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1.

Kokouksen avaus

klo 9.31-10.30; este asiat
7.5 ja 7.24
pj klo 10.30-10.55

este asia 7.18
klo 9.56-10.55

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 24.8.2006 päivätty esityslista muutettuna siten, että kohta 6.
Palosuojelurahaston kehittämishanke käsiteltiin viimeisenä varsinaisena asiana.
Markku Haikolle myönnettiin läsnäolo-oikeus kokouksen ajaksi.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.5.2006) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Määrärahanseuranta alkuvuodelta 2006
Sihteeri esitteli seurantaraportin koskien vuoden 2006 tammi-heinäkuussa
rahastosta maksettuja avustuksia ja muita menoja. Heinäkuun loppuun
mennessä menot ovat olleet yhteensä noin 4,3 milj. euroa, ja arvioitu
palosuojelumaksukertymä vuodelta on 7,8 milj. euroa. Loppuvuoden menoja on
vaikea arvioida, sillä valtaosa avustuksista maksetaan tilitysten perusteella eikä
rahastolle tulevien tilitysten määrää kyetä luotettavasti ennustamaan.
Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

5.

Pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2005
Palosuojelurahaston hallitus on 15.12.2004 myöntänyt pelastusalan järjestöille
yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan
seuraavasti:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

enintään 1 651 630 e
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- josta alueelliseen toimintaan
Suomen Palopäällystöliitto ry
Nuohousalan Keskusliitto ry
Palotutkimusraati ry

enintään 827 979 e
enintään 219 890 e
enintään 99 250 e
enintään 13 200 e

Päätöksiin liitettyjen ehtojen mukaan avustusten saajan tuli toimittaa rahastolle
perusteltu arvio vuoden 2005 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2005 mennessä,
sekä tilitys vuoden 2005 avustusvarojen käytöstä 30.4.2006 mennessä.
Tilitykseen tuli liittää tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista. Vaadittavat
selvitykset on toimitettu määräajassa.
Saatujen selvitysten mukaan yhdenkään järjestön avustus ei ole ylittänyt 75 %
hyväksyttävistä menoista.
Hallitus päätti merkitä tilitykset tiedoksi.
Asiakohtaan liittyen käsiteltiin seuraava hakemus:
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SM-2006-2094/Tu-394)
FSB rf on lähettänyt rahastolle 27.6.2006 päivätyn kirjeen, jossa liitto
kyseenalaistaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n 27.4.2006 tekemän
päätöksen myöntää Svenska Österbottens Räddningsförbund rf:n (SÖR)
toimintaan 20 778 euron avustuksen. FSB:n vuoden 2006 yleisavustusta on
vähennetty samalla summalla. FSB:n vuoden 2005 toimintasuunnitelmaan ei
sisältynyt henkilötyöpäiviä SÖR:n toimintaan. FSB on anonut, että sille
maksetaan vuodelle 2005 budjetoidun mukainen avustus.
SPEK ry:ltä on pyydetty asiasta lisäselvityksiä. Selvityksen mukaan FSB:lle on
myönnetty vuodeksi 2005 avustusta 85 000 euroa. Toteutuneen toiminnan
perusteella laskettu avustus tilikaudelle on 64 222 euroa, eli 20 778 euroa
myönnettyä avustusta vähemmän. Vuodeksi 2006 FSB:lle on laskettu liiton
suunnitelmien mukaan avustusta 75 625 euroa, missä huomioidaan
vähennyksenä erotus vuodelta 2005. SPEK:n 27.4.2006 tekemän päätöksen
mukaan liiton avustus vuodelle 2006 on siten 54 847 euroa.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. FSB rf:lle on maksettu vuoden 2005
yleisavustus kokonaisuudessaan ja oikean suuruisena vuoden 2005 aikana.
6.

Yleisavustusten ja erityisavustusten haettavaksi julistaminen vuodelle
2007
Sihteeri esitteli hakuilmoituksen, joka on pääosin sama kuin edellisenä vuonna.
Pelastusalan järjestöjen ja muiden vastaavien yhteisöjen yleisavustukset tulee
hakea viimeistään 31. lokakuuta 2006 ja erityisavustukset viimeistään 30.
marraskuuta 2006.
Hallitus päätti julistaa yleisavustukset ja erityisavustukset haettavaksi esitetyn
mukaisesti. Ilmoitus julkaistaan edellisvuosien tapaan täydellisenä rahaston
www-sivuilla ja lyhennettynä Pelastustieto-lehdessä sekä Helsingin Sanomissa.

