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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.16.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 16.2.2006 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Kohta 7
Seuraava kokous käsiteltiin ennen kohtaa 4.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (14.12.2005) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Ahtialan VPK ry (SM-2005-3459/Tu-3941)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 2 968,15 euron kustannusten perusteella
1 187 euron avustus.
Bosund FBK rf (SM-2005-3203/Tu-3941)
Pelastusvarusteisiin 4 065,60 euron kustannusten perusteella 1 626 euron
avustus.
Grankulla FBK rf (SM-2005-586/Tu-3944)
Grankulla FBK on saanut 26.4.2005 rahaston myönteisen päätöksen
paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen (kustannukset enintään
1 221 647 euroa, avustus enintään 170 000 euroa). Päätösehtojen mukaan
rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 31.12.2005. FBK on hakenut jatkoaikaa
päätöksen mukaiseen rakentamisen aloittamisajankohtaan sekä avustuksen
korottamista uuden hakuohjeen mukaiseen 200 000 euroon.
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Hallitus päätti muuttaa Grankulla FBK rf:lle annettua päätöstä siten, että
päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 30.6.2006.
Päätöksen mukaista enimmäisavustusta ei korotettu. Kunnille ja
sopimuspalokunnille rakentamiseen keväällä 2005 myönnettävä
enimmäisavustus oli 170 000 euroa. Hakuajankohtana voimassa olleen
enimmäisavustuksen korottaminen jälkikäteen ei olisi omiaan lisäämään
avustuksenhakijoiden yhdenvertaisuutta.
Harjunalusta VPK ry (SM-2006-00001/Tu-3941)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.
Sammutusvarusteisiin 5 943,53 euron kustannusten perusteella 2 377 euron
avustus.
Karjalohjan VPK ry (SM-2006-452/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 8.5.2002 myöntänyt Karjalohjan VPK:lle 50 %
avustuksen miehistöauton hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin (16 818
euroa 33 637,59 euron kustannusten perusteella). Päätösehtojen mukaan
avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. VPK on pyytänyt
lupaa saada vaihtaa ajoneuvo uuteen.
Hallitus päätti ilmoittaa Karjalohjan VPK ry:lle, että VPK saa vaihtaa rahaston
avustuksella vuonna 2002 hankitun miehistöauton uuteen, vastaavanlaiseen
ajoneuvoon. Hallitus päätti periä takaisin hakijalle miehistöauton hankintaan
8.5.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen
palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä
arvosta (50 % arvioidusta vaihtoarvosta 31 000 euroa eli 15 500 euroa). Hallitus
päätti myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 15 500 euron
avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnetystä
avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Myönnetyllä
avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta, mikä lasketaan
avustuksen myöntämispäivästä. VPK:n tulee toimittaa rahastolle jäljennökset
uuden kaluston hankintaa sekä vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista
kahden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä.
Hallitus keskusteli yleisesti periaatteista, joiden mukaan kaluston hankintaan
myönnetty avustus siirretään uuteen kalustoon. Todettiin, että asiasta on syytä
keskustella ja siihen palataan myöhemmin esim. kehittämisseminaarissa.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (SM-2005-3342/Tu3943)
Rahaston johtokunta myönsi 3.9.2002 Ullavan kunnalle 50 % avustuksen
miehistö/johtoauton hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin (14 295 euroa
28 591,95 euron kustannusten perusteella). Päätösehtojen mukaan avustuksella
hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Pelastuslaitos ilmoitti 3.11.2005
aikovansa vaihtaa ajoneuvon uuteen ja haki rahaston suostumusta
vaihtamiseen. Selvitysten mukaan vanhan ajoneuvon arvioitu vaihtoarvo on
28 500-34 000 euroa ja uusi ajoneuvo rekisteröidään UIlavan kunnan
omistukseen.
Hallitus päätti kokouksessaan 14.12.2005 periä takaisin Ullavan kunnalle
3.9.2002 miehistö/johtoauton hankintaan myönnetyn avustuksen suhteellisen
palautusosuuden. Palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyvästä arvosta. Pelastuslaitos haki päätökseen oikaisua
9.1.2006. Oikaisuvaatimuksen mukaan Ullavan kunta hyväksyy hankittavan
ajoneuvon rekisteröimisen pelastuslaitoksen nimiin sekä muut mahdolliset
lainsäädännön asettamat ehdot.
