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1.

Kokouksen avaus

esteasiat: 5.2.1, 5.2.2: Lounais-Suomi,
7.5.3, 7.5.5–7.5.7 ja 7.5.11
pj. asiat: kuten edellä

esteasia: 5.2.2: Etelä-Suomi, 7.5.12
esteasia: 5.2.1, 5.2.2 Länsi- ja Sisä-Suomi

varainhankintakoordinaattori, Aalto-yliopisto: kohta 7.2

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 3.5.2011 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Lisäksi jäsenille jaettiin
pöydälle kohtaan 5.2.1 liittyen sihteeristön tekemä muutosesitys rahaston yleiseen hakuohjeeseen.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (22.3.2011) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Vuoden 2012 yleisavustusten julistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Vuoden 2012 yleisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut erityisiä muutoksia vuoden
2011 yleisavustuksen hakuun verrattuna.
Hallitus hyväksyi hakukirjeen sellaisenaan ja päätti julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden 2012 toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut yleisavustukset pelastusalan
järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.
Yleisavustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahastolle sähköisesti viimeistään 30.9.2011 osoitteella psr@intermin.fi. Yleisavustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa marras-joulukuun vaihteessa 2011.

5.

Kalusto-, järjestelmä, rakennus- ja harjoitusaluehankkeet
5.1 Pelastusosaston lausunto harjoitusaluehankkeista
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto pyysi sisäasiainministeriön pelastusosastolta lausuntoa harjoitusaluehankkeiden tukemisesta.
Pelastusosaston 15.4.2011 päiväämässä lausunnossa harjoitusaluehankkeiden tukemisesta (SMDno/2011/727) todetaan, että avustamisessa tulisi painottaa sitä, miten laajasti harjoitusalue palvelisi pelastustoimen ja myös sopimuspalokuntien harjoitustarvetta. Olennaista on, että pelastustoimen alueen paloasemat olisivat toimivia, koska
tällä on vaikutusta myös sopimushenkilöstön saantiin alueella. Osaamisen pitäminen
yllä on mahdollista ainoastaan riittävän harjoittelun avulla. Perusperiaatteena voisi
lausunnon mukaan olla se, että harjoitusaluehankkeita priorisoitaisiin yksittäisten rakennushankkeiden edelle, koska harjoitusalue tarjoaa käyttömahdollisuuksia laajemmalle alueelle ja joukolle kuin yksittäinen muu rakennushanke. Myös olemassa olevien
harjoitusalueiden käytettävyys ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa tulisi ottaa
huomioon. Pitkän aikavälin tavoitteena lausunnon mukaan on, että jokaisella pelastustoimen alueella olisi mahdollisuus hyödyntää jotakin harjoitusaluetta. Harjoitusalueen
tulee sijaita keskeisellä paikalla. Avustettuja harjoitusaluehankkeita tulisi seurata siten,
että saataisiin raportit harjoitusalueen käyttöasteesta ja käyttäjätahoista. Näin voitaisiin
kerätä tietoa siitä, miten laajaa aluetta harjoitusalue palvelee.
Hallitus merkitsi sisäasiainministeriön pelastusosaston lausunnon harjoitusaluehankkeiden tukemista tiedoksi saaduksi.
5.2.1 Harjoitusaluehankkeiden tukeminen, muutosesitys
Ylitarkastaja esitteli asian.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus ja jäsen Tarvainen poistuivat huoneesta käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
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Sihteeristö esitti kalusto- ja rakennushankeavustusten muutosta ohjeeseen SM-20081180/Tu-394 Ohje avustuksen hakemisesta palosuojelurahastolta. Keskustelun
jälkeen hallitus hyväksyi seuraavan muutoksen hakuohjeeseen:
Avustuksen saajat ja avustuskohteet
Nykyinen teksti
Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myöntää
vain pelastustoimen alueille
Muutosesitys
Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myöntää pelastustoimen alueille ja kunnille.
Hallitus hyväksyi muutoksen.
5.2.2 Vuoden 2011 kalusto- ja rakennushankeavustusten päätösesitykset
Ylitarkastaja esitteli asian.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta Lounais-Suomen alueen hakemusten käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta Etelä-Suomen AVI-alueen hakemusten käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Tarvainen poistui huoneesta Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen hakemusten
käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Palosuojelurahastolain 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia
kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän avustuksenhakuohjeen (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 julisti 13.10.2010 haettavaksi kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut kaluston (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin sekä rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset. Palosuojelurahaston hallitus tiedotti asiasta
aluehallintovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta
13.10.2010 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.
Rahastoon saapui määräaikaan 17.1.2011 mennessä 145 kalusto- ja rakennushankehakemusta, joista myönteinen avustuspäätös tehtiin 77 hankkeeseen (53 % haetuista).
Myönteisiä kalustohankkeita hyväksyttiin 59 hankkeeseen (53,6 % haetuista). Kalustohankkeet sisälsivät pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet, väestöhälyttimet ja harjoitusalueen kontit. Myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin (48,6
% haetuista). Rakennushankkeet sisälsivät harjoitusalueet. Rakennushankkeista uudisrakennuksia oli 7, laajennus/korjaushankkeita 8 ja harjoitusalueita 3.
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Avustusten jaon lähtökohtana on asukaslukuperuste, minkä lisäksi otetaan huomioon
Palosuojelurahaston vuoden 2011 toimintasuunnitelman painopisteet ja hakuohjeen
mukaiset rakennushankkeet sekä aluehallintovirastojen asettama hankkeiden kiireellisyysjärjestys sekä myös valtakunnallinen kokonaistilanne. Taulukko avustuspäätöksistä on tämän pöytäkirjan liitteenä.
Jaetut euromääräiset avustukset aluehallintovirastoittain:
AVI
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaa
Yhteensä

