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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 5/2005 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 12.10.2005 klo 13.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Veikko Peltonen varajäsen 
 Veli Matti Ojala jäsen 
 Markku Haiko jäsen 

Jari Hyvärinen jäsen 
Tero Rönni jäsen 

 Anssi Parviainen varajäsen 
 Mikko Nygård sihteeri 
 Ilpo Helismaa asiantuntija 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
  
Poissa: Maija-Liisa Lindqvist jäsen 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 7.10.2005 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista yhdellä 
lisäyksellä (innovaatiopalkinto). 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.8.2005) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Toimintasuunnitelma 2006 
 
 Sihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2006 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi 

ja varojen käyttösuunnitelmaksi. 
 
 Suunnitelmat on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuotta 2005 varten. 

Toiminnan pääasialliset painopisteet esitetään toimintasuunnitelmassa, 
avustusten tarkempi jakautuminen talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. 
Palosuojelumaksukertymän odotetaan olevan vuodelta 2005 jälleen 
ennätyksellisen suuri ja pysyvän myös jatkossa varsin korkealla tasolla. Vuoden 
2006 käyttösuunnitelmassa eri tarkoituksiin varatut määrärahat ovat vähintään 
edellisen vuoden tasolla, joissain tapauksissa korkeampiakin. 

 
 Hallitus keskusteli suunnitelmista. Todettiin, että suunnitelmissa tulisi selvästi 

näkyä pyrkimys rahaston pääoman pienentämiseen. Toimintasuunnitelmaan 
tehtiin eräitä muutoksia. Hallitus totesi, että alkuvuodesta 2006 tulee järjestää 
tilaisuus rahaston strategian toteutumisen arvioimiseksi ja tarkentamiseksi sekä 
avustusten mahdolliseksi uudelleensuuntaamiseksi. 

 
 Sihteeristö jatkaa asian valmistelua. 
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5. Avustuksenhakuohjeen uudistaminen 
 
 Sihteeri esitteli uudistetun hakuohjeen. 
 
 Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.10.2003 väliaikaisen ohjeen koskien 

pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille myönnettäviä avustuksia 
(SM-2003-3209/Tu-394). Ohjeen on todettu vaativan eräiltä osin päivitystä. 
Ohjeen rakennetta on muutettu hieman ja sanamuotoja yhdenmukaistettu. 
Pelastustoimen alueiden hankkiman kaluston vähimmäishinta on laskettu 25 000 
euroon ja rakentamiseen myönnettävän avustuksen enimmäismäärä korotettu 
200 000 euroon. Lisäksi sopimuspalokuntien alle 10 000 euron yksikköhintaisiin 
hankintoihin avustus tulee jatkossa hakea rahaston www-sivuilla olevalla 
lomakkeella. 

 
 Hallitus päätti muuttaa kohtaa ”Sopimuspalokunnat” siten, että avustuksia 

voidaan myöntää myös toimenpidepalkkaisten sammutusmiesten muodostamille 
palokunnille, jotka ovat solmineet palokuntasopimuksen alueen pelastustoimen 
kanssa. Hallitus hyväksyi ohjeen pelastustoimen alueille, kunnille ja 
sopimuspalokunnille myönnettävistä avustuksista. Ohje julkaistaan rahaston 
www-sivuilla ja lähetetään lääninhallituksille sekä pelastustoimen alueille. 

 
6. Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustusten 

haettavaksi julistaminen vuodelle 2006 
 
 Sihteeri esitteli lääninhallituksille lähetettävän kirjeen. 
 
 Hallituksen 12.10.2005 hyväksymän hakuohjeen mukaan pelastustoimen alueet, 

kunnat ja sopimuspalokunnat voivat hakea Palosuojelurahaston 
erityisavustuksia kerran vuodessa. Määräaika päätetään myöhemmin ja 
ilmoitetaan erikseen. Hakemukset tulee lähettää lääninhallituksille niiden 
asettamaan määräaikaan mennessä. Lääninhallitusten tulee asettaa 
hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne rahastolle 
viimeistään 10.2.2006. Hakemukset valmistellaan yhdessä ja hallitus ratkaisee 
ne samalla kertaa. 

 
 Hallitus hyväksyi kirjeen yhdellä lisäyksellä ja muutoksella. 
 
7. Avustushakemukset ja muut hakemukset 
 
 Bosund FBK rf (SM-2005-2546/Tu-3943) 
 Miehistöautoon 10 000 euron kustannusten perusteella 4 000 euron avustus. 
 
 Forssan VPK ry (SM-2005-2547/Tu-3941) 
 Forssan VPK on hakenut avustusta sammutusauton korjaamisesta 

aiheutuneisiin kustannuksiin. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Kyseessä katsottiin olevan kaluston normaali 

huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 Jyväskylän VPK ry (SM-2005-2545/Tu-3941) 
 Pakokaasunpoistojärjestelmään 9 187,47 euron kustannusten perusteella 3 674 

euron avustus. 
 