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Hallitus päätti oikaista hakijalle 14.12.2005 annettua päätöstä siten, että Ullavan
kunnalta peritään takaisin miehistö/johtoauton hankintaan 3.9.2002 myönnetyn
avustuksen suhteellinen palautusosuus. Palautusosuus on 50 % avustuksen
kohteena olevan omaisuuden lopullisesta vaihtoarvosta. Hallitus päätti myöntää
hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 14 295 euron avustuksen. Takaisin
perittävä määrä vähennetään nyt myönnetystä avustuksesta (valtionavustuslain
30 §:n mukainen kuittaus). Hakijan tulee maksaa avustuksen palautusosuutta
omaisuuden lopullisen vaihtoarvon ja myönnetyn avustuksen välinen erotus,
enintään 2 705 euroa. Nyt myönnetyllä avustuksella hankittavan omaisuuden
käyttöaika on 10 vuotta, mikä lasketaan avustuksen myöntämispäivästä.
Pelastuslaitoksen tulee toimittaa rahastolle jäljennökset uuden kaluston
hankintaa sekä vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista kahden
kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä. Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (SM-2005-3206/Tu3943)
Rahaston johtokunta on 5.5.2003 myöntänyt Lestijärven kunnalle 50 %
avustuksen miehistö/ensivasteauton hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin
(17 235 euroa 34 470 euron kustannusten perusteella). Päätösehtojen mukaan
avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Pelastuslaitos aikoo
vaihtaa ajoneuvon uuteen ja on hakenut rahaston suostumusta vaihtamiseen.
Saatujen lisäselvitysten mukaan ajoneuvon arvioitu vaihtoarvo on 32 500 euroa
ja uusi ajoneuvo rekisteröidään Lestijärven kunnan omistukseen.
Hallitus päätti periä takaisin miehistö/ensivasteauton hankintaan Lestijärven
kunnalle 5.5.2003 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden.
Palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä
arvosta (lopullisesta vaihtoarvosta). Palautusosuus tulee maksaa rahastolle
viimeistään yhden kuukauden kuluessa omaisuuden myymisestä. Lestijärven
kunnan tulee toimittaa rahastolle jäljennökset uuden kaluston hankintaa ja
vanhan myymistä koskevista tositteista kahden kuukauden kuluessa hankinnan
tekemisestä.
Valtionavustuslain 13 §:n mukaan, mikäli avustus on myönnetty
avustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten hankittavan
omaisuuden hankintaan, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin
avustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen, eikä sen omistus- tai
hallintaoikeutta luovuttaa toiselle omaisuuden käyttöaikana. Käyttöajaksi
saadaan määrätä enintään kymmenen vuotta avustuksen tai sen viimeisen erän
maksamisesta.
Lain 22 §:n mukaan valtionapuviranomainen voi määrätä avustuksen takaisin
perittäväksi, jos omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus on luovutettu toiselle.
Palautettava määrä on sen suuruinen osa avustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyvästä arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden
alkuperäisistä hankintamenoista.
Rahaston ohjeen avustusten myöntämisestä pelastustoimen alueille, kunnille ja
sopimuspalokunnille mukaan rahastosta voidaan myöntää avustusta kaluston
hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin ainoastaan pelastustoimen alueille ja
sopimuspalokunnille. Rahaston nykyisen päätöskäytännön mukaisesti kaluston
hankintaan myönnetty avustus siirretään uuteen kalustoon perimällä avustus
takaisin ja myöntämällä uuteen hankintaan vastaavansuuruinen uusi avustus.
Kuuman VPK ry (SM-2005-3332/Tu-3941)
Sammutusasuihin 1 307,08 euron kustannusten perusteella 522 euron avustus.
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Maarian VPK ry (SM-2005-3379/Tu-3941)
Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 13 337,97 euron kustannusten perusteella
5 335 euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaalin huollon ja
kunnossapidon piiriin kuuluviin hankintoihin.
Pirkkalan VPK ry (SM-2005-3038/Tu-3941)
Vesipelastusvarusteisiin 3 013,50 euron kustannusten perusteella 1 205 euron
avustus.
Pirkkalan VPK ry (SM-2005-3039/Tu-3943)
Miehistöauton kalustomodulin varustamiseen 2 087,18 euron kustannusten
perusteella 834 euron avustus.
Sibbo Skärgårds FBK rf (SM-2003-772/Tu-3944)
Sibbo Skärgårds FBK on hakenut jatkoaikaa palovarikon rakentamiseen saatuun
ennakkopäätökseen sekä hyväksyttävien enimmäiskustannusten ja
enimmäisavustuksen korottamista.
