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1.

Kokouksen avaus

este asia 7.2.
klo 9.34-11.07
klo 9.45-11.07

asia 4

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.17.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 7.12.2006 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (17.10.2006) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Palosuojelurahaston kehittämishanke
Jäsenet Lindqvist ja Vähäsalo saapuivat asian käsittelyn aikana.
Markku Haiko esitteli kehittämishankkeen väliraportin. Syksyn aikana konsultti
on kiertänyt kaikki yleisavustusta saavat pelastusalan järjestöt (poislukien
Palotutkimusraati). Kierroksen aikana on suhteellisen voimakkaasti tullut esille
vaatimus jonkinlaisen perusavustuksen takaamiseksi järjestöille. Samoin on
toivottu rahastolta ohjaavampaa otetta järjestöjen toimintaan. Raportissa
hahmoteltujen uusien perusteiden tavoitteena on kohdistaa avustus panosten
sijasta toiminnan tuloksiin. Lisäksi avustusperiaatteista pyritään rakentamaan
yksinkertaiset ja kannustavat. Tarkoituksena on hyväksyä vuoden 2008 uudet
avustusten hakuperusteet huhtikuussa 2007.
Hallitus keskusteli väliraportista. Esille tuli mm. yleisen kansalaisiin kohdistuvan
valistustoiminnan tehostaminen järjestöjen toimenpitein. Kurssikustannusten
todettiin vaihtelevan eri puolilla maata suuresti tavalla, jota maantieteelliset
tekijät eivät selitä. Kurssien ja tapahtumien kustannusten yhteismitallisuuteen ja
harmonisointiin tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Todettiin myös, että
rahaston rooli pelastustoimessa on selkeästi toimintojen rahoittaja; rahasto ei
aseta normeja eikä ohjaa saajien toimintaa yksityiskohtaisesti.

Hallitus merkitsi väliraportin tiedoksi. Jatkotoimenpide-ehdotuksiin tehtiin muutos
siten, että järjestöjä pyydetään esittämään omat näkemyksensä ja
parannusehdotuksensa vuoden 2008 avustusten hakuperusteisiin 28.2.2007
mennessä. Raportti jaetaan tiedoksi avustusta saaville järjestöille vielä vuoden
2006 aikana.
Konsultti Haiko poistui kokoustiloista.
5.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007
Sihteeri esitteli vuoden 2007 toimintasuunnitelman sekä talousarvion ja varojen
käyttösuunnitelman. Asiakirjoihin on tehty pienehköjä muutoksia ja lisäyksiä
ensimmäisestä versiosta. Suunnitelmista on pyydetty Sisäasiainministeriön
lausunto, joka on päivätty 30.11.2006. Lausunnon mukaan ministeriö pitää
toimintasuunnitelmaa hyvänä ja kannattaa rahaston pyrkimystä pienentää
pääomaa vuosina 2007–2008. Suunnitelman todetaan olevan linjassa
pelastustoimen tulossuunnitelman 2007 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2008–
2011 kanssa.
Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007
muutoksitta. Varojen käyttösuunnitelman osalta tutkimus- ja kehityshankkeisiin
ym. kohdistuvaa määrärahaa päätettiin korottaa 2,3 milj. eurosta 2,5 miljoonaan
euroon. Käyttösuunnitelman mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2007
tehdä seuraavasti:
Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien
erityisavustukset (kalusto- ja järjestelmähankinnat)
Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
(paloasemien rakennushankkeet)
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset
Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalusto)
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin,
oppimateriaaliin, valistukseen ja neuvontaan ym.

6.