Päätösesitys
Päätösesitys
Kalusto
Paloasemat
555 147
1 105 021
213 200
350 000
269 174
626 380
142 560
350 000
114 022
324 080
126 857
354 207
15 350
48 269
1 436 310
3 157 957

Myönteisten kalusto- ja rakennushankkeiden osuus aluehallintovirastoittain:

6.

AVI-alue
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaa
Yhteensä

päätös/haettu
26 /44
5 /15
13/20
5/9
5/12
4/9
1/1
59/110

%
59 %
33 %
65 %
56 %
42 %
44 %
100 %
54 %

päätös/haettu
7/15
1/4
5/6
1/2
1/4
2/3
1/1
18/35

Kaluston jakauma
____________________
Ajoneuvot 29 kpl
Väestöhälyttimet 12 kpl
Päätelaitteet 7 kpl
Erityiskalusto 10 kpl
Harjoitusalueen kontti 1 kpl
_____________________
yhteensä 59 kpl

Rakennusten jakauma
_____________________________
Uudet paloasemat 7 kpl
Paloaseman peruskorjaus/laajennus 8 kpl
Harjoitusalue 3 kpl

%
47 %
25 %
83 %
50 %
25 %
67 %
100 %
51 %

______________________________
yhteensä 18 kpl

Innovaatiopalkinnon valintaraadin esitys
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahastoon saapui määräaikaan 31.3.2011 mennessä kuusi innovaatiopalkintohakemusta (vuonna 2010, 9 kpl). Innovaatiopalkintoraati käsitteli palkintoehdotukset kokouksessaan 2.5.2011. Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano oli seuraava:
Raadin puheenjohtaja toimi rahaston hallituksen edustajana Jari Larikka. Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston pääsihteeri.
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Raadin jäsenet:
Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo, sisäasiainministeriön pelastusosasto
Koulutusjohtaja Pekka Rantala, Pelastusopisto (poissa)
Toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, SPEK ry
SPPL ry:n hallituksen jäsen Riitta Kaarenmaa, SPPL ry
SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry
Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry
Pelastusjohtaja Pekka Vänskä, pelastuslaitosten edustaja
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraadin yksimielinen esitys vuoden
2011 innovaatiopalkinnon saajaksi oli Vesa Hyvösen ja Harri Karvosen ehdotus
Sammutusasuun integroitu pelastus-/kantovaljas.
Innovaatioraati kiinnitti huomiota esityksen huolelliseen valmisteluun ja havainnolliseen esitykseen ja piti tukemisen arvoisena palokunnissa tapahtuvaa omien työtapojen
ja välineiden kehittämistä. Raadin mielestä keksintö on sellaisenaan valmis sarjatuotantoon ja käyttöön sammutusasuissa. Raadin mielestä valjaat auttavat normaaleissa
pelastustehtävissä kuten ihmisten pelastamisessa ja raskaiden tavaroiden siirtämisessä,
lisäksi valjaat ovat käyttökelpoisia myös esimerkiksi metsäpaloissa.
Palosuojelurahaston hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti, että vuoden
2011 Innovaatiopalkinto annetaan Vesa Hyvösen ja Harri Karvosen ehdotukselle
Sammutusasuun integroitu pelastus-/kantovaljas. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.
Hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti olla jakamatta kunniamainintaa.
Innovaatiopalkinnon saaja julkistetaan syksyllä.
7.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
7.1 Suomen Palopäällystöliiton Pelastustoimi sosiaalisissa medioissa erityisavustushakemus
Pääsihteeri esitteli asian.
Suomen Palopäällystöliitto ry on 28.12.2010 päivätyllä hakemuksellaan hakenut 126
500 euron (100 %) avustusta Pelastustoimi sosiaalisissa medioissa -hankkeeseen. Hallitus jätti hakemuksen pöydälle lisäselvityksiä varten 22.3.2011 pitämässään kokouksessa. Lisäselvitys toimitettiin rahastoon määräajassa.
Hallitus päätti myöntää hakijalle 113 850 euron (90 %) avustuksen hankkeen toteutukseen ajalle 1.4.2011–31.12.2012. Avustus saa olla yhteensä enintään 113 850
euroa ja enintään 90 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
Väliraportit toteutuksesta tulee toimittaa rahastoon 31.12.2011 ja 30.6.2012 mennessä. Väliraportit käsitellään ja hyväksytään rahaston hallituksessa. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.3.2013. Lopputilityksen
liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti, hankkeen vaikuttavuusanalyysi ja hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös muu
hankkeeseen saatu rahoitus.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntiosoite
Kirkkokatu 12
HELSINKI

