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PALOSUOJELURAHASTO

PÖYTÄKIRJA 5/2007

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

2.11.2007 klo 9.30

Paikka:

Sisäasiainministeriön kokoushuone 610

Läsnä:

Juhani Meriläinen
Kirsi Rajaniemi
Paavo Taipale
Brita Somerkoski
Tero Rönni
Maija-Liisa Lindqvist
Piia Vähäsalo
Mikko Nygård
Ulla Mönkkönen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
tarkastaja

Poissa:

Joona Vuorenpää

jäsen

1.

Kokouksen avaus

este asiat 6.8 ja 6.16

este asia 6.14

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.34.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 29.10.2007 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.8.2007) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008
Sihteeri esitteli luonnoksen vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi
ja varojen käyttösuunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelmassa esitetään toiminnan painopisteet ja varojen
käyttösuunnitelmassa avustusten tarkempi jakautuminen. Suunnitelmissa on
huomioitu pelastustoimen vuoden 2008 tulossuunnitelman ja vuosien 2009-2012
toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset tavoitteet. Pelastusalan järjestöjen
yleisavustusten uudistustyössä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan
tavoitteiden liittymiseen valtakunnallisiin tulostavoitteisiin. Rahasto on mukana
pelastustoimen johtamisvalmiuksien valtakunnallisessa kehittämisessä
avustamalla PEKE-johtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintaa.
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta huomioidaan pelastustoimen
tutkimusohjelman mukaiset teemat. Erityisesti pyritään löytämään tulipalojen
ennaltaehkäisyyn ja palokuolemien vähentämiseen kohdistuvia hankkeita.
Palosuojelumaksukertymä on ollut pitkään ennätyskorkealla tasolla, mistä
johtuen rahaston ylijäämä on kasvanut huomattavasti. Hallitus on huomioinut
asian ja kasvattanut käyttösuunnitelman mukaisia määrärahoja merkittävästi.
Tavoitteena on purkaa pääomaa hallitusti lähivuosina.
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Hallitus teki eräitä muutoksia toimintasuunnitelman tekstiin. Suunnitelmista
pyydetään lausunto sisäasiainministeriön pelastusosastolta ja ne hyväksytään
lopullisesti joulukuun kokouksessa.
5.

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustusten
haettavaksi julistaminen vuodelle 2008
Palosuojelurahaston hakuohjeen (SM-2005-2763/Tu-394) mukaan
pelastustoimen alueet voivat hakea palosuojelurahastolain 14 §:n mukaisia
erityisavustuksia määräaikoina, kunnat kerran vuodessa ja sopimuspalokunnat
10 000 euron hintarajan ylittäviin hankkeisiin määräaikoina. Ohjeen mukaan
rakennushankkeeseen myönnettävä avustus voi olla enintään 200 000 euroa.
Hallitus päätti julistaa haettavaksi pelastustoimen alueiden, kuntien ja
sopimuspalokuntien erityisavustukset kaluston hankintaan ja
rakennushankkeisiin vuodelle 2008. Lääninhallituksille ja Ahvenanmaan
maakuntahallitukselle lähetetään kirje hakumenettelyä koskien. Hakemukset
tulee toimittaa lääninhallituksille niiden asettamaan määräaikaan mennessä ja
rahastolle viimeistään 8.2.2008. Hallitus teki perustelumuistioon yhden
muutoksen.
Hallitus päätti muuttaa hakuohjetta siten, että uuden paloaseman rakentamiseen
pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille myönnettävä avustus voi
olla enintään 350 000 euroa. Lisäksi ohjetta muutettiin siten, että
johdantokappaleeseen lisättiin lause: ”Palosuojelurahaston hallitus voi poiketa
ohjeesta, mikäli erityisestä syystä niin johtuu.”

6.