Hakija on saanut 5.5.2004 rahaston ennakkopäätöksen palovarikon
laajennukseen (enimmäiskustannukset 45 000 e, avustus enintään 18 000 e).
Ennakkopäätöksen voimassaoloa on 25.2.2004 jatkettu siten, että rakentaminen
tuli saattaa loppuun viimeistään 30.6.2005 vuoden 2004 lopun sijasta.
Ennakkopäätöstä muutettiin edelleen 9.2.2005 siten, että kohde on palovarikon
rakentaminen, hyväksyttävät enimmäiskustannukset 75 000 e ja avustus
enintään 30 000 e, sekä että rakentaminen tulee saattaa loppuun viimeistään
31.12.2005.
Hallitus päätti muuttaa Sibbo Skärgårds FBK rf:lle annettua ennakkopäätöstä
siten, että ennakkopäätöksen mukainen rakentaminen tulee saattaa loppuun
viimeistään 30.9.2007. Lisäksi ennakkopäätöstä muutettiin siten, että
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat 100 000 euroa ja enimmäisavustus
40 000 euroa.
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto (SM-2004-1563/Tu-3942)
Esteellinen varapuheenjohtaja Rajaniemi ei osallistunut asian käsittelyyn.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on 22.4.2004 hakenut 43 900 euron
avustusta pelastustoimen harjoitusalueiden suunnitteluhanketta varten.
Hankkeen tarkoituksena oli laatia valtakunnallinen yleissuunnitelma, jota voidaan
käyttää pelastustoimen alueilla niiden omien harjoitusalueiden suunnittelun
pohjana.
Rahaston hallitus on jättänyt kokouksessaan 27.5.2004 hakemuksen pöydälle.
Lisäselvitystä tuli saada erityisesti hankkeen suhteesta rahaston aiemmin
avustamaan vastaavaan hankkeeseen. Pyydettyjä lisäselvityksiä ei ole
toimitettu, eikä hanke ole hakijalta saatujen tietojen mukaan enää ajankohtainen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus on jätetty rahastolle 22.4.2004 ja se
koskee vuoden 2004 määrärahasta myönnettäviä avustuksia. Hakija ei ole
toimittanut rahastolle tarvittavia lisäselvityksiä. Mikäli SM/PEO hakee uudelleen
avustusta ko. hankkeeseen, sen tulee ottaa huomioon avustusten määräaikaista
hakua koskevat säädökset ja rahaston ohjeet.
Tampereen teknillinen yliopisto (SM-2003-1062/Tu-3942)
Tampereen teknillinen yliopisto on hakenut 21.3.2003 avustusta
paloturvallisuusprofessuurin rahoittamiseksi vuosille 2004-2008. Avustuksella oli
tarkoitus rahoittaa yliopistolle perustettava paloturvallisuuden määräaikainen
professuuri.
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Rahaston johtokunta on hakemuksen kokouksessaan 26.5.2003 pöydälle
lisäselvityksiä varten. Lisäselvitystä pyydettiin mm. muiden rahoittajien
sitoutumisesta hankkeeseen ja tutkimuksen suuntautumisen painopisteistä.
Hakija ei ole toimittanut pyydettyjä lisäselvityksiä.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus on jätetty rahastolle 21.3.2003 ja se
koskee vuoden 2003 määrärahasta myönnettäviä avustuksia. Mikäli Tampereen
teknillinen yliopisto hakee uudelleen avustusta ko. hankkeeseen, sen tulee ottaa
huomioon avustusten määräaikaista hakua koskevat säädökset ja rahaston
ohjeet.
Vaaralan VPK ry (SM-2005-3047/Tu-3941)
Pumppuimurin hankintaan 1 621,84 euron kustannusten perusteella 648 euron
avustus.
Vesikansan VPK ry (SM-2005-3204/Tu-3941)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.
Väliasujen hankintaan 1 970,60 euron kustannusten perusteella 788 euron
avustus.
Österby FBK rf (SM-2005-2909/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 28.1.2003 myöntänyt Österby FBK rf:lle 50 %
avustuksen miehistöauton hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin (16 818
euroa 33 637,59 euron kustannusten perusteella). Päätösehtojen mukaan
avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. FBK aikoo vaihtaa
auton ja on pyytänyt vuonna 2003 myönnetyn avustuksen siirtämistä uuteen
ajoneuvoon. Auton arvioitu vaihtoarvo on 35 000 euroa.
