Pöytäkirja 6/2012

Hallituksen kokous
Aika:

30.10.2012 klo 9.30

Paikka:

Sisäasiainministeriö, neuvotteluhuone 229a

Läsnä:

Kari Hannus
Mika Kättö
Leena Harkimo
Jari Hyvärinen
Petri Mero
Jussi Rahikainen
Simo Tarvainen
Hanna Paakkolanvaara
Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Hannele Björklöv

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen, poistui 11.28
jäsen
jäsen
varajäsen
pääsihteeri
ylitarkastaja
tarkastaja
osastosihteeri

Poissa:

Ari Torniainen

esteasiat: 7.3.7 - 7.3.9
pj. kohdat: 7.3.7 - 7.3.9

esteasiat: 7.3.1 – 7.3.4

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Palosuojelurahastossa 1.9.2012 määräaikaisena osastosihteerinä aloittanut Hannele Björklöv toivotettiin tervetulleeksi rahastoon ja hänelle päätettiin yksimielisesti myöntää läsnäolo- ja
puheoikeus rahaston hallituksen kokouksissa.
Kokouskutsussa 19.10.2012 ilmoitettuun esityslistaan lisättiin muihin asioihin kohta
8.3 Valtiontalouden tarkastusviraston jälkiseurantaraportti. Hallituksen jäsenille jaettiin tähän liittyen tiedoksi 23.10.2012 päivätty valtiontalouden tarkastusviraston jälkiseurantaraportti (21/54/09) sekä 14.9.2012 päivätty sisäasiainministeriön lausunto
SMDno/2012/1527 Valtiontalouden tarkastusvirastolle (Tarkastuskertomuksen perusteella tehdyt toimenpiteet Palosuojelurahastossa). Lisäksi hallitukselle jaettiin pelastustoimen ajankohtaispäivillä 22.10.2012 julkaistu rahaston juhlajulkaisu Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi (75 sivua).

3.
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4.

Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos, 1. käsittely
Päääsihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Hallitus keskusteli aiheesta ja luonnos hyväksyttiin jatkotyöstettäväksi. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa, johon myös hallituksen jäsen Jussi Rahikainen
sekä varajäsen Simo Tarvainen tiedustelevat oman työnsä taustatueksi pelastusjohtajien näkemyksiä kalusto- ja rakennushankkeiden keskinäisestä painotuksesta. Kaluston
yksikköhintaisesta enimmäisrajasta on luovuttu vuoden 2013 osalta ja pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat voivat osana kalustohakua hakea avustusta myös kaluston tai järjestelmän hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin (yli 147 600
euron hankkeet, alv 23 %).

5.

Vuoden 2013 Innovaatiopalkinnon julkistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Hallitus päätti julistaa vuoden 2013 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Innovaatiopalkinnon 2013 tiedottamiseen panostetaan edellisvuosien tapaan, kokemukset laajemmasta tiedottamisesta ovat olleet hyviä. Ilmoitus julkaistaan aiemman käytännön mukaisesti Pelastustietolehdessä ja Palokuntalaisessa sekä viime vuoden tapaan myös
Turvallisuus & Riskienhallinta – lehdessä. Tekniikka & talous -lehdessä ilmoitusta ei
tänä vuonna uusita. Ilmoitus lähetetään lisäksi julkaistavaksi sidosryhmille niiden
omissa lehdissä ja nettisivuilla (SPEK, SPPL, NKL, SSPL, SPAL, JHL, pelastuslaitokset, aluehallintovirastot, Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos jne.). Palosuojelurahaston
innovaatiopalkinnosta tiedotetaan myös rahaston internetsivuilla. Lisäksi asiasta informoidaan yliopistoja, korkeakouluja ja muita sopivia tahoja. Innovaatiopalkintoa
koskeva internetsivu on osoitteesta www.psr.fi/innovaatiopalkinto.
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on kannustaa
pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia
tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa
pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.
Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava
uusi keksintö, joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen,
ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.
Palkinto on mahdollisuuksien mukaan annettu joka toinen vuosi pelastustoimintaa
edistävälle ja joka toinen vuosi onnettomuuksien ehkäisyä edistävälle innovaatiolle.
Tätä painotusta ei hallituksen mukaan ole tarpeen toistaiseksi korostaa, vaan on hyvä
että rahastoon saadaan vuosittain lukumääräisesti runsaasti laadukkaita hankkeita.
Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 10 000 euroa. Ehdotukset palkittavista
tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2013. Ehdotukset voi lähettää Palosuojelurahastoon joko postitse osoitteella Palosuojelurahasto, PL 26, 00023 Valtioneuvosto ja kirjeeseen merkintä Innovaatiopalkintoehdotus 2013 tai sähköpostitse
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psr@intermin.fi ja sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjata Innovaatiopalkintoehdotus 2013 ja innovaation nimi.
Palkinnonsaaja julkistetaan vuonna 2013 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.
6.

