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HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 9.10.2008 klo 10.00 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja este asia 6.1.2 
 Leena Eränkö jäsen 

Veli Matti Ojala jäsen 
Jari Larikka jäsen 

 Oiva Kaltiokumpu jäsen  
 Piia Vähäsalo jäsen  

Brita Somerkoski varajäsen este asia 6.2.2 
 Hanna Paakkolanvaara sihteeri 
 Katja Oikarinen sihteeriharjoittelija 
  
Poissa: Jari Hyvärinen  jäsen 
 Ulla Mönkkönen tarkastaja 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 
 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 2.10.2008 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.8.2008) pöytäkirja muutoksitta. 
 
 
4. Vuoden 2009 toiminnan ja talouden suunnittelu 
 
  

4.1 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja varojen käyttösuunnitelma 
 
 Sihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi 

ja varojen käyttösuunnitelmaksi. Hallitus keskusteli toimintasuunnitelmasta ja 
rahaston taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä 
palosuojelumaksukertymän osalta. 

 
 Lopulliset suunnitelmat hyväksytään joulukuun kokouksessa. 
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4.2 Rahastolle tulleet suuret avustushakemukset 

  
Sihteeri esitteli hakemukset. 

  
Suomen Palopäällystöliitto ry: Uudet toimitilat 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut Palosuojelurahastosta enintään 

350 000 euron avustusta uusien toimitilojen hankintaan. Liitto pyytää myös, että 
haetun avustuksen lisäksi nykyiseen toimitilaan annetut avustukset voitaisiin 
kokonaisuudessaan siirtää uuden toimitilan hankintaan. 

 
 Suomen Palopäällystöliitto ry ilmoittaa hakemuksessaan, että toiminnan ja 

henkilöstömäärän kehittymisen seurauksena nykyiset tilat ovat jo vuosia sitten 
käyneet ahtaiksi ja osin epätarkoituksenmukaisiksi.  

 
Hallitus keskusteli pitkään hakemuksesta ja rahaston avustuspolitiikasta 
toimitilojen hankintojen suhteen. Keskusteluissa todettiin, että kaikille 
yleisavustusta saaville järjestöille on myönnetty ainakin kertaalleen avustusta 
toimitilan hankintaa varten. Lisäksi keskusteltiin aiemmin selvitteillä olleesta 
järjestöjen yhteistoimitilahankkeesta, joka ei johtanut kuitenkaan alkua 
pidemmälle. Hallitus päätti, että toimitiloihin aiemmin myönnetyistä avustuksista 
laaditaan muistio seuraavaa kokousta varten ja lisäksi selvitetään toimitilojen 
keskimääräiset neliöhinnat tällä hetkellä. Muistion laatiminen vastuutettiin 
pääsihteerille. Hallitus oli yksimielinen siitä, että järjestöjen toimitila-
avustuskäytännöt vaativat rahaston hallituksen selkeää linjausta.  
 
Hallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa käsittelyä seuraavassa 
kokouksessaan. Palopäällystöliitolle päätettiin antaa kuulemismahdollisuus ja 
pääsihteeri valtuutettiin keskustelemaan asiasta liiton kanssa. 

 
 
 Pelastuslaitosten 1. sukupolven VIRVE -kaluston uusiminen 
 
 Rahastolle on saapunut Kainuun ja Päijät-Hämeen pelastuslaitosten 

pelastusjohtajien allekirjoittama hakemus 1. sukupolven VIRVE-kaluston 
uusimisen avustamisesta. Hakijat esittävät kirjeessään Palosuojelurahaston 
hallitukselle, että Palosuojelurahasto varaisi avustusmäärärahan 
pelastuslaitosten ensimmäisen sukupolven radiokaluston uusimista varten 
vuodelle 2008 ja tekisi periaatepäätöksen hankinta-avustuksesta vuosille 2009 – 
2010 käytettävissä olevien varojen puitteissa. 

 
Pelastustoimi oli VIRVE:n käyttöönottovaiheessa aktiivinen kalustohankintojen 
suhteen. Pelastustoimen käyttöön hankittiin tällöin Nokian ensimmäisen 
sukupolven kalustoa (kutsuttu myös 1.-generaation, 1G- kalusto), THR420 ja 
TMR400/420 radiopuhelimia, joita pelastustoimella on edelleen käytössä noin 
3000 kappaletta. 