Hallitus päätti periä takaisin Österby FBK rf:lle miehistöauton hankintaan
28.1.2003 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Palautusosuus
on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta (50 %
arvioidusta vaihtoarvosta eli 17 500 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle
uuden miehistöauton hankintaan 16 818 euron avustuksen. Takaisin perittävä
määrä vähennetään nyt myönnetystä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n
mukainen kuittaus). Österby FBK:n tulee maksaa palautusosuutta omaisuuden
lopullisen vaihtoarvon ja myönnetyn avustuksen välinen erotus, enintään 682
euroa. Palautusosuus tulee maksaa rahastolle yhden kuukauden kuluessa
hankinnan tekemisestä. Nyt myönnetyllä avustuksella hankittavan omaisuuden
käyttöaika on 10 vuotta, mikä lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. Hakijan
tulee toimittaa rahastolle jäljennökset uuden kaluston hankintaa sekä vanhan
kaluston myyntiä koskevista tositteista kahden kuukauden kuluessa hankinnan
tekemisestä.
5.

Erityisavustushakemukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseksi vuodelle 2006
Hallitus julisti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvat
erityisavustukset haettavaksi kokouksessaan 25.8.2005. Määräaikaan
30.11.2005 mennessä hakemuksia saapui 53 kpl. Vuoden 2006 varojen
käyttösuunnitelman mukaan tarkoitukseen varattu määräraha on 2,0 milj. euroa.
Turvatekniikan Keskus (SM-2005-3116/Tu-3942)
Turvatekniikan Keskus on hakenut 9 887 euron (45 %) avustusta hankkeeseen
Sähköiset paloriskit viljatiloilla.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 9 887 euron (45 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
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maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Palosuojelurahaston
avustuksella tuotettavan materiaalin tulee olla pelastustoimen viranomaisten
vapaasti saatavissa.
Pelastusopisto (SM-2005-3300/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 24 100 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Harjakattoisten rakennusten ullakko-onteloiden palojen sammuttaminen.
Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 24 100 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Pohjanmaan hätäkeskus (SM-2005-2759/Tu-3942)
Pohjanmaan hätäkeskus on hakenut 10 288 euron (100 %) avustusta
hankkeeseen Johtokeskustoiminta hätäkeskuksissa.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 5 144 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita ei pidetty palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan. Sisäasiainministeriön pelastusosastolle tulee varata
tilaisuus nimetä edustajansa hankkeen ohjausryhmään.
Suomen Kuntaliitto (SM-2005-3226/Tu-3942)
Esteellinen jäsen Haiko ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi
päätösvaltaisena
Suomen Kuntaliitto on hakenut 10 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Pelastustoimen kustannusten selvittäminen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 10 000 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Ilmatieteen laitos (SM-2005-2948/Tu-3942)
Ilmatieteen laitos on hakenut 54 378 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Yhdennetyn menetelmän kehittäminen metsäpalojen syttymisriskin,
havaitsemisen, kehittymisen ja savukaasujen leviämisen arvioimiseksi.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan, ottaen
huomioon samasta aiheesta jo toteutetut hankkeet, katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Työterveyslaitos (SM-2005-3207/Tu-3942)
Työterveyslaitos on hakenut 62 832 euron (47 %) avustusta hankkeeseen
Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 62 832 euron (47 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hankkeen tulosten tulee
olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti saatavissa.
Työterveyslaitos (SM-2005-3253/Tu-3942)
Työterveyslaitos on hakenut 60 038 euron (37 %) avustusta hankkeeseen
ATEX-foorumi.
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Työtehoseura ry, metsäosasto (SM-2005-3250/Tu-3942)
Työtehoseura ry on hakenut 31 224 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Hakelämmityksen paloturvallisuuden parantaminen maatiloilla.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan, ottaen
huomioon samasta aiheesta jo toteutetut hankkeet, katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Kuopion yliopisto, Jari Vuori (SM-2005-3249/Tu-3942)
Kuopion yliopisto on hakenut 40 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Pelastustoimen alueellinen organisointi, ikääntyminen ja
tietojärjestelmäsovellukset.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2005-3285/Tu-3942)
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut 60 000 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Pelastustoimen riskianalyysin GIS-sovelluksen kehittäminen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 60 000 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
VTT Tuotteet ja tuotanto (SM-2005-3254/Tu-3942)
VTT Tuotteet ja tuotanto on hakenut 54 200 euron (52 %) avustusta
hankkeeseen Suurten onnettomuusriskien arviointimenetelmän (PELTORI)
jatkokehittäminen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakemuksessa mainitun ohjelman
koekäyttö kestää kesään 2006 saakka, minkä jälkeen SM/PEO arvioi tuloksia.