Muut hakemukset
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Asolan VPK ry (SM-2007-2408/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 2 083,30 euron kustannusten perusteella 833
euron avustus. Avustusta ei myönnetty varaosien ja työkalujen hankintaan eikä
t-paitojen ja pipojen hankintaan.
Bosund FBK rf (SM-2007-2862/Tu-3941)
Pelastuskalustoon ja -varusteisiin 4 033,34 euron kustannusten perusteella
1 613 euron avustus. Avustusta ei myönnetty paloaseman lämmityskattilan
hankintaan.
Eckerö FBK rf (SM-2007-2759/Tu-3941)
Hydraulipumpun hankintaan 9 882 euron kustannusten perusteella 3 952 euron
avustus.
Euran VPK ry (SM-2007-2515/Tu-3941)
Palovarusteisiin 5 839,60 euron kustannusten perusteella 2 335 euron avustus.
Finnby FBK - Suomenkylän VPK ry (SM-2007-2423/Tu-3941)
Savutuulettimeen 1 726,30 euron kustannusten perusteella 690 euron avustus.
Forssan kaupunki (SM-2007-550/Tu-3944)
Hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Forssan kaupungille avustuksen paloaseman
peruskorjaukseen (200 000 euroa 1 705 560 euron kustannusten perusteella).
Päätösehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.12.2007 ja
tilitys hankkeesta toimittaa viimeistään 30.9.2009.
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Kaupunki on hakenut päätösehtojen muuttamista. Hakemuksen mukaan vuosi
2007 on ollut erittäin vilkas rakentamisvuosi kaupungissa, ja tarjouskilpailun
järjestäminen nähdään taloudellisesti epäedullisena. Lisäksi neuvottelut KantaHämeen pelastuslaitoksen kanssa taloudellisten vaikutusten jakautumisesta ovat
vielä kesken.
Hallitus päätti muuttaa Forssan kaupungille annettua päätöstä SM-2007-550/Tu3944/25.4.2007 siten, että päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa
viimeistään 31.12.2008 ja tilitys toimittaa rahastolle viimeistään 30.9.2010.
Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus
tai muut päätösehdot eivät muutu.
Janakkalan Palokuntien Keskusyhdistys ry (SM-2007-2716/Tu-3941)
Palovarusteisiin 4 598,19 euron kustannusten perusteella 1 839 euron avustus.
Avustusta ei myönnetty rahtikuluihin.
Kiskon kunta (SM-2007-718/Tu-3944)
Esteellinen varajäsen Somerkoski ei osallistunut hakemuksen käsittelyyn.
Hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Kiskon kunnalle avustuksen paloaseman
peruskorjaukseen ja laajennukseen (enintään 200 000 euroa 657 200 euron
kustannusten perusteella). Päätöksen ehtojen mukaan rakentaminen tulee
aloittaa viimeistään 31.12.2007. Hallitus on 28.8.2007 muuttanut päätöstä siten,
että sen kohde on paloaseman uudisrakennus.
Kunta on hakenut rakentamiseen jatkoaikaa. Hakemuksen mukaan tulevan
aseman naapurien kuulemisessa on käynyt ilmi, että yksi rajanaapureista ei
hyväksy rakennussuunnitelmaa. Rakentaminen voidaan kuitenkin toteuttaa eräin
muutoksin, jolloin vältetään valitus rakennuslupavaiheessa.
Hallitus päätti muuttaa Kiskon kunnalle annettua päätöstä SM-2007-718/Tu3944/25.4.2007 siten, että päätöksen mukainen rakentaminen tulee aloittaa
viimeistään 30.6.2008. Päätöksen mukaiset enimmäiskustannukset ja
enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu.
Kuhmalahden VPK ry (SM-2007-2403/Tu-3941)
Mönkijän ja vinssin hankintaan 10 529,05 euron kustannusten perusteella 4 211
euron avustus.
Kuivasensaaren VPK ry (SM-2007-2407/Tu-3941)
Kalustosuojan sähköistämiseen 1 908,15 euron kustannusten perusteella 763
euron avustus. Kyseessä katsottiin olevan palokunnan työturvallisuuteen ja
hälytysvalmiuteen vaikuttava perusparannus.
Kuurolan VPK ry (SM-2007-1967/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 1 714,04 euron kustannusten perusteella 685
euron avustus. Avustusta ei myönnetty pipojen ja lippalakkien hankintaan.
Lappfjärds FBK rf (SM-2007-2477/Tu-3941)
Hälytysvalopaneelin hankintaan 2 592,20 euron kustannusten perusteella 1 036
euron avustus.
Oravaisten kunta (SM-2006-727/Tu-3944)
Hallitus on 25.4.2006 myöntänyt Oravaisten kunnalle avustuksen paloaseman
rakentamiseen (200 000 euroa 626 186 euron kustannusten perusteella).
Hallitus on 12.12.2006 muuttanut päätöstä siten, että rakentaminen tuli aloittaa
viimeistään 30.6.2007.
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Kunta on hakenut päätökseen jatkoaikaa. Hakemuksen mukaan rakentamiseen
annetusta poikkeusluvasta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen, ja ratkaisu
on odotettavissa keväällä 2008.
Hallitus päätti muuttaa Oravaisten kunnalle annettua päätöstä SM-2006-727/Tu3944/25.4.2006 siten, että rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.8.2008 ja
saattaa loppuun viimeistään 31.12.2009. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät
enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu.
Oulun läänin Pelastusliitto ry (SM-2005-2940/Tu-3945 ja SM-2004-3021/Tu3945)
Esteellinen jäsen Vähäsalo ei osallistunut asian käsittelyyn.
Oulun läänin Pelastusliitto on hakenut oikaisua päätökseen periä liitolta takaisin