Puhelin 071 878 0171
Fax 071 878 8466

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi

5

7.2 Palotutkimusraadin Paloprofessuuri -erityisavustushakemus
Pääsihteeri esitteli asian. Palosuojelurahaston hallitus kuuli asiassa myös Aaltoyliopiston varainhankintakoordinaattori Jyri Tawastia.
Palotutkimusraadin hakemuksen mukaan hankkeessa on tarkoitus rahoittaa Palotekniikan/paloturvallisuuden professuuri Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun. Professuurin alaisuuteen kuuluva opetus ja muu toiminta toteutetaan sekä elinkeinoelämän että pelastusalan tarpeet huomioon ottaen. Palotutkimusraati sitoutuu
solmimaan tarpeelliset sopimukset, joiden avulla avustus siirtyy täysimääräisesti hankkeen toteuttaville tahoille. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Palotutkimusraadin johtokunta. Koska alan tutkimus ja opetus on ollut vähäistä, on mahdollista, että positiota ei saada täytettyä heti. Tämän takia voi olla perusteltua perustaa ensin määräaikainen Professor of Practice- professuuri. Annettava opetuksen painopistealueiksi on
suunniteltu mm. asiantuntijoiden koulutus paloturvallisuussuunnitteluun, erityisesti
toiminnalliseen paloturvallisuussuunnitteluun, paloriskien arviointiin ja hallintaan sekä
palo- ja pelastustoimen tehtäviin.
Hakemuksessa katsottiin Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa annettava mallinnuksen ja simuloinnin koulutuksen muodostavan paloturvallisuusprofessuurille sopivan perustan. Näiden lisäksi katsottiin tarvittavan muiden aineiden opetusta,
kuten psykologiaa, sosiologiaa, lakitieteitä, taloustieteitä, johtamisen opetusta. Tämä
laaja opetussisältö on mahdollista toteuttaa verkottumalla eri yliopistojen ja Pelastusopiston kanssa. Hakemuksen kokonaiskustannukset ovat 1 000 000 euroa, josta teollisuuden osuus olisi 500 000 euroa ja Palosuojelurahastolta haettava osuus 500 000
euroa.
Hallitus suhtautuu hankkeeseen pääsääntöisesti myönteisesti. Asia on tärkeä alan
kannalta ja professuurista on keskusteltu jo vuosia eri tahojen kesken. Ongelmana
kuitenkin on, että Palotutkimusraadin rahastolle osoittama hakemus oli rakennettu siltä pohjalta, että Palosuojelurahaston myöntämä avustus laskettaisiin valtioneuvoston
vastinrahaehtojen mukaiseksi yksityiseksi rahoitukseksi. Näin ei kuitenkaan vaikuttaisi
olevan. Asiaa on selvitelty niin opetusministeriöstä opetusneuvos Jorma Karhulta että
rahaston omalta tilintarkastajalta Jarmo Leinoselta ja heidän kummankin tulkinnan
mukaan kyseessä on julkinen rahoitus (valtionavustus), joka ei oikeuta valtion 2,5 kertaiseen vastinrahoitukseen. Osaltaan myös säätiöpääomaan tehtävä korvamerkitsemätön lahjoitus ei tilintarkastajan eikä esittelijän tulkinnan mukaan ole rahastolain
eikä valtionavustuslain mukaista avustusta. Yliopiston säätiöpääomaa ei myöskään
suoraan käytettäisi professuurin kustannusten kattamiseen vaan ainoastaan säätiöpääomasta saatavia tuottoja.
Teollisuuden puolelta tuleva (500 000 €) säätiöpääomalahjoitus sen sijaan on ilman
muuta valtion 2,5 -kertaiseen vastinrahaan oikeuttavaa rahoitusta. Tästä syystä on tärkeää, että teollisuutta edustavat tahot tekevät oman lahjoituksensa (yht. 500 000 €)
