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Hallituksen kokous
Aika:

14.3.2012 klo 10.00

Paikka:

Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a

Läsnä:

Kari Hannus
Mika Kättö

puheenjohtaja

Markku Haiko
Jari Hyvärinen
Jari Larikka
Elsi Katainen
Petri Mero
Simo Tarvainen
Hanna Paakkolanvaara
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen

jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja

Poissa:

Leena Harkimo
Piia Vähäsalo

jäsen
jäsen

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 7.3.2012 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallitukselle jaettiin lisäksi esitys toimistosihteerin ottamisesta Palosuojelurahastoon (käsiteltäväksi kohdassa 5,
hallinnolliset asiat)

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (26.1.2012) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Korkeakouluharjoittelijan esittäytyminen
Palosuojelurahastoon korkeakouluharjoittelijaksi valittu Ville Punsar esittäytyi rahaston hallitukselle. Ville Punsar opiskelee humanistisessa tiedekunnassa neljättä vuotta.
Hänen pääaineensa on ruotsin kääntäminen. Hän työskentelee rahastossa 3 kuukautta
ajalla 1.6.2012 - 31.8.2012.

varapuheenjohtaja

esteasiat: 10.2.5–10.2.13
esteasia: 7.3
pj. kohdat: 10.2.5–10.2.13
esteasiat: 7.17–7.18, 10.2.1–10.2.2

esteasiat: 10.2.3–10.2.4
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5.

Hallinnolliset asiat
5.1 Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot 2012 ja VM:n kannanotto
Sihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Sisäasiainministeriö
vahvistaa palkkiot. Hallitus on kokouksessaan 26.1.2012 päättänyt noudattaa valtiovarainministeriön suosituksia, joiden mukaan:
Kuukausipalkkio:

puheenjohtaja 330 euroa/kuukausi
varapuheenjohtaja 220 euroa/kuukausi
jäsen ja varajäsen 165 euroa/kuukausi

Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen. Kuukausipalkkiot on maksettu kuukausittain.
Kokouspalkkio puheenjohtajalle, jäsenelle, varapuheenjohtajalle, asiantuntijalle ja sihteerille:
puheenjohtaja: 28 euroa/kokous
muu edellä mainittu: 17 euroa/kokous

Kokouspalkkiot on maksettu kaksi kertaa vuodessa. Suositukset ovat voimassa
1.3.2012 alkaen.
Hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2012 pyytää VM:n suositusta kuukausipalkkion
maksumenettelystä hallituksen jäsenen ja varajäsenen osalta silloin, kun varsinainen
jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen esimerkiksi pidemmän virkavapauden
johdosta. Valtiovarainministeriö totesi kannanotossaan 6.3.2012, että VM:n suosituksissa ei tarkemmin lausuta jäsenten ja varajäsenten palkkionmaksukäytännöistä jäsenen pidempien poissaolojen osalta ja että rahaston hallitus voi itse päättää noudattamastaan käytännöstä.
Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi kuukausi- ja kokouspalkkiosuositukset ja päätti varajäsenen palkkion maksamiskäytännöistä. Mikäli varsinaisella jäsenellä on etukäteen
tiedetty, vähintään kolmen kuukauden pituinen virkavapausjakso, siirretään varsinaisen jäsenen kuukausipalkkio varajäsenelle heti virkavapauden alkamisen jälkeisestä
kuukaudesta lukien. Päätös astuu voimaan 1.3.2012 lähtien.
5.2 Sihteeristön toimenkuvat ja muut henkilöstöasiat
Sihteeri esitteli asian.
Päätös: Hyväksyttiin sihteeristön toimenkuvat 2012 yhdellä tarkennuksella.
5.3 Ylitarkastajan rekrytointi
Sihteeri esitteli asian. Ylitarkastaja ja tarkastaja poistuivat asian käsittelyn ajaksi.
Käsiteltiin ylitarkastajan rekrytointivaihetta. Rekrytointiprosessiin osallistuu palosuojelurahastosta pääsihteeri ja pelastusosastolta hallitusneuvos Tarja Oksanen ja ylitarkastaja Reijo Jormalainen.
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5.4 Esitys osastosihteerin viran perustamisesta
Sihteeri esitteli asian.
Hallitus hyväksyi esityksen osastosihteerin viran perustamisesta Palosuojelurahastoon.
Hallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle ryhtymistä toimenpiteisiin osastosihteerin
viran perustamiseksi.
6.