Hakemuksessa mainitun hankkeen tarpeellisuutta voidaan arvioida tämän työn
valmistuttua.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3266/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 40 000 euron (50 %)
avustusta hankkeeseen Asuntosprinklaus Suomessa – vaikuttavuuden arviointi.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 40 000 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hankkeen tulosten tulee
olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti saatavissa. Sisäasiainministeriön
pelastusosastolle tulee varata tilaisuus nimetä edustajansa hankkeen
johtoryhmään.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3270/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 50 000 euron (38 %)
avustusta hankkeeseen Jätekeskusten paloturvallisuuden parantaminen.
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Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 000 euron (38 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3267/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 35 000 euron (50 %)
avustusta hankkeeseen Onnettomuustietokanta Pronton kehittäminen.
Varapuheenjohtaja Rajaniemen mukaan hanke ei kuulu VTT:n toteutettavaksi,
sillä Pronton ylläpito ja kehittämistarpeiden määrittäminen Pelastusopiston ja
Sisäasiainministeriön vastuulle. Tietokannan käytettävyyden kehittämisessä
pääpaino ei ole tieteellisen tutkimuksen tarpeissa. Rajaniemi esitti hakemuksen
hylkäämistä jäsen Rönnin kannattamana. Äänestyksessä hakemuksen
hyväksymistä esittelijän päätösesityksen mukaisena kannattivat Ojala, Haiko,
Lahtela ja Parviainen. Hakemuksen hylkäämistä kannattivat Rajaniemi, Rönni ja
Hyvärinen. Hakemus hyväksyttiin esityksen mukaisena. Hallitus päätti lisätä
päätökseen ehdon koskien käytettävyyden huomioimista.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 35 000 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hakijan tulee varmistaa,
että hankkeessa huomioidaan riittävällä tavalla tietokannan käytettävyys
loppukäyttäjien kannalta tarkasteltuna.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3268/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 21 000 euron (26 %)
avustusta hankkeeseen Tiivis ja matala rakentaminen – toiminnallisen
paloteknisen suunnittelun perusteet.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3269/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 50 000 euron (28 %)
avustusta hankkeeseen Toiminnallisten paloturvallisuussuunnitelmien
hyväksymiskriteerit – perusteiden kartoitus ja ehdotuksen laatiminen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 000 euron (28 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Hankkeen tulosten tulee
olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti saatavissa.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3271/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 30 000 euron (40 %)
avustusta hankkeeseen Pintakerros- ja lämmöneristemateriaalit ja savun
muodostuminen tulipalossa.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2005-3272/Tu-3942)
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on hakenut 169 601 euron (50 %)
avustusta hankkeeseen Fire Paradox – metsä- ja maastopalojen hallinta.
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan, ottaen
huomioon samasta aiheesta jo toteutetut hankkeet, katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2005-3278/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 80 000 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Pelastuslaitosten henkilöstöjohtamisen kehittäminen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2005-3275/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 20 000 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Palontutkinnan koulutuksen kehittäminen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan, ottaen
huomioon samasta aiheesta jo toteutetut ja muut vireillä olevat hankkeet,
katsottu edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla
riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Matti Peurala (SM-2005-3260/Tu-3942)
Matti Peurala on hakenut 20 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen
Turvepalojen rajoittaminen räjähteillä.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakija ei ollut esittänyt
palosuojelurahastolain 17.1 §:n mukaisia syitä sille, että avustus myönnettäisiin
suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Jämsänkosken VPK ry (SM-2005-3252)
Jämsänkosken VPK on hakenut 25 000 euron (100 %) avustusta Paperi- ja
teräsrullien raivauspihtien kehittämiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita ei pidetty
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hakijalta saadun tiedon perusteella hanketta ei voitaisi
toteuttaa 50 % avustuksen turvin.
Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos (SM-2005-3284/Tu-3942)
Kuopion yliopisto on hakenut 5 540 euron (22 %) avustusta hankkeeseen Mobiili
ensihoidon dokumentointijärjestelmä.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hanke ei kuulu riittävästi
palosuojelurahastolain mukaiseen rahaston toimialaan. Lain 1 ja 14 §:n mukaan
rahastosta voidaan myöntää yleis- ja erityisavustuksia tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen. Hanke kuuluu pääasiassa sairaankuljetuksen
alaan.
Polar Message Board/Jarmo Salmi (SM-2005-3273/Tu-3942)
Polar Message Board on hakenut avustusta hankkeeseen Hätäviestitaulun
kehittämisprojekti.