Yleisavustusta saavien järjestöjen tilitykset vuodelle 2011
Pääsihteeri esitteli pelastusalan järjestöjen yleisavustustilitykset vuodelta 2011. Asia jätettiin edellisessä kokouksessa käsittelemättä aikapulan vuoksi. Hallitukselle oli valmisteltu koonti järjestöjen vuosiraporteista vuodelta 2011.
Palosuojelurahaston hallitus totesi, että pelastusalan järjestöjen käyttämä avustus ei
ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista ja että avustusta saaneiden järjestöjen yleisavustuksella toteuttama toiminta vuonna 2011 on ollut päätösehtojen mukaista. Järjestöt toteuttavat sitä toimintaa, johon avustusta on myönnetty. Takaisinperintöihin ei myöskään ole aihetta, koska tilitykset on tehty jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Yleisavustusten jälkikäteismaksatus on vaikuttanut siihen, että taloutta tarkastellaan järjestöissä
tarkemmin pitkin vuotta. Todettiin, että järjestöjen raportointien laatu vaihtelee huomattavasti.
Päätös: Hallitus hyväksyi järjestöjen tilitykset vuodelta 2011 ja totesi, että toiminta on
ollut päätösehtojen mukaista, avustus ei ole ylittänyt 75 % hyväksyttävistä kustannuksista eikä takaisinperintöihin ole vuoden 2011 avustuksen osalta aihetta.

7.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
7.1. Hot pois -toiminimi / Jukka Lahti, pöydälle jätetty erityisavustushakemus, SMDno/2012/1191
Ylitarkastaja esitteli asian.

Hot pois –toiminimi / Jukka lahti on hakenut 31.5.2012 päiväämällään hakemuksella
63 800 euron (100 %) erityisavustusta lasten valistus- ja neuvontatilaisuuksien järjestämiseksi (konsertit). Avustusta haetaan äänentoistolaitteiden, sammutussimulaattorin
ja ajoneuvon hankintakuluihin.
Hanke jäi lisäselvityksiä varten pöydälle Palosuojelurahaston hallituksen 31.8.2012 pitämässä kokouksessa. Rahasto on saanut Jukka Lahden ja Tampereen aluepelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Veijo Kajanin allekirjoittaman täydennyksen 10.10.2012. Lisätietoa on saatu muun muassa yhteistyöstä pelastuslaitoksen kanssa, kaluston säilytyksestä, kaluston muusta käytöstä sekä muun toiminnan tuotosta. Hankkeen kustannuksiin ei ole tullut muutoksia 31.5.2012 päivätyn hakemuksen jälkeen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Avustuksen oikean kohdentumisen kannalta olisi hallituksen näkemyksen mukaan parempi, mikäli hakijana olisi
aluepelastuslaitos.
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7.2 Muutos- ja jatkoaikahakemukset
7.2.1. SMDno/2012/519, Riihimäen kaupunki, paloaseman rakentaminen