Rahaston tilinpäätös vuodelta 2011
Sihteeri esitteli rahaston vuoden 2011 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. Tilinpäätöksen rakenne on valtiontalousarvion ulkopuolisten rahastojen tilinpäätösohjeistuksen mukainen ja toimintakertomuksen rakenne
noudattelee soveltuvin osin tiliviraston toimintakertomuksen rakennetta. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu samalla tavalla kuin aiempina vuosina.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja teki yhteensä 402 päätöstä,
joista avustuspäätöksiä oli 321 kappaletta. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 229 kappaletta.
Rahastosta haettiin avustusta yhteensä 30,01 miljoonaa euroa ja myönnettiin 10,56
miljoonaa euroa. Rahaston hakemuksista 92,1 prosenttiin tehtiin päätös kolmen kuukauden sisällä saapumisesta. Tilityshakemusten osalta tavoitteellisen kahden kuukauden käsittelyajan puitteissa käsiteltiin 97,6 prosenttiin hakemuksista.
Vuoden 2011 varojen talousarvio oli 9 768 000 euroa ja toteuma 10 703 866 euroa.
Varojen käyttösuunnitelma kokonaisuudessaan ylitettiin n. 0,9 miljoonalla eurolla (n.
9,6 %). Ylitys tehtiin tarkoituksella 0,5 miljoonalla eurolla ylöspäin tarkentuneen palosuojelumaksukertymäennusteen sekä vapautuneiden sitoumusten (0,6 miljoonaa euroa) vuoksi. Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin
liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia. Palosuojelurahaston vuoden 2011 kulujäämän (alijäämä -867 688,45 euroa) kattamisen jälkeen omaa pääomaa rahastolle jää
5 295 219,74 euroa. Palosuojelurahaston rahoitusvarat (yhdystilisaatava valtiolta) olivat tilikauden lopussa 15 094 075,64 euroa ja aiempiin päätöksiin perustuvia maksamattomia sitoumuksia oli tilikauden lopussa 9 454 190 euroa. Rahaston tosiasiallinen
maksuvalmius ja taloudellinen asema ovat säilyneet erinomaisina.
Palosuojelumaksukertymä vuoden 2011 tilinpäätöksessä (9,2 milj. euroa) on 2,4 %
suurempi kuin vuonna 2010. Kasvu johtui palovakuutusten maksutulokertymän kasvusta, mihin vaikuttaa palovakuutetun omaisuuden määrän ja vakuutusmaksujen kehitys. Vuoden 2012 kertymän arvioidaan olevan 9,3 miljoonan euron tasolla. Hallintomenot olivat 2,73 % palosuojelumaksukertymästä.
Päätös: Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitetyssä muodossa. Palosuojelurahaston hallitus ehdottaa, että vuoden 2011 kulujäämä (alijäämä -867 688,45 euroa) katetaan rahaston omasta pääomasta. Kattamisen jälkeen omaa pääomaa jää
5 295 219,74 euroa.

7.

Palosuojelurahaston erityisavustukset 2012 1. kierros
Sihteeri esitteli asian.
Rahastoon saapui 31.12.2011 määräaikaan mennessä 23 hakemusta 16 eri hakijataholta. Hakemuksia arvioi pääsihteerin tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli saapuneet
hakemukset kokouksessaan 23.2.2012.
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Asiantuntijaraadin kokoonpano vuoden 2012 ensimmäisellä hakukierroksella:
Esko Kaukonen, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto (tutkimus & tilastot, Pronto, pelastusopiston toiminta)
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen
paloturvallisuus)
Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus &
neuvonta, kampanjat)
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, laitosten välinen
yhteistyö, pelastustoiminta, rahaston hallituksen varajäsen)
Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO/pelastustoimintayksikkö
(toimintavalmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
Seppo Vihervaara, osastopäällikkö, FENNIA (vakuutusala, riskienhallinta, tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Jussi Rahikainen, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, mm. palotarkastukset,
paloturvallisuuslaitteita koskevat säädökset, nuohous, laitosten välinen yhteistyö.
Kirsi Rajaniemi, yli-insinööri, SM/PEO/onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö (mm.
pelastuslaki, onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien paloturvallisuus.

Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimii pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara ja teknisenä sihteerinä ylitarkastaja Johanna Herrala.
Hallitus päätti myöntää avustusta 14 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 040 963
euroa.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:
Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeet
7.1 Helsingin kaupungin pelastuslaitos, SMDno/2012/0021,
Maailman tiejärjestön (PIARC) tietunneleita käsittelevän teknisen komitean (tC3.3) sekä työryhmän (C 3.3.2) jäsenyys
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on hakenut 16 400 euron (40 %) erityisavustusta
Maailman tiejärjestön (PIARC) tietunneleita käsittelevän teknisen komitean (tC3.3)
sekä työryhmän (C 3.3.2) jäsenyys –hankkeeseen.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle yhteensä
enintään 16 400 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 16 400 euroa ja enintään 40 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Matkakustannusten tulee olla kohtuulliset. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hankkeen tarkennettu tavoitteenasetanta vuosille 2012–2015 tulee toimittaa rahastoon 31.5.2012 mennessä. Väliraportti 31.12.2013 mennessä ja lopputilitys 31.12.2015
mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
7.2 Helsingin kaupungin pelastuslaitos, SMDno/2012/0022,
Onnettomuuksien ehkäisytyössä tarvittavan osaamisen kehittäminen
Helsingin kaupungin pelastuslaitos on hakenut 121 680 euron (74 %) erityisavustusta
Onnettomuuksien ehkäisytyössä tarvittavan osaamisen kehittäminen –hankkeeseen
(jatkohanke), ajalle 1.5.2012-30.4.2014
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Palosuojelurahasto päätti myöntää Helsingin pelastuslaitokselle yhteensä enintään
121 680 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 121 680 euroa ja enintään 74 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen ohjausryhmän tulee olla hakemuksessa esitetyn mukainen.
Ohjausryhmää on lisäksi syytä täydentää sisäasiainministeriön edustajalla. Hankkeen
on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että
avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Väliraportti tulee toimittaa 31.8.2013 mennessä ja lopputilitys 30.6.2014 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
7.3 Sisäasiainministeriö/ Pelastuslaitosten palontutkinta 2014 –työryhmä, SMDno/2012/0020,
Simuloinnin käyttö palontutkinnassa
Esteellinen jäsen Kättö poistui huoneesta käsittelyn 7.3 ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Sisäasiainministeriö on hakenut 121 680 euron (74 %) erityisavustusta Simuloinnin
käyttö palontutkinnassa -hankkeeseen ajalle 1.5.2012-30.4.2013.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Sisäasiainministeriölle yhteensä enintään 27 500
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 27 500 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa 31.8.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
7.4 Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno/2012/0016,
Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 70 000 euron erityisavustusta pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma –hankkeeseen, ajalle 1.9.2012-31.8.2013.
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijaa kehotetaan valmistelemaan tutkimussuunnitelmaa esimerkiksi Ruotsin ja Englannin vastaavien hankkeiden
suuntaisesti ja hakemaan avustusta ensi hakukierroksella uudestaan.
7.5. Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno/2012/0015,
VAARA-tiedotteiden kehittäminen pelastuslaitosten kokemusten perusteella
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 20 000 euron erityisavustusta VAARAtiedotteiden kehittäminen pelastuslaitosten kokemusten perusteella –hankkeeseen,
ajalle 1.2.2012–30.9.2013.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään
20 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 20 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Apurahan osuus 1500 €/kk (6 kk). Palopäällystöliiton tulee huolehtia apurahaan liittyvistä työnantajavelvoitteista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja
pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain
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17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa 30.11.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys
7.6. Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö, SMDno/2012/32,
Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia - tutkimus- ja kehittämishanke
Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö on hakenut 194 143 euron (60 %)
erityisavustusta Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia - Opettaja-koulutuksen
turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, ajalle 1.3.2012-30.6.2013.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
7.7. Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö, SMDno/2011/1123,
Tulipysäkki –jatkohanke: koordinaatio ja tutkimus
Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö on hakenut 176 400 euron (84 %)
erityisavustusta Tulipysäkki jatkohanke: koordinaatio ja tutkimus –jatkohankkeeseen,
ajalle 1.3.2012-31.3.2013.
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
7.8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), SMDno/2012/0034,
Sosiaali- ja terveyshuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki (STEP)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on hakenut 75 283 (68 %) erityisavustusta
Sosiaali- ja terveyshuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki
(STEP) –hankkeeseen, ajalle 1.6.2012–31.5.2014.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhteensä
enintään 75 283 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 75 283 euroa ja enintään 68 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Aiemmin tehty työ tulee huomioida ja ohjausryhmää tulee täydentää SPEK:n edustajalla. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Väliraportti tulee toimittaa 30.8.2013 mennessä ja lopputilitys 31.8.2014 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
7.9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), SMDno/2012/0029,
Yli Hyvä Juttu - toimintamallin juurruttaminen käytäntöön ja jatkoarviointi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 112 966 euron (65 %) erityisavustusta
Yli Hyvä Juttu - toimintamallin juurruttaminen käytäntöön ja jatkoarviointi –
hankkeeseen, ajalle 1.6.2012-31.5.2014.
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Palosuojelurahasto päätti myöntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhteensä
enintään 112 966 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 112 966 euroa ja enintään 65 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina
erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Väliraportti tulee toimittaa 31.8.2013 mennessä ja lopputilitys 31.8.2014 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
7.10. Työterveyslaitos, SMDno/2012/0011,
Lihaksiston palautumisen edistäminen kuumassa tehtävän työn jälkeen
Työterveyslaitos on hakenut 50 338 euron (45 %) erityisavustusta Lihaksiston palautumisen edistäminen kuumassa tehtävän työn jälkeen –hankkeeseen, ajalle 1.3.2012–
31.5.2013.
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
7.11. VTT, SMDno/2012/0014,
Sammutusvesivahinkojen vaikutusten arviointi, osa 1: esiselvitys (VIHMA)
VTT on hakenut 132 500 euron (50 %) erityisavustusta Sammutusvesivahinkojen vaikutusten arviointi, osa 1: esiselvitys (VIHMA) –hankkeeseen, ajalle 15.6.201231.12.2013.
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Oppimateriaalin tuotanto tai hankinta
7.12. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry, SMDno/2012/0025, Hyvinvoiva sopimuspalokunta
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 66 000 euron (100 %) erityisavustusta Hyvinvoiva sopimuspalokunta–hankkeeseen toteutusajalle 1.2.2012–31.12.2012.
Palosuojelurahasto päättää myöntää Sopimuspalokuntien Liitolle yhteensä enintään
33 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 33 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustusta ei myönnetä koulutusohjelman rakentamiseen vaan sopimuspalokuntien työhyvinvoinnin selvittämiseen ja koulutustarpeiden esiselvitykseen. Koulutusohjelma on ajankohtainen aikaisintaan siinä vaiheessa, kun valtakunnalliset koulutustyöryhmän ja hyvinvointityöryhmän tulokset selvillä. Hankkeen on
katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
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Lopputilitys tulee toimittaa 31.3.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
7.13. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry, SMDno/2012/0058,
Palokuntayhdistys toimii –oppaan päivitys
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 20 500 euron (98 %) erityisavustusta Palokuntayhdistys toimii –oppaan päivitys -jatkohankkeeseen, ajalle 1.2.201230.8.2012. Ennakkoa haetaan 10 000 euroa (49 %) muiden kuin materiaali- kustannusten kattamiseen
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Sopimuspalokuntien liitolle yhteensä
enintään 20 500 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 20 500 euroa ja enintään 98 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina
erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys on toimitettava 31.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu opas.
7.14. Tapaturva Oy, SMDno/2012/0023, Palo- ja pelastusalan ajokoulutus
Tapaturva Oy on hakenut 126 584 (48,1 %) erityisavustusta Palo- ja pelastusalan ajokoulutus –hankkeeseen, ajalle 1.4.2012-30.11.2013.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Tapaturva Oy:lle yhteensä enintään 126 584 euron
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 126 584 euroa ja enintään 48,1 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hankkeen tuotosten
tulee olla pelastusalan käytettävissä maksutta ja hankkeen tuotosten käyttö ei saa olla
sidoksissa Tapaturva Oy:ltä hankittavaan opetukseen.
Väliraportti tulee toimittaa 31.1.2013 mennessä ja lopputilitys 28.2.2014 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
7.15. TI-TI TUOTANTO OY, SMDno/2012/0024,
TI TI NALLE –turvallista elämää kodissa ja kodin ulkopuolella
TI-TI TUOTANTO OY on hakenut 68 000 euron (100 %) erityisavustusta TI TI
NALLE –turvallista elämää kodissa ja kodin ulkopuolella –hankkeeseen, ajalle
1.4.2012-31.8.2013.
Palosuojelurahasto päätti myöntää TI-TI Tuotanto Oy:lle yhteensä enintään 68 000
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 68 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten
suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä
perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
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Lopputilitys tulee toimittaa 30.11.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
Valistus ja neuvonta
7.16. Kustannus Oy Pieni Karhu, SMDno/2012/0026, Ransun pelastuskoulu -jatkohanke
Kustannus Oy Pieni Karhu on hakenut 59 600 euron (100 %) Ransun pelastuskoulu
–jatkohankkeeseen.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Kustannus Oy Pieni Karhulle yhteensä enintään
59 600 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 59 600 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan
esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa 31.8.2013 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen
tuotokset.
7. 17. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, SMDno/2011/1924,
Palokuntien SM-kilpailujen (JEHU-malja) 2012 järjestäminen 19.5.2012.

Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta käsittelyn 7.17 ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut 31 450 euron (50 %) erityisavustusta Palokuntien SM-kilpailujen (JEHU-malja) 2012 järjestämiseen 19.5.2012, ajalle 3.10.2011–
1.6.2012. Palosuojelurahasto päättää myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 31 450 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 31 450 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Palosuojelurahaston logon tulee näkyä kilpailuissa.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa 31.8.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti.
7.18. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, SMDno/2011/1936,
Turvallisuus- ja puolustusalan messut 2012

Esteellinen jäsen Hyvärinen oli poissa kohdan käsittelyn 7.18 ajan. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on hakenut 33 000 euron (62,3 %) avustusta Turvallisuus- ja puolustusalan messut 2012 –hankkeeseen, ajalle 1.9.2011–15.10.2012.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 33 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 33 000 euroa ja enintään 62,3 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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Lopputilitys tulee toimittaa 15.12.2012 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno/2012/0013, Joka kodin palontorjuntatalkoot
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 295 000 (100 %) avustusta Joka kodin palontorjuntatalkoot –hankkeeseen, ajalle 1.3.2012–31.1.2013.
Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle yhteensä
enintään 295 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 295 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50
% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa 30.4.2014 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa
laadittu selvitys.
7. 20. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry, SMDno/2012/0059,
Painetun tiedotusmateriaalin tuottamishanke
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 11 250 (100 %) euron avustusta
Painetun tiedotusmateriaalin tuottamishankkeeseen, ajalle 1.2.2012–29.6.2012
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Tietojenkäsittelyhankkeet
7.21. Etelä-Karjalan pelastuslaitos, SMDno/2012/0017,
Tietojärjestelmien kehityshanke pelastustoiminnan harjoittelun hallitsemista varten
Etelä-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 66 630 (80 %) euron avustusta Tietojärjestelmien kehityshanke pelastustoiminnan harjoittelun hallitsemista varten, ajalle
1.1.2012–31.12.2012.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
7.22. Uudenmaan pelastusliitto ry, SMDno/2012/0027,
Uudenmaan pelastusliitto ja alueen sopimuspalokunnat 60 vuotta yhteistoimintaa
Uudenmaan pelastusliitto ry on hakenut 11 100 euron (50 %) avustusta Uudenmaan
pelastusliitto ja alueen sopimuspalokunnat - 60 vuotta yhteistoimintaa –hankkeeseen,
ajalle 15.1.2012–30.9.2012.
Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan
katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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7.23. Estlander Ville, SMDno/2012/0028, Mistä meille tilannekuva? –Julkiset aineistot ja joukkoistaminen operatiivisen viranomaistyön pohjana
Estlander Ville on hakenut 27 020 euron (100 %) avustusta Mistä meille tilannekuva?
–Julkiset aineistot ja joukkoistaminen operatiivisen viranomaistyön pohjana –
hankkeeseen, ajalle 1.4.2012–28.2.2013.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
8.

Palosuojelurahaston erityisavustukset 2012 2. kierros; avustusten julistaminen
haettaviksi
Erityisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut suuria muutoksia vuoden 2012 ensimmäiseen hakukierrokseen verrattuna. Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti julistaa
haettavaksi vuoden 2011 2. kierroksen erityisavustukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi. Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai
pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella psr@intermin.fi 31. toukokuuta 2012 virka-ajan päättymiseen mennessä. Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa 31.8.2012.

9.

Juhlavuoden innovaatiopalkinto 2012
Palosuojelurahaston hallitus on 20.10.2011 kokouksessaan julistanut haettavaksi vuoden 2012 Innovaatiopalkinnon. Palkinto jaetaan rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarissa
10.4.2012.
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia
ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voi olla laite, väline tai kone,
työmenetelmä, toimintatapa tai vastaava muu uusi keksintö. Palkintoehdotukset käsittelee Palosuojelurahaston nimeämä palkintoraati, joka tekee esityksen palkittavasta
rahaston hallitukselle.
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraati kaudella 1.5.2010–30.4.2013 on
seuraava:
Raadin puheenjohtaja: rahaston hallituksen varajäsen Jari Larikka
Raadin jäsenet:
Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, sisäasiainministeriön pelastusosasto (sijaisena)
Yliopettaja Ismo Huttu, Pelastusopisto (jäsen muuttunut 2012)
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 Simo Tarvainen, pelastuslaitosten edustaja (sijaisena)
Raadin sihteerinä toimii Palosuojelurahaston pääsihteeri.