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Palosuojelurahasto ei avusta
kaupallista tuotekehitystä.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3294/Tu-3942)
Esteelliset jäsen Ojala ja varajäsen Parviainen eivät osallistuneet SPEK:n
hakemusten käsittelyyn. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 170 000 euron (59 %)
avustusta Spektra-hankkeeseen (yhteiskunnallinen turvallisuushanke).
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 170 000 euron (59 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Avustuksella ei saa
rahoittaa hankkeeseen liittyvää toimintaa, johon on saatu muuta valtionavustusta
tai –osuutta tai määrärahaa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3291/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 100 000 euron (100 %)
avustusta hankkeeseen Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän
lisääminen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 100 000 euron (100 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Avustuksella ei saa
rahoittaa hankkeeseen liittyvää toimintaa, johon on saatu muuta valtionavustusta
tai –osuutta tai määrärahaa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3298/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 125 000 euron (100 %)
avustusta Nou Hätä!-kampanjaan vuodelle 2006.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 125 000 euron (100 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Avustuksella ei saa
rahoittaa kampanjaan liittyvää toimintaa, johon on saatu muuta valtionavustusta
tai –osuutta tai määrärahaa.
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry (SM-2005-3251/Tu-3942)
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto on hakenut 8 770 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Kansalaisten valistus- ja neuvontatoiminnan tehostaminen
Kymenlaaksossa.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 8 770 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Uudenmaan Pelastusliitto ry (SM-2005-3287/Tu-3942)
Uudenmaan Pelastusliitto on hakenut 3 400 euron (72 %) avustusta
asuntomessujen valistusmateriaalin hankintaan.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 2 350 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankintaan. Hakijan esittämiä perusteita
ei pidetty palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina

11
syinä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan. Hankittavan materiaalin tulee olla kaikkien pelastusliittojen ja SPEK:n
käytettävissä maksutta. SPEK:lle ja alueellisille pelastusliitoille ei tämän jälkeen
enää myönnetä avustusta asuntomessujen valistustapahtumia eikä
valistusmateriaalia varten.
Turvatekniikan Keskus (SM-2005-3236/Tu-3942)
Turvatekniikan Keskus on hakenut 40 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Ilotulitteiden turvallinen käyttö – viestintäkampanja tulipaloriskin välttämiseksi.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 40 000 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
Lehtimäen VPK ry (SM-2005-2923/Tu-3942)
Lehtimäen VPK on hakenut 6 150 euron (75 %) avustusta hankkeeseen
Palovaroitin joka kotiin Lehtimäellä.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 4 100 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita ei pidetty palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen
tositteellista tilitystä ja pelastuslaitoksen lausuntoa vastaan. Hanke tulee
toteuttaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa, jolle on
raportoitava sen edistymisestä. Avustusta saa käyttää ainoastaan asunnoista
puuttuvien palovaroitinten hankintaan; varoitinten tarve on kartoitettava ennen
laitteiden hankintaa. Hankkeen kokemusten ja tulosten tulee olla pelastustoimen
vapaasti saatavissa.
Brita Somerkoski (SM-2005-3280/Tu-3942)
Brita Somerkoski on hakenut 21 000 euron (84 %) avustusta hankkeeseen
Lapset ja nuoret tuhopolttajina – ennaltaehkäisyhanke ja interventio.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 12 500 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita ei pidetty palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan.
Turvatekniikan Keskus (SM-2005-3238/Tu-3942)
Turvatekniikan Keskus on hakenut 20 000 euron (33 %) avustusta hankkeeseen
Kuluttajainformaatio sähköpalojen ennaltaehkäisyn tueksi.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 20 000 euron (33 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Pelastusopisto (SM-2005-3263/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 15 150 euron (50 %) avustusta kirjan ”Palofysiikka”
päivittämiseen nykypäivän tietoja vastaavaksi.
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Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 15 150 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Pelastusopisto (SM-2005-3261/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 17 520 euron (50 %) avustusta Vaarallisten aineiden
ja sammutustekniikan opetusaineiston tuottamiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 17 520 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Pelastusopisto (SM-2005-3264/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 39 000 euron (50 %) avustusta Metsä- ja
turvepalontorjunnan opetusaineiston tuottamiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan, ottaen
huomioon samasta aiheesta jo toteutetut hankkeet, katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (SM-2005-3259/Tu-3942)
Rakennusinsinöörien liitto on hakenut 10 000 euron (33 %) avustusta kirjan
Rakennusten paloturvallisuus; savunpoisto tuottamiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 10 000 euron (33 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2005-3279/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut avustusta hankkeeseen
paloilmoitinkorttikoulutus.
