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1.

puheenjohtaja
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jäsen
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klo 9.18-10.08
klo 9.46-10.25
klo 9.29-10.25

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.18.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 20.4.2006 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisten kokouksien (21.2.2006 ja 7.3.2006) pöytäkirjat
muutoksitta.

4.

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien
erityisavustushakemukset vuodelle 2006
Sihteeri esitteli asian. Jäsen Vähäsalo saapui asian käsittelyn aikana.
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut Etelä-Suomen läänin hankkeita
koskevien hakemusten käsittelyyn. Esteellinen jäsen Vähäsalo ei osallistunut
Oulun läänin hankkeita koskevien hakemusten käsittelyyn.
Palosuojelurahaston hallitus on julistanut lääninhallituksille lähetetyllä kirjeellä
12.10.2005 haettavaksi pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille
tarkoitetut erityisavustukset kalusto- ja järjestelmähankintoihin sekä
rakennushankkeisiin vuodelle 2006. Hakemuksia tuli yhteensä 106 kpl.
Hallituksen 14.12.2005 hyväksymän vuoden 2006 varojen ohjeellisen
käyttösuunnitelman mukaan kalustohankintojen osuus on 700 000 euroa ja
rakennushankkeiden 2 200 000 euroa.
Hallitus päätti myöntää avustukset läänikohtaisista listoista ilmenevällä tavalla
(liite).Päätös merkitsi 100 579 euron ylitystä varojen käyttösuunnitelman
mukaisiin määrärahoihin. Avustusesitys oli laadittu pääosin
asukaslukuperusteisesti. Lisäksi pyrittiin huomioimaan pelastuslaitosten
palvelutasopäätösten mukaisia tarkoituksia edistävän kaluston hankinta.

5.

Avustushakemukset ja muut hakemukset
Jäsen Lindqvist saapui asian käsittelyn aikana.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Harjunalustan VPK ry (SM-2006-955/Tu-3944)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Harjunalustan VPK oli hakenut avustusta paloaseman kalustohallin ovien
leventämiseen ja vesikaton uusimiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemuksen mukaiset kustannukset sekä
ovien leventämisen että vesikaton uusimisen osalta olivat yli 10 000 euroa.
Rahaston hakuohjeen mukaan yli 10 000 euron hintarajan ylittäviin hankkeisiin
avustusta haetaan määräaikana ja erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Jokelan VPK ry (SM-2006-337/Tu-3941)
Palokalustoon 1 578,43 euron kustannusten perusteella 631 euron avustus.
Jokioisten VPK ry (SM-2006-1010/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –tarvikkeisiin 2 162,01 euron kustannusten perusteella 864
euron avustus.
Kaasmarkun VPK ry (SM-2006-419/Tu-3941)
Palokalustoon ja –varusteisiin 1 002,81 euron kustannusten perusteella 401
euron avustus.
Karleby FBK rf (SM-2006-1029/Tu-3941)
Korkeanpaikan turvavarusteisiin 2 678,99 euron kustannusten perusteella 1 071
euron avustus.
Kiukaisten VPK ry (SM-2006-410/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –kalustoon 7 642,12 euron kustannusten perusteella 3 056
euron avustus.
Kvevlax FBK rf (SM-2006-1110/Tu-3941)
Väliasuihin 461,16 euron kustannusten perusteella 184 euron avustus.
Laukkosken VPK ry (SM-2006-332/Tu-3941)
Pelastuskalustoon 13 916 euron kustannusten perusteella 5 566 euron avustus.
Leppävaaran VPK ry (SM-2005-587/Tu-3944)
Hallitus on 26.4.2005 myöntänyt Leppävaaran VPK:lle paloaseman
laajennukseen enintään 69 296 euron avustuksen 173 240 euron
enimmäiskustannuksilla. Hallitus on myöntänyt hakijalle 12.10.2005 enintään
47 580 euron avustuksen aseman maa-alueen stabilointiin ja täyttämiseen
soralla.
VPK on hakenut edelleen lisäavustusta 13.2.2006 päivätyllä hakemuksella.
Rakennushankkeesta saatujen tarjousten mukaan kustannukset ovat 333 235
euroa (pl maa-alueen rakentamisesta johtuvat kustannukset). Selvitysten
mukaan rakennushankkeesta ja maa-alueen rakentamisesta johtuvat
kustannukset ovat yhteensä 452 185 euroa, mistä avustus olisi enintään
180 874 euroa. Keväällä 2005 rakennushankkeeseen myönnetty
enimmäisavustus oli 170 000 euroa.