19 770 euroa rahaston myöntämää yleisavustusta vuosilta 2005 ja 2006.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen.
Hallitus on 15.12.2004 myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle
enintään 1 651 630 euron yleisavustuksen vuoden 2005 toimintaan ja
14.12.2005 enintään 1 739 556 euron yleisavustuksen vuoden 2006 toimintaan.
Avustukset on myönnetty SPEK:n omaan toimintaan sekä 13 alueellisen
pelastusalan liiton toimintaan. SPEK ja alueelliset liitot ovat yhdessä määritelleet
ne perusteet, joiden mukaan yleisavustus jaetaan liitoille.
Palosuojelurahaston päätösehtojen mukaan koulutustoimintaan kohdennettu
avustus perustuu tulossuunnitelman mukaisiin suoritemääriin. Mikäli toteutunut
suoritemäärä jää tulossuunnitelmassa esitettyä alhaisemmaksi, vastaava osuus
tuli ottaa huomioon vähennyksenä seuraavan vuoden avustuksessa.
Toteutuneen toiminnan perusteella laskettu avustus hakijalle vuodeksi 2005 oli
22 052 euroa vähemmän kuin myönnetty avustus, ja vuodeksi 2006 laskettu
avustus oli 2 282 euroa enemmän kuin myönnetty avustus. Siten palautettavaksi
määräksi tulee 19 770 euroa. SPEK on rahaston avustusehtojen mukaisesti
huomioinut erotuksen vuoden 2007 avustuksesta päätettäessä.
Svenska Österbottens Räddningsförbund rf (SM-2005-2940/Tu-3945)
Svenska Österbottens Räddningsförbund on hakenut oikaisua päätökseen periä
liitolta takaisin 12 583 euroa rahaston myöntämää yleisavustusta vuodelta 2006.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen.
Hallitus on 14.12.2005 myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle
enintään 1 739 556 euron yleisavustuksen vuoden 2006 toimintaan. Avustus on
myönnetty SPEK:n omaan toimintaan sekä 13 alueellisen pelastusalan liiton
toimintaan. SPEK ja alueelliset liitot ovat yhdessä määritelleet ne perusteet,
joiden mukaan yleisavustus jaetaan liitoille.
Palosuojelurahaston päätösehtojen mukaan koulutustoimintaan kohdennettu
avustus perustuu tulossuunnitelman mukaisiin suoritemääriin. Mikäli toteutunut
suoritemäärä jää tulossuunnitelmassa esitettyä alhaisemmaksi, vastaava osuus
tuli ottaa huomioon vähennyksenä seuraavan vuoden avustuksessa.
Toteutuneen toiminnan perusteella laskettu avustus hakijalle vuodeksi 2006 oli
12 583 euroa vähemmän kuin myönnetty avustus. SPEK on rahaston
avustusehtojen mukaisesti huomioinut erotuksen vuoden 2007 avustuksesta
päätettäessä.
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Paattisten VPK ry (SM-2007-2811/Tu-3941)
Esteellinen varajäsen Somerkoski ei osallistunut hakemuksen käsittelyyn.
Hälytys- ja merkinantolaitteisiin sekä väliasuihin 3 425,37 euron kustannusten
perusteella 1 370 euron avustus.
Pornaisten VPK ry (SM-2007-2840/Tu-3941)
Palo- ja pelastuskalustoon 14 125 euron kustannusten perusteella 5 650 euron
avustus.
Rajakylän VPK ry (SM-2007-2405/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 6 424,41 euron kustannusten perusteella 2 569
euron avustus. Avustusta ei myönnetty varaosien hankintaan, voimailuvälineisiin
eikä yhden vuoden määräajan jälkeen haettuihin hankintoihin.
Risten VPK ry (SM-2007-2652/Tu-3941)
Risten VPK on hakenut avustusta paloaseman koulutustilojen remontointiin.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Kyseessä ei katsottu olevan rahaston
hakuohjeen mukainen merkittävä peruskorjaus tai laajennus.
Sibbo Skärgårds FBK rf (SM-2003-772/Tu-3944)
Sibbo Skärgårds FBK on saanut 5.5.2003 ennakkopäätöksen palovarikon
laajennukseen. Ennakkopäätöksen ehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa
vuonna 2003 ja saattaa loppuun vuoden 2004 loppuun mennessä.
Ennakkopäätöksen voimassaoloaikaa on jatkettu useaan otteeseen, viimeksi
21.2.2006 siten, että töiden tuli valmistua 30.9.2007. Lisäksi kohteeksi on
muutettu palovarikon rakentaminen ja hyväksyttäviksi enimmäiskustannuksiksi
muutettu 100 000 euroa ja enimmäisavustukseksi 40 000 euroa.
Hakija on hakenut jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamiselle.
Rakennusluvasta on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen valitus, jonka ratkaisusta
ei ole toistaiseksi tietoa.
Hallitus päätti muuttaa Sibbo Skärgårds FBK rf:lle annettua ennakkopäätöstä
SM-2003-772/Tu-3944 siten, että ennakkopäätöksen mukainen rakennustyö on
saatettava loppuun viimeistään 31.12.2008. Ennakkopäätöksen mukaiset
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot
eivät muutu.
Tuusulan VPK ry (SM-2007-2478/Tu-3941)
Paloasuihin 7 539,60 euron kustannusten perusteella 3 015 euron avustus.
Vaaralan VPK ry (SM-2007-2441/Tu-3941)
JVT-kalustoon 4 318,55 euron kustannusten perusteella 1 727 euron avustus.
Vaasan VPK ry (SM-2007-2697/Tu-3941)
Palojalkineisiin 1 833,55 euron kustannusten perusteella 733 euron avustus.
Vanda FBK rf (SM-2007-2787/Tu-3941)
Pelastuskalustoon ja -varusteisiin 8 058,82 euron kustannusten perusteella
3 223 euron avustus. Avustusta ei myönnetty työkalujen, savukoneen eikä
vaahtonesteiden hankintaan.
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7.