Ylitarkastaja esitteli asian.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Riihimäen kaupungille 3.5.2012 kokouksessaan Paloaseman rakentamiseen enintään 350 000 euroa (enimmäisavustus). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 7 000 000 euroa.
Hakija on lähestynyt rahastoa 27.9.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella sekä
17.10.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksen täydennyksellä. Alkuperäisen päätöksen
mukainen rakentamisen aloittamisen määräaika on ollut 31.12.2012 ja tilityksen määräaika 30.9.2014. Nyt jatkoaikaa haetaan siten, että rakentaminen voidaan aloittaa
1.6.2013 ja tilitys voidaan toimittaa 30.12.2014 mennessä. Paloaseman tontille on aloitettu katuliittymän ja liikennevaloristeyksen rakentaminen elokuussa 2013. Varsinainen paloasemarakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 1.6.2013. Rakennus
valmistuu saadun selvityksen mukaan 30.11.2014.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että paloaseman rakentaminen voidaan aloittaa 1.6.2013 mennessä ja hankkeen tilitys voidaan lähettää
15.12.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
7.2.2. SMDno/2012/378, Lappajärven kunta, paloaseman rakentaminen
Ylitarkastaja esitteli asian.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Lappajärven kunnalle 3.5.2012 kokouksessaan Paloaseman rakentamiseen enintään 350 000 euroa (enimmäisavustus). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 700 000 euroa.
Hakija on lähestynyt rahastoa 11.10.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella sekä hakemukseen liittyvällä, 11.10.2012 päivätyllä Lappajärven kunnanhallituksen pöytäkirjaotteella. Alkuperäisen päätöksen mukainen rakentamisen aloittamisen määräaika on
ollut 31.12.2012. Nyt jatkoaikaa haetaan siten, että rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2013. Paloaseman suunnittelutarjoukset on saatu 10.9.2012. Suunnittelijan valintapäätös on lainvoimainen lokakuun alussa. Suunnitteluun varattava minimiaika on
2 - 3 kuukautta. Rakentamisen aloittaminen 31.12.2012 mennessä ei siten ole mahdollinen. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on keväällä 2014.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että paloaseman rakentaminen voidaan aloittaa 1.6.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
7.2.3 SMDno/2011/46, Suomen Palopäällystöliitto, Paloturvallisuusseurannan
kehittäminen, jatkoaikahakemus
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle 22.3.2011 kokouksessaan Paloturvallisuusseurannan kehittäminen -jatkohankkeelle enintään 150 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen. Hakija on lähestynyt
rahastoa 30.8.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen mukaiPostiosoite
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nen tilitysmääräaika on ollut 31.10.2012, nyt jatkoaikaa haetaan siten, että rahoitus olisi käytettävissä 31.3.2013 saakka ja että tilitys tapahtuisi 31.5.2013 mennessä.
Hakijan mukaan jatkoaikaa haetaan, koska hankkeen aikana välttämättömäksi osoittautuneita ja ohjausryhmässä määriteltyjä töitä ei ole ehditty toteuttamaan hankkeen
aikana. Hankkeen keskeneräiset työt ovat erityisen olennaisia tulosten jalkauttamiseksi, aloitettujen kokonaisuuksien viimeistelemiseksi ja hankkeessa tehtyjen riskienhallintatyökalujen saattamiseksi osaksi pysyviä rakenteita.
Päätös: Hallitus päätti muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee
toimittaa rahastoon 31.5.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
7.2.4 SMDno/2008/1785, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Asumisen
paloturvallisuuden kehittämishanke, jäljellejääneen avustuksen siirto uudelle
päätösdiaarille
Pääsihteeri esitteli asian.

Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle 18.2.2009
kokouksessaan Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen -hankkeelle enintään 250
000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruisen avustuksen.
Avustuksen käytölle on 22.3.2011 päätöksellä myönnetty jatkoaika30.6.2012 saakka ja
jatkoaikaa on jatkettu 30.10.2012 saakka. 15.10.2012 toimitetun lopputilityksen yhteydessä Suomen pelastusalan Keskusjärjestö ry anoo hankkeen käyttämättömälle avustusosuudelle arvolla 41.418,25 € jatkoaikaa, siten, että avustuksen käyttämätön loppuosuus voitaisiin käyttää poistumisturvallisuuden oppaan laadintaan ja tässä hankkeessa
syntyneiden tuotteiden ja tietojen jalkauttamiseen ja asumisturvallisuuden kansainväliseen seurantaan. Hakija arvioi loppuosuuden tulevan käytetyksi viimeistään
30.12.2013.
Koska kyseessä on vuoden 2009 sitoumus, esitetään, että SMDno/2008/1785 päätösnumerolla avattu hanke päätettäisiin 15.10.2012 saapuneella lopputilityksellä ja jäljelle jääneelle avustusosuudelle (41 419 €) avattaisiin uusi vuoden 2012 päätösnumero
ja avustus olisi käytettävissä 31.12.2013 saakka.
Päätös: Hallitus päätti myöntää jäljelle jääneelle avustusosuudelle uuden päätöksen
SMDno/2012/1938 muodossa jatkoajan 31.12.2013 saakka. Uuden päätöksen päätösehdot ovat vuoden 2012 yleisten päätösehtojen mukaiset.
7.3 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset
Tarkastaja esitteli asian.

Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 7.3.7 - 7.3.9 käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohtien 7.3.1 – 7.3.4 käsittelyn ajaksi. Kokous
säilyi päätösvaltaisena.
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Päätös: Hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (18 kpl) seuraavasti:
Asiakohta SMDno

Saaja

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
7.3.13
7.3.14
7.3.15
7.3.16
7.3.17
7.3.18

Ahtialan VPK ry
Hakosilta-Nostava VPK ry
Harjunalustan VPK ry
Lahden VPK ry
Lempäälän VPK ry
Nokian VPK ry
Honkajoen VPK ry
Köyliön Vuorenmaan VPK ry
Pihlavan VPK ry
Kemin VPK ry
Pelkosenniemen VPK ry
Järvenpään VPK ry
Kaarinan VPK ry
Leppävaaran VPK ry
Levannon VPK ry
Pitkäjärven VPK ry
Skatila FBK rf
Västanfjärds FBK rf