Hallitus päätti jättää asian käsittelemättä. Hakija on peruuttanut hakemuksensa.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2005-3276/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 4 500 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Suurten henkilöriskien hallinta.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan, ottaen
huomioon samasta aiheesta vireillä olevat hankkeet, katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2005-3277/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 5 500 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuskorttikoulutus.

13
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 5 500 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3296/Tu-3942)
Esteelliset jäsen Ojala ja varajäsen Parviainen eivät osallistuneet SPEK:n
hakemusten käsittelyyn. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 7 250 euron (89 %) avustusta
Paloturvallisuutta edistävien laitteiden käyttö- ja huolto-oppaan ruotsintamiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 7 250 euron (89 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3293/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 8 000 euron (100 %) avustusta
ruotsinkielisen version tuottamiseen Turvatuokiot-hankkeesta.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 8 000 euron (100 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Rahaston avustuksella
tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että rahaston myöntämä
avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3297/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 527 000 euron (85 %)
avustusta talvilämpimän majoitusrakennuksen rakentamiseksi Padasjoen
harjoitusalueelle.
Hallitus päätti myöntää yhteensä enintään 527 000 euron (85 %) avustuksen
hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry/alueelliset pelastusliitot (SM-20053288/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 19 500 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Palokuntien valistustoiminnan edistäminen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Rahasto on päätöksellään 14.12.2005
myöntänyt hakijoille yleisavustuksen tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa
edistävään toimintaan vuodelle 2006. Hakemuksen kohdetta ei pidetty sellaisena
yleisavustuksen piiriin kuulumattomana yksittäisenä ja erillisenä hankkeena,
johon olisi perusteltua erikseen myöntää erityisavustusta.
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3295/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 164 250 euron (75 %)
avustusta hankkeeseen Pelastusalan keskusjärjestötoiminta 100 vuotta 19062006, järjestön historia, SPEK:n ja SPEK-ryhmän graafisen asun uudistaminen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 109 500 euron (50 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita ei pidetty palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan materiaalin myyntihinta tulee
määrittää siten, että rahaston myöntämä avustus otetaan täysimääräisesti
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa.
CTIF Suomen kansallinen komitea, c/o Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
(SM-2005-3299/Tu-3942)
CTIF Suomen kansallinen komitea on hakenut 54 400 euron (100 %) avustusta
pelastusalan kansainväliseen yhteistoimintaan vuodelle 2006.’
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 54 400 euron (100 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun toiminnan toteuttamiseen. Avustuksesta
maksetaan 40 000 euroa ennakkona myöntämispäätöksellä. Loppuosa
avustuksesta maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus (SM-2005-3286/Tu-3942)
Metsäntutkimuslaitos on hakenut 48 000 euron (26 %) avustusta
puolustusvoimien sodanaikaisen kulontorjuntakartaston kunnostustyöhön.’
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Kyseessä on kulttuurihistoriallinen hanke, ei
palosuojelurahastolain piiriin kuuluva hanke.
Pelastusopisto (SM-2005-3262/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 50 000 euron (11 %) avustusta simulaatio-opetuksen
kehittämiseen pelastustoimessa.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 50 000 euron (11 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
Pelastusopisto (SM-2005-3255/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 3 000 euron (50 %) avustusta muistotaulun
hankintaan.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Jukka Kettunen (SM-2005-3015/Tu-3942)
Jukka Kettunen on hakenut henkilökohtaista apurahaa Englannissa
suoritettavaa akateemista opiskelua varten.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Rahasto ei myönnä apurahaa eikä
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stipendejä yksittäisen opiskelijan hakemuksesta pelkästään pro gradutöiden,
diplomitöiden tai ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekemiseen.
Pekka Rantala (SM-2005-2855/Tu-3942)
Pekka Rantala on hakenut henkilökohtaista apurahaa vaara- ja
onnettomuustiedottamisen perusteet-oppikirjan kirjoittamista varten.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 4 400 euron
henkilökohtaisen apurahan hakemuksessa mainitun oppikirjan kirjoittamista
varten. Apurahasta maksetaan I erä 2 200 euroa myöntämispäätöksellä
virkavapaustodistusta vastaan ja II erä 2 200 euroa viimeistään 30.4.2006
virkavapaustodistusta vastaan.
