasemalle. 
Kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuvat kustannukset PsrL:n 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
Vanda FBK rf (SM-2008-1580Tu-3941) 
Palovarusteisiin ja -kalustoon 14 584,47 euron kustannusten perusteella 5 833 
euron avustus. 

 
 Vähäkkälän ja Sauvalan VPK ry (SM-2008-1589/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 9 119,03 euron kustannusten perusteella 3 647 

euron avustus.  
 
 
9. Muut asiat 
 
 Ei muita asioita. 
 
 
10. Seuraava kokous 
 
 Seuraavat kokoukset pidetään torstaina 9.10.2008 klo 10.00 ja keskiviikkona 

10.12 klo 9.30 Sisäasiainministeriössä. 
 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59. 

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Hanna Paakkolanvaara 

 