Hallitus päätti muuttaa Leppävaaran VPK ry:lle 26.4.2005 ja 12.10.2005
paloaseman laajentamiseen annettuja päätöksiä seuraavasti:
Hyväksyttävät kustannukset yhteensä enintään:
Avustus enintään:
170 000 euroa

452 185 euroa

Päätösten muut ehdot eivät muutu.
Ovako Bar Oy Ab tehdaspalokunta (SM-2006-1192/Tu-3941)
Palokalustoon ja –varusteisiin 4 029,86 euron kustannusten perusteella 1 611
euron avustus. Kustannuksista huomioitiin arvioitu osuus toiminnasta
pelastustoimen alueen sopimuspalokuntana.
Paattisten VPK ry (SM-2006-51/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 1 883,44 euron kustannusten perusteella
753 euron avustus.
Riihimäen VPK ry (SM-2006-00002/Tu-3941)
Palokalustoon ja –varusteisiin 2 100,03 euron kustannusten perusteella 840
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaaliin huoltoon ja
kunnossapitoon kohdistuviin kustannuksiin eikä termospullojen hankintaan.
Skatila FBK rf (SM-2006-649/Tu-3941)
Väliasuihin 819,84 euron kustannusten perusteella 327 euron avustus.
Smedsby-Böle FBK rf (SM-2006-952/Tu-3941)
Väliasuihin 358,68 euron kustannusten perusteella 143 euron avustus.
Solf FBK rf (SM-2006-791/Tu-3941)
Väliasuihin 1 434,72 euron kustannusten perusteella 573 euron avustus.
Sälinkään VPK ry (SM-2006-867/Tu-3941)
Pelastusvarusteisiin ja –tarvikkeisiin 985,13 euron kustannusten perusteella 394
euron avustus. Avustusta ei myönnetty T-paitojen hankintaan.
Teuron-Kuuslammin VPK ry (SM-2006-951/Tu-3941)
Aggregaatin hankintaan 1 253,40 euron kustannusten perusteella 501 euron
avustus.
6.

Muut asiat
Lausunto palosuojelurahastolain muuttamisesta
Jäsen Rönni poistui asian käsittelyn aikana. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Sisäasiainministeriön pelastusosastolla on valmisteltu luonnos
palosuojelurahastolain muuttamiseksi, ja luonnoksesta on pyydetty lausunto
rahaston hallitukselta. Esityksen mukaan lain 4 §:ää muutetaan siten, että
palosuojelumaksun maksuunpanon toimittaa ja maksupäivän määrää EteläSuomen lääninhallitus. Lain 14 §:ää muutetaan siten, että yleisavustuksia
voidaan myöntää vain pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille.
Lisäksi 16 ja 17 §:ää muutetaan hyväksyttävien kustannusten määräytymistä
koskevin osin.
Hallitus keskusteli esitetystä lausunnosta. Todettiin, että pelastustoimen
toimintaympäristön muutos tulisi huomioida jo lainsäädännön uudistuksen tässä
vaiheessa. Rahastolain ja hakuohjeiden mukaan avustusta
rakennushankkeeseen ei voida myöntää kuntien omistamille
kiinteistöosakeyhtiöille, vaikka paloasemia rakennetaan lisääntyvässä määrin