 Kokemäen VPK ry (SM-2005-2544/Tu-3943) 
 Kokemäen VPK on 22.3.2002 saanut Palosuojelurahaston 50 % avustuksen 

miehistöauton hankintaan (16 818 euroa 33 637,59 euron kustannusten 
perusteella). Avustuspäätöksen ehtojen mukaan omaisuuden käyttöaika on 10 
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vuotta. VPK on ilmoittanut, että ajoneuvo vaihdetaan uuteen ja anonut vuonna 
2002 myönnetyn avustuksen siirtämistä hankittavaan autoon. Uuden ajoneuvon 
hankintahinta on noin 41 000 euroa ja vanhan vaihtoarvo noin 32 000 euroa. 

 
 Hallitus päätti periä takaisin Kokemäen VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 

22.3.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen 
palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä 
arvosta, eli 16 000 euroa. Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden miehistöauton 
hankintaan 16 000 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään 
myönnetystä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). 
Myönnetyllä avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta, ja se 
lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. 

 
 Kokemäen VPK ry (SM-2005-2600/Tu-3941) 
 Korkeaan puolijoukkuetelttaan ja lämmittimeen 2 285 euron kustannusten 

perusteella 914 euron avustus. 
 
 Kårböle FBK rf (SM-2005-2540/Tu-3941) 
 Sammutusvarusteisiin 1 475,27 euron kustannusten perusteella 590 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty määräajan jälkeen haettuihin hankintoihin eikä 
kaluston normaalin huollon ja kunnossapidon piiriin kuuluviin kustannuksiin. 

 
 Leppävaaran VPK ry (SM-2005-587/Tu-3944) 
 Leppävaaran VPK on 26.4.2005 saanut Palosuojelurahaston myönteisen 

päätöksen paloaseman laajennukseen (kustannukset enintään 173 240 euroa, 
avustus enintään 69 296 euroa). Päätöksen ehtoja on muutettu kokouksessa 
25.8.2005 siten, että rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 28.2.2006. 

 
 VPK on hakenut laajennukseen 70 000 euron lisäavustusta. Hakemuksen 

mukaan paloasema on vanhalla suotontilla, jonka pinta on painunut. Aseman 
viereen rakennetaan vakinaisen palokunnan uusi asema, ja molempien asemien 
maa-alue joudutaan stabiloimaan. Lisäksi VPK:n aseman piha täytetään soralla 
ja asfaltoidaan. Lisätöihin ei oltu osattu varautua alkuperäistä kustannusarviota 
tehtäessä. Hakemuksen mukaan stabiloinnin kustannukset ovat noin 100 000 
euroa ja soratäytön sekä asfaltoinnin 29 890 euroa. Espoon kaupungilta saadun 
tiedon mukaan stabiloinnin kustannukset VPK:lle ovat 73 000 euroa (alv 0 %). 

 
 Hallitus päätti myöntää Leppävaaran VPK ry:lle avustuksen paloaseman pihan 

stabiloinnista, täytöstä ja asfaltoinnista johtuviin kustannuksiin seuraavasti: 
 
 Hyväksyttävät kustannukset enintään: 118 950 euroa (alv 22 %) 
 Avustus enintään: 47 580 euroa (40 %) 
 
 Päätökseen nähden noudatetaan päätösten SM-2005-587/Tu-3944/26.4.2005 ja 

25.8.2005 mukaisia päätösehtoja. Kustannuksia määrättäessä huomioitiin 
Espoon kaupungin arvio stabiloinnin kustannuksista sekä soratäytöstä ja 
asfaltoinnista saatu halvin tarjous. 

 
 Hallitus korjasi Leppävaaran VPK ry:lle 26.4.2005 annettuun päätökseen 

sisältyvän kirjoitusvirheen hallintolain (434/2003) 51-52 §:n mukaisesti. Hakijalle 
toimitetussa päätöksessä enimmäisavustukseksi oli ilmoitettu 69 000 euroa; 
oikea summa on 69 296 euroa. 

 
 Onkkaalan VPK ry (SM-2005-2598/Tu-3941) 
 Hengitysilmakompressorin hankintaan 7 777,50 euron kustannusten perusteella 

3 111 euron avustus. 
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 Pihlavan VPK ry (SM-2005-2542/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 5 580,74 euron kustannusten perusteella 

2 232 euron avustus. Hyväksyttävistä kustannuksista vähennettiin Porin 
kaupungin 3 000 euron avustus. Moottoriöljyn hankintaan kohdistuvia 
kustannuksia ei hyväksytty. 

 
 Pomarkun VPK ry (SM-2003-869/Tu-3943) 
 Miehistö- ja monikäyttöpaloauton hankintaan 70 000 euron kustannusten 

perusteella 35 000 euron avustus. 
 
 Pyhärannan kunta (SM-2002-567/Tu-394) 
 Pyhärannan kunta on saanut 8.5.2002 ennakkopäätöksen paloaseman 

laajennukseen (kustannukset enintään 100 213,25 euroa, avustus enintään 
50 106 euroa). Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa vuoden 2002 
aikana ja saattaa päätökseen vuoden 2003 loppuun mennessä. Hallitus on 
jatkanut ennakkopäätöksen voimassaoloa 25.2.2004 sekä 15.12.2004 siten, että 
rakentaminen tuli saattaa loppuun viimeistään 31.8.2005. 