Aalto-yliopiston säätiöpääomaan 30.6.2011 määräaikaan mennessä.
Keskustelun ja rahoitusjärjestelyistä saatujen selvitysten perusteella rahaston hallitus
päätyi siihen, että koska säätiöpääoman keräämisen määräaika 30.6.2011 ei näiltä osin
ole rahaston avustuksen osalta enää relevantti, voidaan hakemuksen käsittely hyvin
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siirtää 30.8.2011 kokoukseen, jossa käsitellään myös muut 31.5.2011 mennessä saapuneet erityisavustushakemukset.
Rahaston näkökulmasta kyseeseen voisi tulla suora korvamerkitty avustus Palotekniikan/turvallisuuden lahjoitusprofessuurin käynnistämiseen. Avustus voitaisiin tällöinkin myöntää Palotutkimusraadille, joka tekisi valtionavustuslain 7 §:n 2 momentin
mukaisen sopimuksen Aalto-yliopiston kanssa professuurista. Sopimukseen tulisi kirjata hakemuksessakin olleet ja nimenomaan pelastusalalle keskeiset seikat.
Sovittiin, että Palotutkimusraadille välitetään viestiä hakemuksen käsittelyn tilanteessa
ja pyydetään heitä yhdessä Aalto-yliopiston kanssa valmistelemaan suoraan lahjoitusprofessuuriin liittyvää sopimusluonnosta. Sopimusluonnos tulee toimittaa rahastoon
raadin erityisavustushakemuksen jatkokäsittelyä varten.
7.3 Oikaisuvaatimus
Pääsihteeri esitteli asian.
Terri Norri-Sederholm on 14.4.2011 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan hakenut oikaisua 22.3.2011 saamaansa kielteiseen väitöskirjahankehakemukseensa. NorriSederholm haki Häke-päivystäjän ja kenttäjohtajan tilannetietoisuus ja tilannekuva
väitöskirjatutkimukseensa kahden vuoden 58 250 euron (70 %) apurahaa aikavälillä
1.1.2011–31.12.2014. Palosuojelurahaston hallitus hylkäsi hakemuksen 22.3.2011 kokouksessaan sillä perusteella, että sen ei esitetyssä muodossaan katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 pykälässä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hallitus päätti olla muuttamatta 22.3.2011 tekemäänsä päätöstä. Palosuojelurahaston
avustukset ovat aina harkinnanvaraisia ja suhteessa käyttösuunnitelman mukaan jaettavissa olevaan määrärahaan.
Väitöskirjatutkimuksen ei katsota suhteessa muihin avustettaviin hankkeisiin ja samasta aihepiiristä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14
pykälässä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
7.4 Muutos- ja jatkoaikahakemukset
7.4.1 Pelastusopisto
Pääsihteeri esitteli asian.
Pelastusopisto on hakenut Tulipysäkki - koordinaatio ja tutkimus -hankkeelle
SMDno/2010/1 tilitykseen vuoden jatkoaikaa. Alkuperäisen 4.3.2010 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. Jatkoaikaa tilityksen tekemiseen haetaan
30.4.2012 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska hanke ei ole valmistunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hakija on toimittanut jatkoaikahakemuksen mukana väliraportin
hankkeen toteutuksesta. Väliraportissa on lueteltu myös keskeneräisenä olevat asiakokonaisuudet. Hankkeen tulosten uskotaan lisäksi parantuvan, mikäli hanke saa jatkoaikaa. Hakija on myös pyytänyt, että osa avustuksesta voitaisiin käyttää kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkimukseen kattaen myös ulkomaan matkakuluja. Ulkomaan