Palosuojelurahaston juhlavuoden 2012 Innovaatiopalkintoehdotuksia saapui 21 kappaletta. Innovaatioraati päätyi esittämään rahaston hallitukselle palkinnonsaajia seuraavasti:
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Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon valintaraadin yksimielinen esitys vuoden
2012 innovaatiopalkinnon voittajaksi oli Tampereen aluepelastuslaitoksen ylipalomies
Ari Toivarin ehdotus RESCA –monitoimilautta. RESCA -pelastusvälineen ominaisuuksia ovat vakaus, nopeus ja helppo hallittavuus vedessä. Lisäksi se toimii rekenä,
paarina sekä ponttoonisiltana ja sillä voi kuljettaa potilasta tai tavaraa ja siltä voi suorittaa sukellustehtäviä. RESCAn vakauden ansiosta pelastajan on helppo nostaa veden
varaan joutunut lautalle. Lautan materiaalina on kestävä ja joustava PE-muovi, joka
sietää hyvin erilaisia lämpötiloja, aina 45 pakkasasteesta 75 lämpöasteeseen. Rakenteen johdosta lautta on uppoamaton ja turvallinen. Lautasta on useita kehitysversioita,
joita on testattu pelastuslaitoksilla ympäri Suomea. Muutamat pelastuslaitokset ovat jo
hankkineet RESCAn kalustoonsa.
Valintaraadin esitys vuoden 2012 innovaatiopalkinnon toisen sijan saajaksi oli Tampereen aluepelastuslaitoksen palotarkastaja Jukka Lahden turvallisuuspaketti ”Pikkupalomiesleipomo”. Lasten valistustilaisuuksissa opitaan laulaen, leikkien ja jumpaten paloturvallisuusasioita ja lapsista leivotaan pikkupalomiehiä, jotka osaavat tarkistaa palovaroittimen, soittaa hätänumeroon ja toimia oikein hätätilanteessa. Jukka Lahden kokoama, pääosin palomiehistä koostuva Hot Pois -yhtye on kiertänyt ympäri Suomea
jo yli 20 vuotta ja saanut tuhannet lapset innostumaan paloturvallisuusasioista.
Kunniapalkinnon saajaksi valintaraati ehdotti Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskienhallinnan palvelualuetta Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskienhallinnan palvelualue asuinrakennusten omavalvonnan kehittämis- ja jalkauttamistyöstä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti, että
vuoden 2012 Innovaatiopalkinto annetaan Ari Toivarin ehdotukselle RESCA
-monitoimilautta. Palkinnon suuruus on valintaraadin esityksen mukaisesti 25 000 euroa. Hallitus päätti valintaraadin esityksen mukaisesti antaa toisen palkinnon Jukka
Lahden ”Pikkupalomiesleipomo” -turvallisuuspaketille. Palkinnon suuruus on 5 000
euroa. Kunniamaininta myönnettiin Kymenlaakson pelastuslaitoksen riskienhallinnan
palvelualueelle asuinrakennusten omavalvonnan kehittämis- ja jalkauttamistyöstä.
10.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
10.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 4 kpl
Sihteeri esitteli asiat 10.1 - 10.3 ja ylitarkastaja asian 10.4.
10.1.1 SMDnro/2011/1094, SPEK ry, Päivä paloasemalla, Muutoshakemus
Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle 30.8.2011
kokouksessaan Päivä paloasemalla -hankkeeseen avustukseen, joka on enintään 143
000 euroa ja enintään 36 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakija
on lähestynyt rahastoa 29.2.2012 päivätyllä muutoshakemuksella. Hakija oli hakemus
ta laatiessaan jättänyt huomioimatta Palosuojelurahaston erityisavustuksia koskevan
ohjeen siitä, että luontoissuorituksen osuus saa olla enintään 50 % hankkeen omarahoitusosuudesta. Tästä syystä hakijaa pyytää muutosta avustuspäätöksen enimmäisprosenttiin 36 prosentista 50 prosenttiin avustuksen euromäärän pysyessä kuitenkin
samana.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa myönnetyn avustuksen prosenttiosuutta 36
prosentista 50 prosenttiin. Avustuksen enimmäiseuromäärä ja muut päätösehdot
pysyvät ennallaan.
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10.1.2 SMDnro/2011/0056, Jokilaaksojen pelastuslaitos,
Tosiaikainen sähköinen kohdekortti, jatkoaikahakemus
Palosuojelurahasto on myöntänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 22.3.2011 kokouksessaan Tosiaikainen kohdekortti -hankkeeseen enintään 50 000 euron ja enintään 50
