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PALOSUOJELURAHASTO

PÖYTÄKIRJA 2/2007

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

13.3.2007 klo 9.00

Paikka:

Sisäasiainministeriön kokoushuone 426

Läsnä:

Juhani Meriläinen
Veikko Peltonen
Leena Eränkö
Jari Hyvärinen
Piia Vähäsalo
Mikko Nygård
Ulla Mönkkönen
Markku Haiko

puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
tarkastaja
konsultti (asia 4)

Poissa:

Joona Vuorenpää
Tero Rönni
Maija-Liisa Lindqvist

jäsen
jäsen
jäsen

1.

Kokouksen avaus

este asia 6.9

klo 9.42-10.55
este asia 6.9

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.12.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 9.3.2007 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (20.2.2007) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Palosuojelurahaston kehittämishanke
Konsultti Haiko esitteli asian.
Pelastusalan järjestöiltä oli pyydetty lausuntoja kehittämishankkeen väliraporttiin
28.2.2007 mennessä. Saaduissa lausunnoissa esitettiin mm., että järjestöille
tulisi taata toimintojen jatkuvuuden takaava perusrahoitus. Koulutustoiminnan
osalta kurssin käyneiden koulutettavien määrää pidettiin yleisesti oikeampana
avustuksen määräytymisperusteena kuin tutkintoa. Valistustoiminnan osalta
useassa lausunnossa esitettiin avustuksen määräytymisperusteeksi euroa/
asukas. Eräissä lausunnoissa oli toivottu, että alueliitot voisivat hakea avustusta
itse, ei SPEK:n kautta. Lisäksi kannustavuusjärjestelmää pidettiin periaatteessa
hyvänä, mutta sen toteuttamista vaikeana.
Hallitus keskusteli asiasta. Todettiin, että avustusten hakemiseen alueliittojen
itsensä toimesta ei ole syytä mennä. Mikäli avustus määräytyy puhtaasti
alueellisin kriteerein, toiminnan valtakunnalliset tavoitteet hämärtyvät. Euro per
asukas-kriteeriä pidettiin ongelmallisena perusteena avustukselle, sillä yhteys
todellisiin kustannuksiin katoaa. Jatkotyössä järjestöjen tulisi löytää ne toiminnot,
joilla saadaan todellista yhteiskunnallista vaikuttavuutta (varsinkin koulutus ja
valistustoiminta).
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Järjestöt ovat nimenneet työryhmän, joka laatii mallihakemuksen huhtikuun 2007
aikana. Konsultti laatii ehdotuksen vuoden 2008 avustusten
myöntämisperusteiksi huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus merkitsi asian
tiedoksi.
5.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006
Sihteeri esitteli asian.
Palosuojelumaksukertymä kasvoi edellisvuodesta 2,2 % ollen noin 7,9 milj.
euroa. Siirtotalouden kulut vähenivät noin puolella, mikä johtuu edellisellä
tilikaudella toteutetusta kirjaamiskäytännön muutoksesta. Edellisenä vuonna
päätöksin sidotut varat olivat mukana siirtotalouden kuluissa, vuoden 2006
tilinpäätöksessä enää taseen siirtoveloissa. Voittoa tavoittelemattomille
yhteisöille maksetut siirtotalouden kulut lisääntyivät huomattavasti, johtuen
pelastusalan järjestöjen avustusten kasvusta ja muiden erityisavustusten
merkityksen kasvusta. Hallintomenot pienenivät huomattavasti, mikä johtuu
pääasiassa sihteeristön yhden henkilötyövuoden vähennyksestä. Tilikaudelta jäi
noin 2,2 milj. euron ylijäämä.
Hallitus keskusteli toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Pääoma oli
kasvanut tilikauden ylijäämän seurauksena jo noin 15 milj. euroon. Todettiin, että
pääomaa on syytä pyrkiä pienentämään määrätietoisesti, varsinkin
ennaltaehkäisyyn suunnattujen avustusten voimakkaalla lisäämisellä. Koska
ennaltaehkäisyn keinojen vaikuttavuudesta ei ole tutkittua tietoa, olisi asiaa ehkä
syytä selvittää rahaston toimenpitein.
Palosuojelurahastolain 10 §:n 3 momentin mukaan hallituksen tulee tehdä
ehdotus sisäasiainministeriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän
kattamisesta rahaston varoista. Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2006
tilinpäätöksen ja ehdottaa sisäasiainministeriölle, että tilivuoden 2006 ylijäämä
liitetään rahaston pääomaan myöhemmin käytettäväksi.

6.