900 000 e
2 300 000 e
2 300 000 e
150 000 e
2 500 000 e

Pelastusalan järjestöjen yleisavustushakemukset vuodeksi 2007
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2006-3083/Tu-3945)
Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle (SPEK)
vuodelle 2007 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään
toimintaan enintään 1 948 040 euron yleisavustuksen.
SPEK:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2006 myönnetty avustus on yhteensä
1 739 556 euroa. Myönnetty avustus on 12 % edellisen vuoden avustusta
suurempi. Avustus myönnettiin käytettäväksi SPEK:n omaan toimintaan, sen
jäseninä olevien alueellisten pelastusliittojen ja sen alueyksikköjen toimintaan.
Alueelliset pelastusliitot ovat:
Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf
Helsingin Pelastusliitto ry
Hämeen Pelastusliitto ry
Kaakkois-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry
Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
Uudenmaan Pelastusliitto ry

SPEK:n alueyksiköt ovat:
Lapin alueyksikkö
Oulun alueyksikkö
Pohjanmaan alueyksikkö
SPEK saa antaa päätöksessä tarkemmin määritellyn osan avustuksesta
alueellisten pelastusliittojen toimintaan ehdolla, että SPEK:n ja alueellisen liiton
välillä on tehty valtionavustuslain 7.2 §:ssä tarkoitettu sopimus avustuksen
käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
974 020 € 1.1.2007 mennessä päätöksellä
487 010 € 1.7.2007 mennessä vuotta 2006 koskevan avustuksen tilitystä
vastaan
487 010 € 1.10.2007 mennessä loppuvuotta 2007 koskevaa arviota vastaan
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja
täydennyskoulutusjärjestelmän valtakunnallisiin järjestelyihin ja alueelliseen
toteuttamiseen:
Palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän mukainen koulutus
sekä muu palokuntakoulutus yhteensä
471 938 €
- alueelliseen toteuttamiseen enintään
298 602 €
2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan:
Valistus ja neuvonta yhteensä
- alueelliseen toteuttamiseen enintään

521 792 €
270 455 €

3. Järjestötoimintaan:
Järjestötoiminta yhteensä
- alueelliseen toteuttamiseen enintään

954 310 €
492 305 €

Palokuntanuorten valtakunnallisten suurleirien valmisteluun ja toteuttamiseen
kohdistuva, aikaisemmin erityisavustuksena myönnetty avustus on liitetty
SPEK:lle myönnettyyn yleisavustukseen. Palokuntanuorten suurleireihin ei enää
myönnetä erikseen leirikohtaisia erityisavustuksia.
SPEK:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle omalta, alueellisten pelastusliittojen
ja alueyksiköiden osalta:
1. perusteltu arvio vuoden 2007 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2007
mennessä,
2. tiedot vuoden 2007 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2008 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2007 avustusvarojen käytöstä 30.4.2008 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2006-3044/Tu-3945)
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle (SPPL) vuodelle 2007
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään
229 004 euron yleisavustuksen.
SPPL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2006 myönnetty avustus on yhteensä
224 466 euroa. Myönnetty avustus on 2 % edellisen vuoden avustusta suurempi.

SPPL:lle on Palosuojelurahaston päätöksellä 15.12.2004 myönnetty avustusta
koulutustoiminnan toimintakuluihin 7 276 euroa. SPPL:n 28.4.2006 toimittaman
tilityksen perusteella vastaavaan toimintaan saatuja tuloja on ollut toteutuneita
kuluja enemmän. Liikaa maksetun avustuksen suuruus on siten 7 276 euroa.
Hallitus päätti periä takaisin SPPL:lle vuodelle 2005 tulipalojen ehkäisemistä ja
pelastustoimintaa edistävään toimintaan myönnettyä yleisavustusta yhteensä
7 276 euroa. Takaisinperittävä määrä vähennetään vuodelle 2007 myönnetystä
avustuksesta. Maksettava avustus on 229 004 €-7 276 €=221 728 €.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
110 864 € 1.1.2007 mennessä päätöksellä
55 432 € 1.7.2007 mennessä vuotta 2006 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
55 432 € 1.10.2007 mennessä loppuvuotta 2007 koskevaa arviota vastaan
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus- ja kilpailutoiminta:
Koulutus- ja kilpailutoiminta yhteensä