prosentin avustukseen. Hakija on lähestynyt rahastoa 23.2.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen mukainen tilitysmääräaika oli 31.5.2012, nyt
hakija hakee avustuksen tilitykselle jatkoaikaa, jotta myös toukokuu voidaan hyödyntää hankkeen loppuraportin laadintaan.
Päätös: Hallitus päätti myöntää hakijalle tilityksen jatkoajan 31.8.2012 saakka.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
10.1.3 SMDnro/2010/1095, Tampereen yliopisto, Pelastustoimen alueellistamisen ja ympäristömuutosten vaikutukset, seurantatutkimuksen 3. vaihe, jatkoaikahakemus
Palosuojelurahasto on päätöksellä SMDno/2010/1095 (31.8.2010) myöntänyt
Tampereen yliopistolle 77 000 euron suuruisen avustuksen Pelastustoimen alueellistamisen ja ympäristömuutosten vaikutuksen, seurantatutkimuksen 3. vaihe tutkimushankkeeseen. Päätöksen mukaan lopputilitys avustuksen loppumaksatusta
varten on tehtävä viimeistään 31.5.2012. Syynä jatkoaikaa koskevaan hakemukseen on
se, että hankkeen päätutkija Olavi Kallio on joutunut käyttämään huomattavan osan
työajastaan vuonna 2011 toiseen tutkimushankkeeseen: "Kunta- ja palvelurakenteen
uudistamista koskeva seurantatutkimus eli Paras -arviointitutkimus-ohjelma ARTTU".
Tästä syystä hän on päässyt syventymään pelastustoimen alueellistamisen seurantatutkimukseen täysipainoisesti vasta tammikuussa 2012. Seuraavassa on lyhyt kuvaus
ARTTU -talousosion tutkimuksesta: Kuntataloutta koskeva raportti, jossa Olavi Kallio oli keskeisesti mukana, valmistui joulukuussa 2011. Valtiovarainministeriön toivomuksesta ARTTU -tutkimuksen väliraporttiin jouduttiin paneutumaan syvällisemmin kuin mitä oli alun perin ajateltu. Paras-ARTTU –ohjelman tutkimuksia nro 17
valmistui 15.12.2011. Edellä esitettyyn viitaten Olavi Kallio hakee pelastustoimen alueellistamisen vaikutuksia koskevalla tutkimushankkeelle jatkoaikaa siten, että tutkimusraportti valmistuu 29.6.2012 mennessä ja että lopputilitys tehdään viimeistään
28.9.2012 mennessä. Avustuksen määrä pysyisi ennallaan.
Päätös: Hallitus päätti myöntää hakijalle jatkoajan hakemuksen mukaisena.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
10.1.4 SM-2006-2972, Hattulan VPK ry kuittaushakemus
Palosuojelurahaston johtokunta on 22.3.2002 päivätyllä päätöksellään myöntänyt
avustusta Hattulan VPK:lle miehistöauton hankintaan 16 818 euroa kokonaiskustannusten 33 637,59 euroa perusteella. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on
päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Hattulan VPK ry vaihtoi vuonna 2006 pelastusajoneuvon uuteen autoon. Palosuojelurahaston hallitus päätti 12.12.2006 periä takaisin
Hattulan VPK:lle miehistöauton hankintaan 22.3.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden, SM-2006-2972/Tu-3943. Takaisin perittävä määrä 16 529
euroa (50 % omaisuuden arvioidusta vaihtoarvosta 33 058 euroa) vähennettiin myönnettävästä avustuksesta 14 640 euroa (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).
Hattulan VPK:n tuli maksaa erotus, enintään 1 889 euroa, lopullisen vaihtoarvon selviydyttyä. Hakija on 10.1.2012 päivätyllä kirjeellä anonut oikeutta vaihtaa pelastuslaitoksen omistama miehistöauto uuteen miehistöautoon siten, että Palosuojelurahaston
avustus siirtyisi vuonna 2006 myönnetyn suuruisena avustuksena uuteen ajoneuvoon.
Tarkoituksena on vaihtaa nykyinen VW Caravelle vastaavaan uuteen ajoneuvoon.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Hattulan VPK:lle miehistöauton hankintaan 22.3.2002 myönnetyn ja 12.12.2006 edelleen myönnetyn avustuksen
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suhteellisen palautusosuuden 14 640 euroa. Hallitus päättää myötää hakijalle uuden
miehistöauton hankintaan 14 640 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta.
Käyttöaika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
10.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 30 kpl
Tarkastaja esitteli asian.

Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta kohtien 10.2.5 - 10.2.13 käsittelyjen ajaksi.
Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen poistui kohtien 10.2.1 - 10.2.2 käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen varajäsen Simo Tarvainen poistui huoneesta kohtien 10.2.3 - 10.2.4 käsittelyn ajaksi. Kokous
säilyi päätösvaltaisena.

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:
Asiakohta SMDno
10.2.2001
10.2.2002
10.2.2003
10.2.2004
10.2.2005
10.2.2006
10.2.2007
10.2.2008
10.2.2009
10.2.2010
10.2.2011
10.2.2012
10.2.2013
10.2.2014
10.2.2015
10.2.2016
10.2.2017
10.2.2018
10.2.2019
10.2.2020
10.2.2021
10.2.2022
10.2.2023
10.2.2024
10.2.2025
10.2.2026

SMDno/2012/279
SMDno/2012/578
SMDno/2012/258
SMDno/2012/130
SMDno/2012/131
SMDno/2012/277
SMDno/2012/229
SMDno/2012/77
SMDno/2012/123
SMDno/2012/124
SMDno/2012/144
SMDno/2012/259
SMDno/2012/270
SMDno/2012/120
SMDno/2012/186
SMDno/2012/442
SMDno/2012/449
SMDno/2012/122
SMDno/2012/376
SMDno/2012/52
SMDno/2012/158
SMDno/2012/206
SMDno/2012/589
SMDno/2012/342
SMDno/2012/566
SMDno/2012/157

Saaja
Ahtialan VPK ry
Pennalan VPK ry
Rautpohjan VPK ry
Uuraisten VPK ry
Kaasmarkun VPK ry
Kokemäen VPK ry
Kukonharjan VPK ry
Köyliön VPK ry
Luvian VPK ry
Nakkilan VPK ry
Preiviikin VPK ry
Reposaaren VPK ry
Ulvilan VPK ry
Hattulan VPK ry
Hyvinkään VPK ry
Iitin VPK ry
Keminmaan VPK ry
Kuuman VPK ry
Leppävaaran VPK ry
Långvik FBK rf
Nurmijärven keskus VPK ry
Parkanon VPK ry
Perttulan VPK ry
Pyhärannan VPK ry
Pyhäsalmen VPK ry
Rekolan VPK ry

Euroa
3 646
1 549
2 580
1 000
3 494
10 456
2 724
1 764
4 509
2 283
1 896
1 478
8 108
1 340
7 298
1 542
568
837
7 251
1 008
6340
1 211
1 934
4 207
269
4 461
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10.2.2027 SMDno/2012/205 Saarenkylän VPK ry
10.2.2028 SMDno/2012/590 Sälinkään VPK ry
10.2.2029 SMDno/2012/411 Teuron Kuuslammin VPK ry

656
1 702
205

10.2.1930 SMDno/2012/145 Vehmaan VPK ry

1 451
87 767

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Pennalan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pikapaikkojen hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huoltoja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Kukonharjan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pyykinpesukoneen ja kannettavan tietokoneen sekä
tulostimen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Köyliön VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivasteen päivystystakkinen hankintaa; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Luvian VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntapukujen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Nakkilan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vammakuvauslaatikon hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Reposaaren VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkometrin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Hyvinkään VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu Virve puhelimien kantokoteloiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Leppävaaran VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu päällystön virkapaitojen hankintaa; kyseessä ei ole
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Perttulan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmapullojen hankintaa; kyseessä on kaluston
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pyhäsalmen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu yhden vuoden määräajan jälkeen haettuihin hankintoihin kohdistuvia kustannuksia Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisesti.
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Teuron-Kuuslammin VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden eikä ensihoidon taskuoppaan
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

11.

Muut asiat
11.1 Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaari
Sihteeri kertoi rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarin päivitetystä ohjelmasta, tarjoiluvaihtoehdoista sekä muista käytännön asioista. Kutsu seminaariin on lähetetty postitse
noin 250 henkilölle 7.3.2012. Seminaaritilaan mahtuu 174 henkilöä istumaan.
Päätös: Hallitus valtuutti sihteeristön vastaamaan seminaarin käytännönjärjestelyistä.

12.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 3.5.2012 klo 10.

13.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.17.

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Sihteeri

Hanna Paakkolanvaara
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