7.

Avustushakemukset ja muut hakemukset
Jäsen Lindqvist saapui asian käsittelyn aikana.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
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Asolan VPK ry (SM-2006-2102/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –kalustoon 3 317,86 euron kustannusten perusteella 1 327
euron avustus.
Bosund FBK rf (SM-2006-1858/Tu-3941)
Veneeseen varusteineen ja paineilmalaitteisiin 7 092,40 euron kustannusten
perusteella 2 836 euron avustus.
Bosund FBK rf (SM-2006-2336/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –kalustoon 8 086,21 euron kustannusten perusteella 3 234
euron avustus.
Eckerö FBK rf (SM-2006-1853/Tu-3941)
Pelastuslautaan 2 225,90 euron kustannusten perusteella 890 euron avustus.
Enon kunta (SM-2006-611/Tu-3944)
Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Puheenjohtajana käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Rajaniemi.
Rahaston johtokunta on 17.4.1991 myöntänyt Enon kunnalle avustuksen kunnan
paloaseman rakentamiseen (950 000 mk 4 536 767 mk:n kustannusten
perusteella). Johtokunta on 17.2.1993 myöntänyt kunnalle avustuksen
Uimaharjun tehdaspalokunnan paloaseman rakentamiseen (950 000 mk
2 600 000 mk:n kustannusten perusteella).
Kunta on ilmoittanut myyneensä molemmat paloasemat kunnan
sataprosenttisesti omistamalle Enon Kehitysyhtiö Oy:lle 21.11.2005. Asemat on
vuokrattu Joensuun kaupungin toimitilalaitokselle (Pohjois-Karjalan
pelastuslaitokselle), ja vuokrasopimus on siirtynyt yhtiön nimiin. Lisäksi on myyty
kunnan vanhainkoti kauppahinnan kaikista kolmesta rakennuksesta ollessa
1 800 000 euroa.
Kunta on anonut vapautusta avustuksen palautusvelvollisuudesta. Hakemuksen
mukaan kaupassa on kysymys hallinnollisesta järjestelystä, jossa rakennukset
on myyty Enon kunnan sataprosenttisesti omistamalle yhtiölle, joka hoitaa
ainoastaan Enon kunnan kiinteistöjä ja johon ei oteta ulkopuolisia omistajia.
Lisäksi pelastuslaitos hallitsee tiloja vanhaan tapaan; vuokralaisena on
Joensuun kaupungin toimitilalaitos ja tilojen ainoa käyttäjä on Pohjois-Karjalan
pelastuslaitos.
Hallitus päätti ilmoittaa Enon kunnalle, että Palosuojelurahasto ei peri kunnalta
takaisin paloasemien rakentamiseen vuosina 1991 ja 1993 myönnettyjen
rahaston avustusten palautusosuutta.
Enon ja Uimaharjun paloasemat ovat siirtyneet 21.11.2005 toisen omistukseen,
joten avustuksensaajalle on syntynyt myönnetyn valtionavustuksen
palautusvelvollisuus. Rahaston hallitus voi kuitenkin avustuksen saajan
hakemuksesta erityisistä syistä päättää luopua palautusosuuden
takaisinperinnästä.
Omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta avustuksella rakennetut asemat ovat
säilyneet pelastustoimen käytössä ja niitä käytetään edelleen päätöksen
mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kyseessä on hallinnollinen järjestely, jolla
asemat ovat siirtyneet kunnan sataprosenttisesti omistamalle yhtiölle.
Euran VPK ry (SM-2006-1562/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –kalustoon 5 806,33 euron kustannusten perusteella 2 322
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kannettavan tietokoneen hankintaan.
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Grankulla FBK rf (SM-2005-586/Tu-3944)
Rahaston hallitus on 26.4.2005 antanut Grankulla FBK rf:lle myönteisen
päätöksen paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen (hyväksyttävät
kustannukset enintään 1 221 647 euroa, avustus enintään 170 000 euroa).
Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 31.12.2005 ja tilitys
hankkeesta tehdä viimeistään 31.12.2007.
Palokunta haki 27.12.2005 hankkeeseen jatkoaikaa kaupungin päätöksenteon
viivästymisen vuoksi. Hallitus päätti 21.2.2006 muuttaa päätöstä siten, että
rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 30.6.2006. Palokunta on hakenut
hankkeelle uutta jatkoaikaa. Selvitysten mukaan rakentamista ei ole kyetty
aloittamaan johtuen erimielisyyksistä pelastusalueen perussopimuksen
vastuunjaon osalta ja kaupungin halukkuudesta etsiä vaihtoehtoja nykyisen