160 355 €

2. Muu tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä toiminta
Muu toiminta yhteensä
68 649 €
SPPL:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
1. perusteltu arvio vuoden 2007 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2007
mennessä,
2. tiedot vuoden 2007 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2008 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2007 avustusvarojen käytöstä 30.4.2008 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Nuohousalan Keskusliitto ry (SM-2006-3117/Tu-3945)
Hallitus päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitto ry:lle (NKL) vuodelle 2007
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään
117 606 euron yleisavustuksen.
NKL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2006 myönnetty avustus on yhteensä
107 840 euroa. Myönnetty avustus on 9 % edellisen vuoden avustusta suurempi.
NKL:lle on Palosuojelurahaston päätöksellä 14.12.2004 myönnetty avustusta
koulutustoiminnan toimintakuluihin 6 381 euroa. NKL:n 28.4.2006 toimittaman
tilityksen perusteella vastaavaan toimintaan saatuja tuloja on ollut toteutuneita
kuluja enemmän. Liikaa maksetun avustuksen osuus on siten 6 381 euroa.
Hallitus päätti periä takaisin NKL:lle vuodelle 2005 tulipalojen ehkäisemistä ja
pelastustoimintaa edistävään toimintaan myönnettyä yleisavustusta yhteensä
6 381 euroa. Takaisinperittävä määrä vähennetään vuodelle 2007 myönnetystä
avustuksesta. Maksettava avustus on 117 606 €-6 381 €=111 225 €.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
55 613 € 1.1.2007 mennessä päätöksellä
27 806 € 1.7.2007 mennessä vuotta 2006 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
27 806 € 1.10.2007 mennessä loppuvuotta 2007 koskevaa arviota vastaan

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus:
Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus yhteensä

76 594 €

2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä valistus ja neuvonta
Valistus ja neuvonta yhteensä
41 012 €
NKL:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
1. perusteltu arvio vuoden 2007 tavoitteiden toteutumisesta 28.2.2007
mennessä,
2. tiedot vuoden 2007 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2008 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2007 avustusvarojen käytöstä 30.4.2008 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Palotutkimusraati ry (SM-2006-3034/Tu-3945)
Hallitus päätti myöntää Palotutkimusraadille vuodelle 2007 tulipalojen
ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 38 396 euron
avustuksen.
Palotutkimusraadille vastaavaan toimintaan vuodelle 2006 myönnetty avustus on
yhteensä 21 400 euroa. Myönnetty avustus on noin 79 % edellisen vuoden
avustusta suurempi.
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Yleisavustus toimintaan:
Yleisavustus yhteensä

30 796 €

2. Erityisavustus Brandforsk-jäsenmaksuun:
Erityisavustus yhteensä

7 600 €

Avustus maksetaan päätöksellä.
Palotutkimusraadin tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
1. perusteltu arvio vuoden 2007 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2007
mennessä,
2. tiedot vuoden 2007 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2008 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2007 avustusvarojen käytöstä 30.4.2008 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
7.

Avustushakemukset ja muut hakemukset
Agro-Elektro Oy (SM-2003-3485/Tu-3942)
Hallitus on myöntänyt 25.2.2004 Agro-Elektro Oy:lle yhteensä enintään 50 000
euron (29 %) avustuksen hankkeeseen Maatilojen sähköistyksen parantaminen
ja sähköriskien pienentäminen. Avustuksesta on maksettu vuosien 2004 ja 2005
aikana 14 471 euroa tilitystä vastaan. Koska muu rahoitus ei toteutunut