seminaarimatkoista aiheutuvat kustannukset on rajattu alkuperäisessä avustuspäätöksessä avustuksen ulkopuolelle.
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Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle haetun jatkoajan hakemuksen mukaisena ja muuttaa näiltä osin alkuperäisiä päätösehtoja. Avustusta voi
käyttää ulkomaiseen tutkimusyhteistyöhön, mutta ei seminaarimatkoihin. Muilta osin
päätösehdot säilyvät alkuperäisen päätöksen mukaisena.
7.4.2 Työtehoseura TTS
Pääsihteeri esitteli asian.
TTS-tutkimus on hakenut Hakelämmityksen paloturvallisuus -hankkeelle
SMDno/2010/38 tilitykseen seitsemän kuukauden jatkoaikaa. Alkuperäisen 4.3.2010
tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. Jatkoaikaa tilityksen tekemiseen haetaan 31.12.2011 saakka. Hankesuunnitelman mukainen toteutus ei onnistunut suunnitellusti, koska hankkeen pohjaksi vuonna 2001 kerätyt rekisteritiedot
ovat kadonneet TTS:n arkistosta. Hankkeen toteutus on tämän vuoksi viivästynyt eikä sitä voida toteuttaa projektisuunnitelmassa esitetyllä tavalla. TTS:llä on suunnitelmissa haketta käyttäville maatiloille lähetettävä kyselytutkimus, jonka kyselykaavaketta
he voisivat laajentaa koskemaan myös paloturvallisuusasioita. Jotta hanke voitaisiin
toteutettaisiin kyselyn yhteydessä, tulisi hankkeen toteutukselle saada jatkoaikaa vuoden loppuun. Hankkeesta on ehditty tähän mennessä julkaista yksi lehtiartikkeli Teholehdessä. Hakelämmityksen paloturvallisuusasioista on laadittu myös koulutusmateriaalia biokattila-asentajien koulutusta varten.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Työtehoseuralle haetun jatkoajan hakemuksen mukaisena ja muuttaa näiltä osin alkuperäisiä päätösehtoja. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen päätöksen mukaisena.
7.4.3 Lappfjärds FBK rf
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Lappfjärds FBK rf:lle 40 %
avustuksen miehistöauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten perusteella) SMD-2007-702/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on
päätösehtojen mukaan 10 vuotta.
Lappfjärds FBK rf aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut
avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon 16.3.2011 päivätyllä hakemuksella. Hallitus päätti periä takaisin Lappfjärds FBK rf:lle miehistöauton hankintaan 25.4.2007
myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden.
Avustuksen palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta eli 12 000 euroa (40 % arvioidusta myyntihinnasta). Hallitus päätti myöntää
hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 12 000 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n
mukainen kuittaus).
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7.5 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset
Tarkastaja esitteli asiat.
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 7.5.12 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 7.5.3-7.5.7 ja 7.5.11 käsittelyn
ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:

SMDno
7.5.1 SMDno/2011/761
7.5.2 SMDno/2011/747
7.5.3 SMDno/2011/792
7.5.4 SMDno/2011/655
7.5.5 SMDno/2011/806
7.5.6 SMDno/2011/741
7.5.7 SMDno/2011/601
7.5.8 SMDno/2011/791
7.5.9 SMDno/2011/846
7.5.10 SMDno/2011/610
7.5.11 SMDno/2011/631
7.5.12 SMDno/20117724
7.5.13 SMDno/2011/661
7.5.14 SMDno/2011/609
Yhteensä

Saaja
Kellokosken VPK ry
Korkeakosken VPK ry
Köyliön VPK ry
Länsi-Vesilahden VPK ry
Merikarvian VPK ry
Noormarkun VPK ry
Pihlavan VPK ry
Pirkkalan VPK ry
Ranuan VPK ry
Smedsby-Böle FBK rf
Säkylän VPK ry
Vierumäen VPK ry
Vuosaaren VPK ry
Wessö FBK rf

2 029
3 818
3 268
3 080
7 880
1 789
6 569
3 646
758
4 679
1 933
4 000
3 245
1 970
48 664

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Pihlavan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu koulutus- ja valitusmateriaalien hankintaa;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pirkkalan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvipäähineiden, vetoketjuneuleen ja vakanssinumeron eikä koulutusmateriaalin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Ranuan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalikorttien, asemapalvelusasusteiden, pipojen ja lippalakkien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
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Wessö FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paloasema-asusteiden, EA-tarvikkeiden ja
polttoainekanistereiden eikä sumutinpullon ja öljyn hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Wessö FBK rf
Arvoltaan 15,85 euron kustannuksia ei hyväksytty huonolaatuisten kuittikopioiden
vuoksi. Lisäksi osassa hankinnoista oli yhden vuoden määräaika kulunut umpeen, sillä
avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
8. Muut asiat
8.1 Rahaston tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan vuosiyhteenveto
Pääsihteeri esitteli asian.
Tilintarkastaja on hyväksynyt Palosuojelurahaston vuoden 2010 tilinpäätöksen
18.3.2011. Tilintarkastaja on antanut rahastolle 16.3.2011 päivätyt tilinpäätöskertomuksen ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon. Sisäasiainministeriö on vahvistanut tilinpäätöksen.
Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.4.2011 Palosuojelurahaston vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistamisen. Palosuojelurahaston tulot vuonna
2010 olivat 8 968 410,50 euroa ja ne koostuivat lähes kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2009. Kulut tilikaudella olivat 9 410
564,91 euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 9 156 350,00 euroa. Rahaston kulujäämä tilikaudelta oli 447 849,00 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 16
392 559,06 euroa.
Hallitus merkitsi tilinpäätöksen hyväksymisen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
saaduksi.
Hallitus huomioi tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa esille nostetut asiat ja merkitsee
muilta osin vuosiyhteenvedon tiedoksi saaduksi.
8.2 Talousseuranta; 1. vuosineljännes 2011
Pääsihteeri esitteli asian.
Vuoden 2011 palosuojelumaksukertymän arvioidaan olevan 9,15 miljoonaa euroa ja
kasvavan 1-3 prosenttia vuosittain. Vuoden 2011 rahoitustasoksi on suunniteltu 9,5
miljoonaa euroa, toteuma lienee lähempänä 10 miljoonaa, koska kalusto- ja rakennushankeavustuksia myönnettäessä on jo huomioitu kertymän kasvu. Rahoitustaso pidetään lähivuosina edelleen suurempana kuin arvioitu kertymä. Vuosien 2012–2015 rahoitustasoksi on arvioitu 9,7–10,0 milj. euroa. Rahaston maksuvalmius säilyy erinomaisena aiempina vuosina kertyneiden ylijäämien johdosta. Tavoitteena on, että kertyneiden ylijäämien hallitun pienentämisen jälkeen, oman talouden rahavirta ja siirtotalouden rahavirta olisivat suunnilleen samansuuruisia.
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Vuoden 2011 toimintamenojen osalta ei ole merkittäviä muutoksia suunnitelmaan.
Ensimmäinen vuosineljännes on menty budjetoidun mukaisesti.
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
8.3 Kehittämispäivän aiheet
Pääsihteeri esitteli asian.
Hallitus on perinteisesti pitänyt kerran vuodessa kehittämispäivän varsinaisen kokouksen yhteydessä. Hallitus päätti alustavasti kokouksessaan 22.3.2011, että tämänvuotinen kehittämispäivä pidettäisiin tiistaina 30.8.2011 klo 10–14. Hallitus päätti sihteeristön ehdotuksen pohjalta käsitellä kehittämispäivässä periaatteellisia isompia asiakokonaisuuksia, pienempiä kehittämiskohteita otetaan esille kokousten yhteydessä.
8.4 Hallituksen palkkioiden vahvistaminen SM:ssä
Pääsihteeri esitteli asian.
Sisäasiainministeriö on vahvistanut Palosuojelurahaston pyynnöstä 27.4.2011 päivätyllä päätöksellä palosuojelurahaston hallituksen palkkiot 1.3.2011 lukien. Päätös korvaa
22.4.2008 tehdyn sisäasiainministeriön päätöksen palosuojelurahaston hallituksen
palkkioista. Päätöksen mukaan rahaston kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen ja varajäsen

330 €/kk
220 €/kk
165 €/kk

Kuukausipalkkio suoritetaan varajäsenelle vain sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on
osallistunut kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Kokouspalkkiot puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle, asiantuntijalle, sihteerille ja esittelijälle ovat:
Puheenjohtaja
Muu edellä mainittu

28 €/kokous
17 €/kokous

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
9.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous ja kehittämispäivä pidetään 30.8.2011 klo 10.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.
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