 
 Kunta on hakenut hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2006 saakka. Rakentamisen 

aloittaminen on viivästynyt kunnan vuoden 2003 talousarviopäätöksestä 
KHO:een tehdyn valituksen ja tilojen vuokraamista koskevan päätöksen 
viivästymisen vuoksi. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Pyhärannan kunnalle annettua ennakkopäätöstä SM-

2002-567/Tu-394 siten, että ennakkopäätöksen mukainen rakentaminen tulee 
saattaa loppuun viimeistään 31.12.2006. Ennakkopäätöksen mukaiset 
enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu. 

 
 Vanda FBK rf (SM-2005-2539/Tu-3941) 
 Pelastusvarusteisiin 6 596,98 euron kustannusten perusteella 2 638 euron 

avustus. 
 
 Vanhankylän VPK ry (SM-2005-2538/Tu-3941) 
 Defibrillaattoriin ja metsurin varusteisiin 3 613,20 euron kustannusten perusteella 

1 445 euron avustus. 
 
 Vuosaaren VPK ry (SM-2005-2543/Tu-3941) 
 Vuosaaren VPK on hakenut avustusta palokunnan veneen korjauskustannuksiin. 
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Kyseessä katsottiin olevan kaluston normaali 

huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
8. Muut asiat 
 
 8.1. Sähköinen asiointi Palosuojelurahastossa 
 Sihteeri esitteli muistion koskien sähköisen asioinnin mahdollisuuksia rahaston 

avustusten hakemisessa. 
 
 Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaan 

viranomaisen, jolla on tarvittavat valmiudet, on tarjottava kaikille mahdollisuus 
lähettää sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille 
saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Lain mukaan on pyrittävä käyttämään 
asiakkaan kannalta mahdollisimman yhteensopivia ja helppokäyttöisiä laitteistoja 
ja ohjelmistoja. Sähköinen asiointi rahastossa kuuluu osana SM-on-line-
hankkeeseen. Tavoitteena on, että suurin osa hakemuksista saapuu jatkossa 
rahastolle sähköisinä. 
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 Hallitus päätti, että Palosuojelurahastossa kokeillaan sähköistä asiointia SM-on-
line-hankkeen tavoitteen mukaisesti. Rahastolle perustetaan sähköpostiosoite, 
johon hakemuksia voidaan toimittaa sähköisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 
avustusta voidaan hakea sopimuspalokuntien alle 10 000 euron yksikköhintaisiin 
hankintoihin. Hakemus tulee tehdä www-sivuilla olevalla lomakkeella, jonka 
liitteet voidaan toimittaa sähköisessä muodossa tai postitse paperiversioina. 
Asiasta tiedotetaan rahaston www-sivuilla ja tarvittaessa pelastusalan lehdissä. 
Kokeilua jatketaan 31.5.2006 saakka, minkä jälkeen päätetään sähköisen 
asioinnin jatkamisesta. 

 
 8.2. Paloasemakyselyn tulokset 
 Palosuojelurahaston vuoden 2005 toimintasuunnitelman mukaan rahaston tuli 

vuoden 2005 aikana selvittää alueittain suunnitellut uudisrakennus- ja 
peruskorjaushankkeet. Pelastustoimen alueille on lähetetty 8.6.2005 kirje, jossa 
niitä pyydettiin ilmoittamaan vuosina 2006-2010 suunnitellut paloasemien 
uudisrakennushankkeet sekä peruskorjaus- ja laajennushankkeet. Alueista yhtä 
lukuun ottamatta kaikki ovat toimittaneet pyydetyt tiedot määräaikaan mennessä. 

 
 Sihteeri esitteli kyselyn alustavat tulokset. Kyselyn perusteella suurimmat 

rakennustarpeet ovat vuosina 2006-2008. Toisaalta kaikkia vuosina 2009-2010 
toteutettavia hankkeita ei vielä varmuudella tiedetä, joten hankkeita tulee 
olemaan enemmän kuin nyt tiedossa olevat. Asiaan palataan myöhemmin. 

 
 Ylimääräisenä asiana käsiteltiin seuraava: 
 
 Aloite pelastusalan innovaatiopalkinnon perustamiseksi 
 Pelastusylijohtaja Partanen on esittänyt rahastolle, että tämä perustaisi 

pelastusalan innovaatiopalkinnon. Palkinto jaettaisiin vuosittain ja sillä 
saavutettaisiin suurempaa näkyvyyttä sekä alalle että rahastolle. 

 
 Hallitus päätti tutkia asiaa edelleen. Tulee selvittää mahdolliset oikeudelliset 

esteet sekä mm. se, kenelle esitykset palkinnon saajiksi tehtäisiin. Asiaan 
palataan myöhemmässä vaiheessa. 

 
8. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään 14.12.2005 klo 9.30 Sisäasiainministeriössä. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.33. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