 
Käyttöönottovaiheen jälkeen verkkoa on kehitetty edelleen yhteistyössä VIRVEn 
operaattorin, Erillisverkkojen ja VIRVEä käyttävien organisaatioiden kanssa. Nyt 
ollaan suunnittelemassa verkon päivittämistä edelleen versiotasoon release 5, 
joka hakijan mukaan tuo tullessaan pelastustoimen radioviestintää tukevia 
parannuksia. Verkon päivitysajankohdaksi on arvioitu vuoden 2009 loppupuolta 
tai vuoden 2010 alkupuolta.  
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Hakijan mukaan verkon kehittymisen myötä on tullut esiin syitä ensimmäisen 
sukupolven radiopuhelinkaluston uusimiselle nopeammalla aikataululla kuin alun 
perin oli suunniteltu. Pelastustoimen nykyisen 1G- laitekannan päivittäminen 
aiheuttaa pelastuslaitoksille merkittäviä kustannuksia. Uuden käsiradion 
hankintahinta on noin 800 euroa (esim. EADS THR880i – 790 euroa alv. 0%) ja 
uuden ajoneuvoradion hankintahinta noin 1000 euroa (esim. EADS TMR880i – 
950 euroa alv. 0%). Kaiken kaikkiaan kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 
pelastustoimelle noin kolme miljoonaa euroa.  

 
Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua.  

 Hallituksessa todettiin, että 1. sukupolven VIRVE-kalustohankintoja tuettiin 
aikoinaan valtionavustusten piiristä. Rahaston avustukset tulee yhteen sovittaa 
valtionavustusten kanssa. Tällöin on ristiriitaista, jos valtionavustuksella hankitun 
kaluston uusimista varten myönnettäisiin rahaston avustus. Asia jätettiin 
pöydälle ja todettiin, että VIRVE-kalustohankintojen avustuskäytännöistä ja 
rahoitusmahdollisuuksista tulee käydä periaatteellista keskustelua myös muiden 
rahoittajien ja toimijoiden kanssa. 

 
 
 
5.  Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustusten 

haettavaksi julistaminen vuodelle 2009 
 
 Sihteeri esitteli avustuksen hakukirjeen. 
 

Palosuojelurahaston 1.9.2008 voimaan tulleen avustusten hakuohjeen (SM-
2008-1180/Tu-394) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin 
kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin 
sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana.  

 
 Hallitus päätti julistaa haettavaksi pelastustoimen alueiden, kuntien ja 

sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle 2009 sekä hyväksyä hakukirjeen 
ja kalustohankintojen enimmäiskustannukset vuodelle 2009 yhdellä muutoksella.  

 
Hallituksessa keskusteltiin pääsihteerin aloitteesta siitä onko sopimuspalo-
kunnille tarpeellista määritellä enimmäiskustannuksia johtoauton osalta, koska 
se ei ole sopimuspalokunnille tarpeellinen hankinta ja saattaa osaltaan johtaa 
hakijoita harhaan. Hallitus päätti keskustelun jälkeen jättää sopimuspalokunnan 
johtoauton osalta enimmäiskustannuksen liitetaulukosta pois.  
 
Hyväksytty hakukirje lähetetään lääninhallituksille ja pelastustoimen alueille. 

 
 
 
6. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 

  
Sihteeri esitteli hakemukset. 

 
6.1 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat muutos- ja 
jatkoaikapäätökset: 
Markku Haranne (SM-2006-3478/Tu-3942) 
Markku Haranne on anonut rahastolta jatkoaikaa Turvallisuuskulttuurit 
yhteiskunnan muutoksessa -apurahatutkimustyön toteuttamiseen 31.12.2009 
saakka. 
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Palosuojelurahasto on 20.2.2007 myöntänyt Markku Haranteelle 32 000 euron 
avustuksen Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan muutoksessa tutkimustyön 
toteuttamiseen. Tutkimustyön alkuperäinen toteuttamisaika oli 31.12.2008 
mennessä, mutta apurahatutkimustyö on saatu päätoimisesti käynnistettyä vasta 
1.9.2008 alkaen.  
 
Hallitus päätti hyväksyä jatkoaikahakemuksen. Hakija on hakemuksessaan 
selvittänyt hankkeen viivästymiseen syyt. Hankkeen voidaan lisäksi katsoa 
olevan myös hyvässä vauhdissa ja olettaa toteutuvan hakijan ilmoittamassa 
ajassa, vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 
 
Sisäasiainministeriö (SM-2007-3575/Tu-3942) 
Esteellinen jäsen Rajaniemi ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
Sisäasianministeriön asettama Asumisen paloturvallisuuden yhteistyöryhmä on 
anonut rahastolta jatkoaikaa sammutuslaitteistoselvitys 2008 -hankkeen 
toteutukseen siten, että tilitys myönnetyn avustuksen käytöstä tehtäisiin 
viimeistään 31.10.2009. 
 
Palosuojelurahaston hallitus on 27.2.2008 päätöksellä myöntänyt 
sisäasiainministeriön asettamalle asumisen paloturvallisuuden kehittämistarpeita 
selvittävälle yhteistyöryhmälle enintään 30 000 euron (50 %) erityisavustuksen 
hankkeeseen ”sammutuslaitteistoselvitys 2008”. Päätösehtojen mukaan tilitys 
myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.4.2009. 
 
Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan työn oli määrä käynnistyä 1.4.2008 ja 
valmistua 31.12.2008 mennessä. Yhteistyöryhmän sihteerin siirryttyä keväällä 
2008 toisiin tehtäviin ei selvitystyön tekijää saatu valittua hankesuunnitelman 
mukaisessa ajassa. Yhteistyöryhmä asetti kokouksessaan 4.9.2008 hankkeelle 
johtoryhmän, jolle myönnettiin valtuudet valita tekijä. Johtoryhmä valitsi 
1.10.2008 selvityksen tekijäksi Asuntopalvelusäätiö ASPA:n. Johtoryhmän 
käsittelemän tarkennetun aikataulun mukaisesti selvityksen on määrä valmistua 
31.8.2009 mennessä. 
 
Hallitus päätti hyväksyä jatkoaikahakemuksen. Hakija on hakemuksessaan 
selvittänyt hankkeen viivästymiseen syyt. Anotun puolen vuoden jatkoajan 
myöntäminen voidaan katsoa hankkeen onnistuneen toteutuksen kannalta 
tarpeelliseksi. 
 
 
Merijärven kunta (SM-2006-636/Tu-3942) 
Merijärven kunta on hakenut vapautusta avustuksen takaisinperinnästä. 
 
Palosuojelurahaston johtokunta on 23.3.1990 myöntänyt Merijärven kunnalle 50 
% avustuksen paloaseman rakentamiseen (288 000 markkaa). Päätöksen 
ehtojen mukaan kiinteän omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta. Merijärven kunta 
hakee 12.9.2008 päivätyllä hakemuksella vapautusta vanhaan paloasemaan 
myönnetyn avustuksen takaisinperinnästä, koska rakennukseen jää edelleen 
kunnan johtokeskus, jolle kunnalla ei ole osoittaa muita tiloja. Vanha paloasema 
jää muidenkin tilojen osalta kunnan omistukseen. 
 
Vanha paloasema poistui käytöstä uuden paloaseman valmistumisen myötä. 
Palosuojelurahasto on 25.4.2006 päätöksellä (SM-2006-636/Tu-3942) 
myöntänyt Merijärven kunnalle 52 853 euron (40 %).avustuksen 132134 euron 
kustannusten perusteella. Uusi paloasema rakennettiin vanhaan teollisuushalliin, 
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koska näiden muuttaminen paloasemaksi katsottiin tarkoituksenmukaisemmaksi 
ja taloudellisemmaksi ratkaisuksi kuin vanhan paloaseman korjaus- ja 
muutostyöt. Uusi paloasemarakennus on valmistunut 15.4.2008 ja tilitys 
avustuksen maksamiseksi on toimitettu Palosuojelurahastoon 5.8.2008.    
 
Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja luopua 23.3.1990 myönnetyn 
avustuksen takaisinperinnästä vanhan paloasemanrakennuksen osalta 
toistaiseksi. Jos Merijärven kunta kuitenkin päätyy myymään omistuksessaan 
olevan vanhan paloasemarakennuksen, tulee Palosuojelurahastolle palauttaa 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 korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukaan. 
 
 
6.2 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat sopimuspalokuntia 
   koskevat pienavustuspäätökset: 

 
 
 Grankulla FBK rf (SMDnro/2008/429) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 5 729,35 euron kustannusten perusteella 724 

euron avustus. 
 
 Avustusta ei myönnetty seuraaviin hankintoihin: alkusammutussimulaattori 

(1 599,98 e), videotykki ja heijastinkangas (1 153 e), lasertulostin (248,80 e), 
nimikyltti, laukun nimikointi, brodeeraus laukkuun, pipoon ja lippikseen, 
logobrodeeraus ja tarranauhan ompelu (916,22 e); kyseessä ei ole tulipalojen 
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

  
 
 Lemun VPK ry (SM-2008-1860/Tu-3941) 
 Esteellinen varajäsen Somerkoski ei osallistunut hakemuksen käsittelyyn. 
 
 Lemun VPK ry on hakenut avustusta palovarusteisiin.  
  
 Hallitus päätti hylätä puutteellisen hakemuksen. Sopimuspalokuntien 

hakemuksiin edellytetään alueen pelastustoimen lomakemuotoinen lausunto ja 
hakemuksessa mainitut pakolliset liitteet. 

 
 Lemun VPK ry on hakenut avustusta palovarusteiden hankinnasta aiheutuneisiin 

kustannuksiin 19.5.2008 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahasto on 
20.5.2008 pyytänyt hakijaa toimittamaan alueen pelastustoimen lausunnon, 
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion 
20.6.2008 mennessä. Palosuojelurahasto ei ole saanut pyydettyjä täydennyksiä 
1.9.2008 mennessä. 