aseman peruskorjaukselle. Esillä on mm. ollut uuden palovarikon rakentaminen
uudelle tontille.
Hallitus päätti muuttaa Grankulla FBK rf:lle annettua päätöstä siten, että
päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 30.6.2007 ja
saattaa päätökseen viimeistään 31.12.2008. Nykyinen päätös koskee olemassa
olevan aseman peruskorjausta ja laajennusta. Mikäli palokunta kuitenkin
rakentaa uuden aseman vanhan saneerauksen sijasta, päätös ei koske tätä
hanketta.
Ilmajoen kunta (SM-2006-720/Tu-3944)
Ilmajoen kunta on saanut 25.4.2006 rahaston myönteisen päätöksen
paloaseman rakentamiseen (kustannukset enintään 2 157 400 euroa, avustus
enintään 200 000 euroa). Päätösehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa
viimeistään 31.12.2006.
Kunta on ilmoittanut hankkeen aloittamisen viivästyvän syksystä 2006
kevättalveen 2007 ja hakenut muutosta päätökseen tältä osin.
Hallitus päätti muuttaa Ilmajoen kunnalle 25.4.2006 annettua päätöstä siten, että
rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 30.4.2007. Päätöksen mukaiset
enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu.
Imatran VPK ry (SM-2006-788/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –kalustoon 9 641,81 euron kustannusten perusteella 3 856
euron avustus.
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.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos haki 16.11.2005
rahaston suostumusta ajoneuvon vaihtamiseen ilman avustuksen
palautusvelvollisuutta. Uusi ajoneuvo olisi rekisteröity Lestijärven kunnan
omistukseen. Hallitus päätti 21.2.2006 periä takaisin 5.5.2003 myönnetyn
avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Voimassaolevan hakuohjeen mukaan
rahastosta voidaan myöntää avustusta kaluston hankinnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin vain pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Pelastuslaitos
ilmoitti myöhemmin, että rahaston asettamin ehdoin vaihtoa ei toteuteta.
Pelastuslaitos on hakenut uudella hakemuksella oikeutta vaihtaa kyseinen
ajoneuvo uuteen vastaavaan siten, että vuonna 2003 myönnetty avustus siirtyy
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uuteen autoon. Hankittava ajoneuvo rekisteröidään alueen pelastustoimen
omaisuudeksi.
Hallitus päätti ilmoittaa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitokselle, että pelastuslaitos saa vaihtaa rahaston avustuksella
hankitun miehistö/ensivasteauton uuteen, vastaavanlaiseen ajoneuvoon. Hallitus
päätti periä takaisin Lestijärven kunnalle 5.5.2003 myönnetyn avustuksen
suhteellisen palautusosuuden. Palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena
olevan omaisuuden käyvästä arvosta (50 % arvioidusta vaihtoarvosta 32 500
euroa eli 16 250 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden ajoneuvon
hankintaan 16 250 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään
myönnetystä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).
Myönnetyllä avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta, mikä
lasketaan avustuksen myöntämispäivästä.
Pelastuslaitoksen tulee toimittaa rahastolle jäljennökset uuden kaluston
hankintaa sekä vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista ja hankitun
ajoneuvon rekisteriotteesta kahden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä.
Killinkosken VPK ry (SM-2006-2263/Tu-3941)
Mönkijään ja peräkärryyn 9 700 euron kustannusten perusteella 3 880 euron
avustus.
Kittilän VPK ry (SM-2006-1926/Tu-3943)
Käytettyyn linja-autoon 10 000 euron kustannusten perusteella 4 000 euron
avustus.
Kotkan VPK ry (SM-2006-00008/Tu-3941)
Väliasuihin 1 166,05 euron kustannusten perusteella 466 euron avustus.
Lumparlands FBK rf (SM-2006-2138/Tu-3941)
Pelastuslautaan ja pintapelastusvarusteisiin 5 454,51 euron kustannusten
perusteella 2 181 euron avustus.
Panelian VPK ry (SM-2006-2266/Tu-3941)
Palokalustoon ja –varusteisiin 5 030,71 euron kustannusten perusteella 2 012
euron avustus. Avustusta ei myönnetty yhden vuoden määräajan jälkeen
haettuihin hankintoihin.