Avustushakemukset ja muut hakemukset
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Leppävaaran VPK ry (SM-2006-3620/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 5 233,73 euron kustannusten perusteella 2 093
euron avustus. Avustusta ei myönnetty asemapalvelusasujen hankintaan eikä
kaluston normaalin huollon ja kunnossapidon piiriin kuuluviin kustannuksiin.
Levannon VPK ry (SM-2006-3701/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 5 072,79 euron kustannusten perusteella 2 029
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kuorma-auton umpikorin hankintaan eikä
kaluston normaalin huollon ja kunnossapidon piiriin kuuluviin kustannuksiin.
Pitkäjärven VPK ry (SM-2006-3599/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 2 274,58 euron kustannusten perusteella 909
euron avustus. Avustusta ei myönnetty juhla- eikä virka-asujen hankintaan.
Porin VPK ry (SM-2007-78/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 10 302,25 euron kustannusten perusteella 4 120
euron avustus ja paloaseman saneeraukseen 7 949,73 euron kustannusten
perusteella 3 180 euron avustus. Avustusta ei myönnetty palokunta- ja juhlaasujen, atk-laitteiden eikä lieden hankintaan.
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Riihimäen VPK ry (SM-2007-65/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 1 135,64 euron kustannusten perusteella 454
euron avustus.
Södra Korsholms FBK rf (SM-2007-253/Tu-3941)
Palokalustoon 1 115,97 euron kustannusten perusteella 446 euron avustus.
Tammisalon VPK ry (SM-2006-3627/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 3 957,96 euron kustannusten perusteella 1 583
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaalin huollon ja
kunnossapidon piiriin kuuluviin kustannuksiin eikä palokuntapukujen ja
palokuntanuorten asujen hankintaan.
Tolkis FBK rf (SM-2007-121/Tu-3941)
Navigaattoriin 1 722,35 euron kustannusten perusteella 688 euron avustus.
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto (SM-2006-3440/Tu-3942)
Esteelliset varajäsen Peltonen ja sihteeri Nygård poistuivat kokoustiloista.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut avustusta hankkeeseen
Pelastushenkilöstön työssä jaksaminen ja pelastuslaitosten toimintakyvyn
turvaaminen. Hakemus on jätetty pöydälle kokouksessa 20.2.2007. Hakija on
tarkentanut hakemustaan 2.3.2007 siten, että hankekokonaisuudesta osa on
jätetty pois ja kokonaiskustannukset ovat vastaavasti pienentyneet. Tarkennetun
hakemuksen mukaan kustannukset vuodessa ovat 320 000 euroa, josta haetaan
avustusta 196 000 euroa eli 61 %.
Hallitus päätti myöntää hakijalle yhteensä enintään 196 000 euron (61 %)
avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen vuoden 2007 kustannuksiin.
Hakijan esittämiä perusteita pidettiin PsrL:n 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan hankkeen
käynnistyessä ennakkona 50 000 euroa ja enintään 146 000 euroa jälkikäteen
hankkeen edistymisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
Hakijan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä viimeistään 30.4.2008.
Esteelliset varajäsen ja sihteeri palasivat kokoustiloihin.
7.

Muut asiat
7.1 Kenttäjohtamisjärjestelmän työasemien hakuilmoitus
Hallitus on kokouksessaan 20.2.2007 päättänyt varata 400 000 euron
määrärahan käytettäväksi pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE)
päätelaitteiden hankintaan vuodelle 2007.
Hallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olleen ilmoituksen avustuksen hakemiseksi
päätelaitteiden hankintaan. Avustusta voivat hakea pelastustoimen alueet, ja se
on enintään 40 % hankinnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hakemukset tulee toimittaa suoraan rahastolle viimeistään 15.6.2007. Ilmoitus
lähetetään lääninhallitusten kautta pelastustoimen alueille.
Ylimääräisenä asiana käsiteltiin seuraava:
Valtiontalouden tarkastusviraston väliraportti rahaston vuoden 2006
tilintarkastuksesta toi esiin rahaston suuren ylijäämän tarkasteluvuodelta sekä
pääoman kasvun runsaaseen 15 milj. euroon. Raportissa todettiin olevan syytä
nostaa kuluvan vuoden avustusten määrää tietoisesti pääoman pienentämiseksi.
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Vaihtoehtoisesti tuotiin esiin vakuutusyhtiöiltä perittävän 3 %
palosuojelumaksuosuuden alentaminen.
Hallitus merkitsi raportin tiedoksi. Sovittiin, että sihteeri laatii seuraavaan
kokoukseen muistion keinoista, joilla pääomaa voitaisiin pienentää.
8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 25.4.2007 hallituksen Porin-vierailun yhteydessä.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Mikko Nygård