Muut asiat
7.1 Palosuojelurahaston ylitarkastajan viran täyttäminen
Sihteeri kertoi, että ylitarkastajan viran hakuilmoitus on julkaistu 26.10.2007 ja se
on ollut Helsingin Sanomissa sunnuntaina 28.10.2007. Hakuaika päättyy
perjantaina 23.11.2007, minkä jälkeen valitaan haastatteluun kutsuttavat.
Haastattelut suoritettaneen viikolla 49 tai 50, ja niiden tarkempi aika päätetään
myöhemmin.
Hallitus päätti, että sen puolesta hakijoita haastattelevat puheenjohtaja
Meriläinen sekä jäsen Lindqvist.
7.2 Palosuojelurahaston hakuohje
Sihteeri esitteli ensimmäisen luonnoksen rahaston uudeksi hakuohjeeksi.
Ohjeesta on pyritty tekemään yleinen opas rahaston avustusten hakemiseksi, ja
sitä täydentävät mm. hakulomakkeet sekä näiden täyttöohjeet. Tarkoituksena on
saada ohje voimaan vuoden 2008 aikana, ja tätä ennen siitä pyydetään
lausunnot kaikilta keskeisiltä yhteistyötahoilta.
Hallitus jätti asian pöydälle. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona, 12.12.2007 klo 13.00
sisäasiainministeriössä.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Mikko Nygård