SMDno/2012/1885
SMDno/2012/1765
SMDno/2012/1556
SMDno/2012/1512
SMDno/2012/1778
SMDno/2012/1770
SMDno/2012/1887
SMDno/2012/1879
SMDno/2012/1800
SMDno/2012/1771
SMDno/2012/1473
SMDno/2012/1863
SMDno/2012/1878
SMDno/2012/1839
SMDno/2012/1767
SMDno/2012/1834
SMDno/2012/1504
SMDno/2012/1762

Euroa

888
5 486
4 237
6 530
8 608
5 161
2 806
220
3 926
1 916
1 343
6 607
1 844
6 166
769
5 532
1 176
4 216
67 431

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Ahtialan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmasäiliöiden ja niiden suojapussien hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisy ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.
Köyliön Vuorenmaan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu haalarikaappien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Nokian VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu harjoitusnuken hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pelkosenniemen VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemapalvelusasujen, t-paitojen, lippalakkien ja
kuntoiluvälineiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pihlavan VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu valistusmateriaalin hankintaa eikä jakamista; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 § tarkoittamalla tavalla.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ajoneuvon huoltoa ja korjausta eikä teräketjujen
hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.
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Pitkäjärven VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vetoketjuneuleen hankintaa, nimilogon ja hihamerkin kiinnitystä eikä myöskään pipojen ja t-paitojen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja
14 §:n tarkoittamalla tavalla.

8.

Muut asiat
8.1. Talousseuranta 1.-3. neljännes 2012
Pääsihteeri esitteli asian.

Hallitukselle jaettiin kokousaineiston mukana tuotto- ja kululaskelma sekä tase 1.1 30.9.2012 tilanteesta. Taloudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista. Varojen käyttösuunnitelma ylittyy hallintomenojen osalta, mistä hallitus on tehnyt päätöksen kokouksessaan 3.5.2012. Hallintokulubudjetti vuodelle 2012 oli 300 000 euroa, toteuma
tulee olemaan noin 340 000 euroa. Ylitykseen ovat vaikuttaneet yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin kustannukset, osastosihteerin palkkakustannukset ajalta 1.9.–
31.12.2012 sekä rahaston juhlavuoteen liittyvät kustannukset.
Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston talousseurannan 1-9/2012. Laskelman pohjalta on
valmisteltu varojen käyttösuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.
8.2. Rahaston strategiatyön jatkaminen
Pääsihteeri esitteli asian sekä strategiatyöprosessista laaditun laajan taustamateriaalin.
Hallitus keskusteli aiheesta ja materiaali hyväksyttiin jatkotyöstettäväksi. Hallitus totesi, että strategialla on tarkoitus ohjata rahaston toimintaa pitemmäksi ajaksi. Strategian lähtökohtana on vaikuttavuus sekä avustusten oikea kohdentaminen. Tavoitteena strategiatyöprosessissa on saavuttaa laadukkaat ja modernit prosessit sekä paras
mahdollinen vaikuttavuus jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. Kohdentamisen
osalta kuunnellaan voimakkaasti kentän mielipidettä. Vaikuttavuuden mittaamista ja
seurantaa tulee edelleen kehittää. Eräänä työkaluna hankkeiden vaikuttavuuden mittaamisessa ovat vaikuttavuusarvioinnit. Jo tehdyn yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnin lisäksi keskusteltiin rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnin aloittamisesta
vuonna 2013. Strategian fokuksena on tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisy. Valistustoiminnan osalta pyritään vaikuttamaan tietoihin ja asenteisiin.
Päätös: Sihteeristö tekee keskustelun pohjalta ensimmäisen strategialuonnoksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Strategian on tarkoitus olla lyhyt, 2 - 4 sivun ytimekäs esitys. Päätettiin pyytää onnettomuuksien ehkäisyn yksiköstä lyhyt alustus seuraavaan hallituksen kokoukseen eri tulipalotyyppien määristä Pronton tilastojen perusteella.
8.3.Valtiontalouden tarkastusviraston jälkiseurantaraportti
Hallituksen jäsenille jaettiin tiedoksi 23.10.2012 päivätty valtiontalouden tarkastusviraston jälkiseurantaraportti (21/54/09) sekä 14.9.2012 päivätty sisäasiainministeriön
lausunto SMDno/2012/1527 Valtiontalouden tarkastusvirastolle (Tarkastuskertomuksen perusteella tehdyt toimenpiteet Palosuojelurahastossa). Asiaan palataan tarvittaessa myöhemmin.
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9.

Seuraava kokous
Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 22.11.2012 klo 9.30.
Vuoden 2013 ensimmäinen kokous päätettiin pitää keskiviikkona 6.2.2013 klo 9.30.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Pääsihteeri

Hanna Paakkolanvaara
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