 
 
 Oulun VPK ry (SMDnro/2008/428) 
 Sammutusauton kalustokorin ja miehistöohjaamon peruskunnostukseen 

8 599,50 euron kustannusten perusteella 2 024 euron avustus. Avustuksella 
pyritään jatkamaan ajoneuvon käyttöikää viidellä vuodella. 

 
 
 Pakinkylän VPK ry (SM-2008-1562/Tu-3941) 
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 Pakinkylän VPK ry on hakenut avustusta palovarusteisiin ja -kalustoon. 
 
 Hallitus päätti hylätä puutteellisen hakemuksen. Sopimuspalokuntien 

hakemuksiin edellytetään alueen pelastustoimen lomakemuotoinen lausunto ja 
hakemuksessa mainitut pakolliset liitteet.  

 
 Patinkylän VPK ry on hakenut avustusta varuste- ja kalustohankintoihin 

16.4.2008 päivätyllä hakemuksella. Palosuojelurahasto on 18.4.2008 pyytänyt 
hakijaa toimittamaan alueen pelastustoimen lausunnon, toimintakertomuksen, 
toimintasuunnitelman ja talousarvion 30.5.2008 mennessä. Palosuojelurahasto 
ei ole saanut pyydettyjä täydennyksiä 1.9.2008 mennessä. 

 
 
 Panelian VPK ry (SMDnro/2008/591) 
 Palokalustoon ja -varusteisiin 5 293,50 euron kustannusten perusteella 1 772 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty sammutusauton renkaiden hankinnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin (862,02 e); kyseessä on kaluston normaaliin 
huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuva kustannus, ei tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:n 
tarkoittamalla tavalla. 

 
 
 Porin VPK ry (SMDnro/2008/427) 
 Vuokratilan uudelleen paloasematalliksi käyttöönottamiseksi 7 962,13 euron 

kustannusten perusteella 3 184 euron avustus. 
 
  
 Talman VPK ry (SMDnro/2008/590) 
 Generaattori ja kytkentä-/sovituskappaleeseen 2 427,80 euron kustannusten 

perusteella 971 euron avustus.  
 
 
 Valkealan Jokelan VPK ry (SMDnro/2008/599) 
 Pelastuskalustoon 6 290 euron kustannusten perusteella 2 516 euron avustus.  
 
 
 Wöro FBK rf (SMDnro/2008/431) 
 Wöro FBK rf on hakenut avustusta harjoitusalueen rakentamista varten.  
 
 Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Pelastustoimen harjoitusalueen 

rakentamiseen voidaan myöntää Palosuojelurahaston erityisavustusta vain 
pelastustoimen alueille (Ohje avustuksen hakemisesta palosuojelurahastosta, 
SM-2008-1180/Tu-394).  

  
 
 
7. Muut asiat 
 
 7.1 PSR:n ja läänien yhteistyö- ja tiedotustilaisuudet 
 Sihteeri esitteli avustusten hakuohjetta koskevien Palosuojelurahaston ja läänien 

yhteistyö- ja tiedotustilaisuuksien lopullisen aikataulun. Lisäksi sihteeri kertoi 
tilaisuuksissa käsiteltävistä aiheista ja listasi kutsutut tahot. 

 
 
 7.2 Valmistuneita ja käynnissä olevia rahaston avustamia hankkeita 
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 Sihteeri esitteli valmistuneita ja meneillään olevia rahaston avustamia hankkeita, 
joita ovat: 

 
- Älä leiki tulella -mediakampanja (Suomen Palopäällystöliitto ry) 
- Tulipysäkki -hankkeen lyhytfilmi (Brita Somerkoski) 
- Turvallinen toiminta magneettikuvaustiloissa, ohjeita pelastustoimelle 

tulipalojen ja muun hätätilanteen varalle -opetusfilmi (Suomen 
Palopäällystöliitto ry) 

- Tahallisesti sytytetyt tulipalot Suomessa 2008 -tutkimus/julkaisu (Turun 
yliopisto) 

- Hälytysajoneuvon väistämiskurssi (Tapaturva Oy) 
- Piippaako sinulla? -palovaroitinkampanja (SPEK ry) 
- Karhu ja Sammuttavat sankarit -lastenkirja (SPEK/Brita Somerkoski) 
- Maatilan paloturvallisuus suunnittelijan opas-kirja ja CR-rom. (SPEK) 

 
 Hallituksen jäsenille jaettiin infokirje Päivä paloasemalla -tapahtumasta sekä 

Tahallisesti sytytetyt tulipalot Suomessa 2008 -tutkimusjulkaisu. 
 
 
8. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 10.12.2008 klo 9.30 

Sisäasiainministeriössä. 
 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.54. 

 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
 
Sihteeri  Hanna Paakkolanvaara 

 