Pelkosenniemen VPK ry (SM-2006-2029/Tu-3941)
Pelkosenniemen VPK on hakenut avustusta ensihoitovälineiden ja väliasujen
hankintaan.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankinnan on tehnyt Pelkosenniemen kunta,
ei VPK. Hakija on maksanut väliasujen verottoman hankintahinnan kunnalle.
Ensihoitovälineiden hankintahinta on vähennetty hakijalle maksettavasta
sammutussopimuskorvauksesta.
Pöytyän VPK ry (SM-2006-1340/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 2.12.1986 myöntänyt Pöytyän VPK ry:lle 45 %
avustuksen nostolava-auton hankintaan. VPK on poistanut auton käytöstä
syksyllä 2005 huonon kunnon vuoksi ja myynyt sen yksityiselle ostajalle 12 000
euron hintaan. Pöytyän VPK on anonut vapautusta vuonna 1986 myönnetyn
rahaston avustuksen palautusosuuden takaisinmaksusta.
Hallitus päätti ilmoittaa Pöytyän VPK ry:lle, että tältä ei peritä takaisin 2.12.1986
myönnetyn rahaston avustuksen palautusosuutta.
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Hakijalle 2.12.1986 annetussa avustuspäätöksessä ei ole ehtoja sen varalle, että
avustuksen kohteena ollut omaisuus myydään tai luovutetaan tai sen
omistusoikeus siirtyy muuten toiselle. Valtionavustuslaissa on määrätty
avustuksella hankitun omaisuuden käyttöajaksi 10 vuotta. Vaikka lakia ei
sovelleta ennen 1.9.2001 annettuihin päätöksiin, on rahaston
päätöskäytännössä noudatettu kymmenen vuoden aikaa määrättäessä
ajoneuvon hankintaan saadun avustuksen palautusvelvollisuudesta. Pöytyän
VPK:n myymään ajoneuvoon avustus on myönnetty 19 vuotta ennen
myyntiajankohtaa.
Renkomäen VPK ry (SM-2006-2044/Tu-3941)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.
Pelastuskalustoon 13 082,16 euron kustannusten perusteella 5 232 euron
avustus.
Södra Korsholms FBK rf (SM-2006-1244/Tu-3941)
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Södra Korsholms FBK on hakenut avustusta
väliasujen hankintaan 24.3.2006 päivätyllä hakemuksella. Hakijaa on pyydetty
täydentämään hakemustaan 22.8.2006 mennessä. Pyydettyä täydennystä ei ole
toimitettu rahastolle.
Tikkurilan VPK ry (SM-2002-497/Tu-394)
Rahaston johtokunta on 8.5.2002 antanut Tikkurilan VPK ry:lle
ennakkopäätöksen pelastusaseman rakentamista varten (hyväksyttävät
kustannukset enintään 201 825 euroa, avustus enintään 80 730 euroa). Ehtojen
mukaan rakentaminen tuli aloittaa vuoden 2002 aikana ja saattaa loppuun
vuoden 2003 loppuun mennessä. Rahaston hallitus on 25.8.2005 päättänyt
muuttaa ennakkopäätöstä siten, että rakentaminen tuli saattaa loppuun
viimeistään 30.6.2006.
Tikkurilan VPK on ilmoittanut kirjeellä 25.6.2006 hankkeen edelleen viivästyvän.
Kirjeen mukaan aseman tontin puhdistaminen on toteutunut, mutta
rakennuslupaa ei voida myöntää sillä ympäristökeskus ei ole tehnyt
rakennuspaikan loppukatselmusta. Hankkeen arvioitu hinta on noussut noin
200 000 eurosta 350 000-800 000 euroon. Hanke tultaneen käsittelemään myös
kaupunkisuunnittelulautakunnassa, jonka aikataulu ei ole tiedossa.
VPK on ilmoittanut, ettei se voi toteuttaa hanketta asetetussa määräajassa, ja on
varautunut rahoittamaan hankkeen käteisellä sekä pankkilainalla puuttuvin osin.
Hakija on pyytänyt rahastolta päätöstä suhtautumisesta hankkeen jatkoaikaan
sekä ohjeita siihen, miten palokunta voisi omasta puolestaan edistää
viranomaisten toimintaa.
Hallitus päätti ilmoittaa Tikkurilan VPK ry:lle, että 8.5.2002 annettu
ennakkopäätös raukeaa. Mikäli Tikkurilan VPK hakee hankkeeseen myöhemmin
uudelleen avustusta, hakemus tulee tehdä hakuohjeen SM-2005-2763/Tu-394
mukaisia menettelyjä noudattaen ja Etelä-Suomen lääninhallituksen
asettamassa määräajassa. Hallitus päätti ilmoittaa hakijalle, ettei se anna ohjeita
viranomaisten toimintaa koskien. Palosuojelurahasto on harkinnanvaraisia
avustuksia myöntävä valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, ei
pelastustoimesta tai kunnallishallinnosta vastaava viranomainen.
Tiutisen VPK ry (SM-2006-1862/Tu-3941)
Kaluston kuljetusperäkärryyn 1 719,99 euron kustannusten perusteella 688
euron avustus.