kiinteistöosakeyhtiöiden toimesta. Hallitus päätti esittää, että lain 14 §:n
mukaisten avustuksensaajien joukkoon lisätään kuntien omistamat
kiinteistöosakeyhtiöt. Lausunto hyväksyttiin muutoin yhdellä poistolla.
Palosuojelurahaston kehittämishankkeen jatkaminen
Esteellinen jäsen Haiko poistui kokoustiloista. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Hallitus keskusteli sihteerin laatimasta muistiosta sekä jäsen Haikon laatimasta
sopimusluonnoksesta koskien kehittämisprojektin jatkamista. Jäsen Haiko on
ilmaissut halunsa jatkaa hanketta kaksivuotisella projektilla, josta laaditaan
konsulttisopimus Kuntaliiton ja Palosuojelurahaston väliseksi. Työhön arvioidaan
menevän 50-70 päivää vuodessa. Pääsihteeri on keskustellut asiaan liittyvistä
kilpailutusnäkökohdista ministeriön asiantuntijoiden sekä valtiontalouden
tarkastajan kanssa. Estettä suoralle neuvottelumenettelylle ei ole, mutta päätös
on muotoiltava huolellisesti kilpailutukseen liittyvien syiden vuoksi. Keskeistä on
myös määritellä tarkoin työn tavoite ja konsultin tehtävät. Jäsen Haiko eroaa
hallituksen jäsenyydestä ja Sisäasiainministeriö täydentää hallituksen
kokoonpanoa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus päätti, että lopullinen päätös konsultin palkkaamisesta tehdään
ylimääräisessä kokouksessa kehittämisseminaarin yhteydessä 12.5.2006. Työ
alkaa 1.6.2006 ja kestää kaksi vuotta. Sihteeristö laatii Sisäasiainministeriölle
muistion koskien ylitarkastajan virkaa ja sen mahdollista myöhempää
täyttämistä.
Jäsen Haiko palasi kokoustiloihin.
Palosuojelurahaston toimitilat
Rahaston sihteeristön nykyiset työtilat sijaitsevat Kirkkokadun ns. E-rapussa
vanhassa asuinhuoneistossa, joka on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä.
Ministeriön toimitilahankkeen myötä sihteeristö saa käyttöönsä työhuoneet
tilojen 4. kerroksesta, pelastusosaston yhteydestä. Muuton jälkeen nykyiset
toimitilat vapautuvat.
Sisäasiainministeriö on ilmoittanut haluavansa pitää tilat edelleen käytössä ja
esittänyt, että Palosuojelurahasto ei toistaiseksi irtisanoisi vuokrasopimustaan.
Vastuu tiloista siirtyy ministeriölle heti sihteeristön muuton jälkeen.
Hallitus päätti olla toistaiseksi irtisanomatta nykyisten tilojen vuokrasopimusta.
Sihteeristön muuton jälkeen kustannukset tiloista siirtyvät Sisäasiainministeriön
vastuulle. Pääsihteeri sopii käytännön järjestelyistä koskien vuokranmaksua,
sekä pitää yhteyttä ministeriön hallintoyksikköön tilojen käytön suhteen.
Vuokrasopimus irtisanotaan välittömästi, kun ministeriö ei katso enää
tarvitsevansa tilaa.
Esityslistan ulkopuolelta käsiteltiin seuraava asia:
Ministeri Rajamäki on toivonut järjestettäväksi Palosuojelurahaston ja
Sisäasiainministeriön välisen tapaamisen koskien rahaston valvontaan liittyviä
kysymyksiä. Tapaaminen pidettäneen toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa ja
siihen osallistuvat ministeriöstä ministeri Rajamäki, valtiosihteeri Kari Salmi,
pelastusylijohtaja Pentti Partanen ja ylitarkastaja Ilpo Helismaa.
Hallitus päätti, että kokoukseen rahastosta osallistuvat puheenjohtaja Meriläinen,
varapuheenjohtaja Rajaniemi, jäsen Haiko, jäsen Rönni ja pääsihteeri Nygård.

7.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään kehittämisseminaarin yhteydessä, 12.5.2006.

8.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.
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Myönnetyt erityisavustukset lääneittäin