Pelastusopisto (SM-2005-3265/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 2 000 euron määrärahaa käytettäväksi palopäällystön
koulutusohjelmasta valmistuvien opiskelijoiden palkitsemiseksi.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä 2 000 euron määrärahan käytettäväksi
stipendin myöntämiseen neljälle palopäällystön koulutusohjelmasta vuonna 2006
valmistuvalle opiskelijalle. Määräraha maksetaan pelastusopiston valittua
stipendien saajat ja ilmoitettuaan heidän nimensä rahastolle. Opinnäytetöiden
tulee kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja niiden tulee olla
laadullisesti korkeatasoisia sekä tuloksiltaan pelastustointa hyödyttäviä.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, palotekninen komitea (SM-2005-3185/Tu3942)
Standardisoimisliiton palotekninen komitea on hakenut 105 700 euron avustusta
paloalan kansainväliseen standardisointiin vuodelle 2006.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 54 800 euron avustuksen
hakemuksessa mainittuun toimintaan. Avustus saa olla enintään 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (matkakulut ja sihteeristötyö).
Avustuksesta maksetaan I erä 27 400 euroa myöntämispäätöksellä ja II erä
enintään 27 400 euroa 1.7.2006 mennessä. Jälkimmäisen erän suuruutta
tarkistetaan tarvittaessa hakijan vuoden 2005 avustuksen käyttöä koskevan
tilityksen edellyttämällä tavalla. Hakijan tulee toimittaa rahastolle selvitys
avustuksen käytöstä 30.4.2007 mennessä. Selvitykseen tulee liittää tilinpäätös ja
toimintakertomus.
6.

Muut asiat
Palosuojelurahaston ylitarkastaja
Rahaston ylitarkastajan virka on tullut täytettäväksi 1.1.2006 alkaen Ilpo
Helismaan siirryttyä sisäasiainministeriön pelastusosastolle. Virka on perustettu
1.1.2004 ja sen palkkaus sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmän
vaativuustasolle 8. Viran palkkauskustannukset maksaa rahasto.
Hallitus keskusteli asiasta. Todettiin, että lähtökohtana tulee olla rahaston
kehittämishankkeen tämänhetkinen tilanne ja sen läpiviemiseksi vielä tarvittava
työpanos. Hallitus päätti, että sihteeristö laatii seuraavaan kokoukseen muistion
hankkeen tilanteesta ja jatkosta, arvioidusta työmäärästä ja viran erilaisista
täyttämisvaihtoehdoista.
Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät
Sisäasiainministeriön uusi taloussääntö on tullut voimaan 1.1.2006.
Taloussäännön 30 §:n mukaan oikeus sitoutua menoon on henkilöllä, jolla
työjärjestyksen tai ohjesäännön sekä niiden nojalla annettujen valtuutusten
perusteella on oikeus käyttää ratkaisuvaltaa asiassa.
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Valmisteilla olevassa rahaston työjärjestyksessä ei tule olemaan määräyksiä
menojen hyväksyjistä. Rahaston hallitus esitti lausunnossaan taloussäännöstä
14.12.2005, että tähän lisätään kappale joka määrittelee menojen hyväksyjät
rahastossa. Tällaista määräystä ei kuitenkaan taloussääntöön lisätty.
Palosuojelurahastolain ja –asetuksen perusteella rahastoa sitovia sopimuksia
voivat tehdä hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Samoilla
henkilöillä lienee myös oikeus sitoutua rahaston menoihin. Tarkempien
työjärjestyksessä tai ohjesäännössä olevien määräysten puuttuessa rahaston
hallituksen lienee syytä päättää asiasta virallisesti.
Hallitus totesi, että Palosuojelurahastossa oikeus sitoutua menoon on hallituksen
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Pääsihteerillä on oikeus sitoutua
enintään 500 euron suuruiseen menoon, joka koskee rahaston tavanomaista
hallintoa.
Kehittämisseminaari
Palosuojelurahaston vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa edellytetään, että
hallitus tarkastelee vuoden 2004 lopussa hyväksytyn strategian toteutumista ja
päättää sen mahdollisesta tarkentamisesta sekä avustusten
uudelleensuuntaamisesta. Hallitus päätti järjestää tarkoitusta varten rahaston
kehittämisseminaarin. Seminaarin ajankohdaksi päätettiin keskiviikko, 17.5.2006
klo 12:sta alkaen. Sihteeristö selvittää käytännön järjestelyjä (paikka, osallistujat,
ohjelma) ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
7.

Seuraava kokous
Seuraavat kokoukset pidetään 7.3.2006 klo 9.15 ja 25.4.2006 klo 9.15
Sisäasiainministeriössä.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.29.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Mikko Nygård