7
Vaaralan VPK ry (SM-2006-1508/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja –kalustoon 1 487,25 euron kustannusten perusteella 590
euron avustus. Hyväksytyistä kustannuksista vähennettiin Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen hankintaan myöntämä avustus.
Vesilahden VPK ry (SM-2006-2262/Tu-3941)
Kumiveneeseen ja perämoottoriin 3 150 euron kustannusten perusteella 1 260
euron avustus.
Viekin VPK ry (SM-2006-1400/Tu-3941)
Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Puheenjohtajana käsittelyn ajan toimi varapuheenjohtaja Rajaniemi.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Viekin VPK on hakenut avustusta
paloaseman rakentamiskustannuksiin. Hankkeeseen saatu muu rahoitus ylittää
hyväksyttävien kustannusten määrän.
8.

Muut asiat
Jäsen Ojala ilmoitti, että kyseessä on hänen viimeinen kokouksensa.
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on pyytänyt SM:n pelastusosastoa nimittämään
vakuutusalan uudeksi edustajaksi hallituksessa tiedotuspäällikkö Joona
Vuorenpään. Jäsen Ojala kiitti hallitusta hyvästä yhteistyöstä.

9.

Palosuojelurahaston kehittämishanke
Puheenjohtaja Meriläinen poistui asian käsittelyn aikana. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
Markku Haiko on aloittanut rahaston kehittämishankkeen konsulttina 1.6.2006
tehtävänään pelastusalan järjestöjen yleisavustusten hakumenettelyn,
myöntämiskriteerien ja avustusten valvonnan menettelyjen uudistaminen. Haiko
on laatinut alustavista linjauksista raportin, jonka esitteli hallitukselle. Raportin
esitysten mukaan yleisavustukselle määritellään yleiset kriteerit, joita ovat:
- avustuksen kohdistaminen panosten sijasta toiminnan tuloksiin
- avustusperiaatteiden yksinkertaisuus, kannustavuus ja yksiselitteisyys
- avustustoiminnan pitkäjänteisyys ja ennustettavuus järjestöjen kannalta
Lisäksi kullekin toiminnalle haetaan toimintaa kuvaavat vaikuttavuusmittarit, jotka
johdetaan rahaston strategiasta ja toimintaperiaatteista sekä pelastustoimen
TTS:stä.
Koulutustoiminnan osalta vapaaehtoisen ja toimenpidepalkkaisen henkilöstön
tutkintotasolle määriteltäisiin tutkintohinta ja avustus määräytyisi tutkintojen
perusteella. Valistustoiminnassa pysyväisluontoiset kampanjat koottaisiin yhteen
ja niille laadittaisiin suunnitelma ja budjetti. Järjestötoiminnassa mittarina olisi
harrastajapohjan laajuus.
Hallitus keskusteli raportista. Linjauksia pidettiin yleisesti oikeansuuntaisina ja
jatkokehittelyn arvoisina. Keskustelussa todettiin mm., että turvallisuusajattelun
edistämisen tulee olla keskeistä uudistuksessa. Järjestötoiminnan avustamisen
osalta rahoittajalla on suuri rooli valvoa, että järjestöt edistävät turvallisuutta
eivätkä keskity rahan keräämiseen; pelkkä harrastajien lukumäärä voi olla
ongelmallinen avustuksenjakoperuste. Koulutuksen osalta tulee huomioida
alueiden erilaiset tarpeet koulutettavamäärissä. Todettiin myös, että toiminnan
painopisteiden tulisi liittyä pelastustoimen yleisiin suunnitelmiin ja tavoitteisiin.
Haiko kertoi, että raportin linjausten mukaan rahasto olisi mukana alan TTS:n
laatimisessa määrittämässä, mitä osaa toiminnasta ja koulutuksesta sen olisi
mahdollista seuraavana vuonna avustaa.
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Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
10.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Sisäasiainministeriössä tiistaina, 17.10.2006 klo 10.

11.

Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Mikko Nygård