suunnitellusti, Agro-Elektro anoi 5.12.2005, että rahasto muuttaisi
avustuspäätöstä siten, että alkuperäinen rahoitusosuus voitaisiin käyttää vuoden
2006 aikana ilman ehtoa 29 % osuudesta. Hallitus hylkäsi hakemuksen
kokouksessaan 14.12.2005 perusteella, että hakija ei ollut esittänyt
palosuojelurahastolaissa tarkoitettuja syitä sille, että avustus myönnettäisiin
suurempana kuin 29 % hyväksyttävistä kuluista.
Hakija on pyytänyt 25.11.2006 päivätyllä hakemuksella, että myönnetyn
avustuksen loppuosa (35 529 euroa) voitaisiin käyttää hankkeeseen Maatilojen
sähköpaloriskien hallinta, joka on osa laajempaa henkilösähköriskit-hanketta.
Hakemuksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 70 000 euroa, mistä
sähköpalojen hallintaan kohdistuva osuus on 35 000 euroa. Haettava avustus on
35 000 euroa.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Ottaen huomioon muut maatilojen
paloturvallisuuteen ja sähköturvallisuuteen kohdistuvat hankkeet sekä haettavan
avustuksen suhde hankkeen paloturvallisuusosion kokonaiskustannuksiin,
hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsottu edistävän palosuojelurahastolain 1
ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja
pelastustoimintaa.
Hallitus päätti olla perimättä takaisin Agro-Elektro Oy:lle vuosien 2004 ja 2005
aikana hankkeeseen Maatilojen sähköistyksen parantaminen ja sähköriskien
pienentäminen maksettua avustusta.
Hakosilta-Nostava VPK ry (SM-2006-2962/Tu-3941)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut päätöksentekoon.
Palokypäriin ja GPS-navigaattoreihin 2 452,68 euron kustannusten perusteella
981 euron avustus. Avustusta ei myönnetty kaluston normaalin huollon ja
kunnossapidon piiriin kuuluviin hankintoihin eikä määräajan jälkeen haettuihin
hankintoihin.
Hammarlands FBK rf (SM-2006-3395/Tu-3941)
Alumiiniveneeseen varusteineen 14 016,08 euron kustannusten perusteella
5 606 euron avustus.
Hattulan VPK ry (SM-2006-2972/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 22.3.2002 myöntänyt Hattulan VPK:lle 50 % avustuksen
miehistöauton hankintaan (16 818 euroa 33 637,59 euron kustannusten
perusteella). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen
mukaan 10 vuotta. VPK aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan ja hakenut
avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon. Nykyisestä autosta saatava
hyvitys on 33 058 euroa.
Hallitus päätti periä takaisin Hattulan VPK ry:lle miehistöauton hankintaan
22.3.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen
palautusosuus on 50 % omaisuuden käyvästä arvosta eli 16 529 euroa
(arvioidusta myyntihinnasta 33 058 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle
uuden miehistöauton hankintaan 14 640 euron avustuksen (40 % 36 600 euron
enimmäiskustannuksista). Takaisin perittävä määrä vähennetään myönnetystä
avustuksesta.
Hattulan VPK:n tulee maksaa avustuksen palautusosuutta omaisuuden
lopullisesta vaihtoarvosta määräytyvän summan ja myönnetyn avustuksen
välinen erotus, enintään 1 889 euroa. Palautusosuus tulee maksaa rahaston
tilille yhden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä. Ellei palautettavaa
määrää makseta asetettuna määräaikana, sille on maksettava vuotuista

viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan
myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta
rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Hankittavan
omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta, mikä lasketaan avustuksen
myöntämispäivästä. Myönnettyyn avustukseen nähden noudatetaan
valtionavustuslain säännöksiä.
Heinäjoen VPK ry (SM-2006-3240/Tu-3943)
Käytettyyn sammutusautoon 3 279 euron kustannusten perusteella 1 311 euron
avustus. Hyväksyttävistä kustannuksista vähennettiin vanhan ajoneuvon
luovutushinta.
Hinnerjoen VPK ry (SM-2006-3163/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 12.1.1988 myöntänyt Hinnerjoen VPK ry:lle 50 %
avustuksen säiliöauton hankintaan. VPK on myynyt ajoneuvon 24.9.2004 uuden
säiliöauton hankinnan yhteydessä. Myynnistä ei ole tuolloin muistettu tehdä
ilmoitusta rahastolle. Hakija on jälkikäteen hakenut vapautusta vuonna 1988
myönnetyn rahaston avustuksen palautusosuuden takaisinmaksusta.
Hallitus päätti ilmoittaa Hinnerjoen VPK ry:lle, että tältä ei peritä takaisin
12.1.1988 myönnetyn rahaston avustuksen palautusosuutta.
Valtionavustuslain 13 §:n mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden
omistus- tai hallintaoikeutta ei saa luovuttaa toiselle avustuspäätöksessä
määrättynä avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaikana. Käyttöajaksi
saadaan määrätä enintään kymmenen vuotta avustuksen maksamisesta. Vaikka
lakia ei sovelleta ennen 1.9.2001 annettuihin päätöksiin, on rahaston
päätöskäytännössä noudatettu kymmenen vuoden aikaa määrättäessä
ajoneuvon hankintaan saadun avustuksen palautusvelvollisuudesta. Hinnerjoen
VPK:n myymään ajoneuvoon avustus on myönnetty yli 16 vuotta ennen
myyntiajankohtaa.
Jomala FBK rf (SM-2006-2929/Tu-3941)
Nostotyynyihin varusteineen 10 418,75 euron kustannusten perusteella 4 167
euron avustus.
Järvenpään VPP ry (SM-2006-3318/Tu-3941)
Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 8 634 euron kustannusten perusteella 3 453
euron avustus. Avustusta ei myönnetty shortsien hankintaan.
Järvenpään VPP ry (SM-2006-3316/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 5.5.2003 myöntänyt Järvenpään VPP:lle 50 %
avustuksen miehistöauton hankintaan (16 825 euroa 33 650 euron hankintaan).
Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10
vuotta. VPP aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut
lupaa vaihtoon sekä avustuksen siirtämistä uuteen kalustoon. Nykyisestä
autosta saatava hyvitys on 27 000 euroa.
Hallitus päätti periä takaisin Järvenpään VPP ry:lle miehistöauton hankintaan
5.5.2003 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen
palautusosuus on 50 % omaisuuden käyvästä arvosta eli 13 500 euroa
(arvioidusta myyntihinnasta 27 000 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle
uuden miehistöauton hankintaan 13 500 euron avustuksen (40 % 33 750 euron
kustannuksista). Takaisin perittävä määrä vähennetään myönnetystä
avustuksesta.

Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan
myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta
rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Myönnetyllä
avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on kymmenen vuotta, mikä
lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. Myönnettyyn avustukseen nähden
noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä.
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry (SM-2002-2601/Tu-3942)
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto on 5.12.2002 hakenut 40 000 euron avustusta
Rescue Center-turvallisuuden koulutuskeskus-hankkeen eteenpäin viemiseksi.
Koulutuskeskus (harjoitusalue) sijaitsisi Alastarolla ja sen päätehtävä olisi
vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytysten parantaminen.
Hankkeen käsittely on siirtynyt, sillä harjoitusalueasiat ovat olleet
pelastustoimessa selvittelyn alaisena. Pelastustoimen vuoden 2007
tulossuunnitelman mukaan vuoden aikana laaditaan pelastustoimen
harjoitusaluestrategia ja selvitetään pelastuslaitosten harjoitusaluetarpeet
Pelastusopiston ja pelastuslaitosten yhteistyönä.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus on toimitettu rahastolle 9.12.2002
ja se koskee vuoden 2003 määrärahasta myönnettäviä avustuksia.
Harjoitusalueita koskevan selvitystyön valmistuttua ja työn johtopäätösten
pohjalta Palosuojelurahasto arvioi uudelleen pelastustoimen harjoitusalueita
koskevia avustusperiaatteitaan.
Oravaisten kunta (SM-2006-727/Tu-3944)
Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2006 antanut Oravaisten kunnalle
myönteisen päätöksen paloaseman rakentamiseen. Päätösehtojen mukaan
rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 31.12.2006. Kunta on hakenut
rakentamisen aloittamiseen jatkoaikaa 30.6.2007 saakka. Tulevan aseman
tontilla on sijainnut huoltoasema, mikä vaatii maaperätutkimuksen. Tontin
kaupanteko ja lohkominen on vienyt aikaa, samoin aseman omistavan
kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.
Hallitus päätti muuttaa Oravaisten kunnalle annettua päätöstä siten, että
päätöksen mukainen rakentaminen on aloitettava viimeistään 30.6.2007.
Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus
tai muut päätösehdot eivät muutu.
Reposaaren VPK ry (SM-2006-2974/Tu-3941)
Paloasuihin ja GPS-navigaattoreihin 3 146,72 euron kustannusten perusteella
1 258 euron avustus.
Savion VPK ry (SM-2006-3216/Tu-3941)
Pelastusvälinesarjaan sekä pelastuskalustoon ja –varusteisiin 13 059,04 euron
kustannusten perusteella 5 223 euron avustus.
Snappertuna FBK rf (SM-2006-2359/Tu-3943)
Rahaston johtokunta on 19.6.2001 myöntänyt Snappertuna FBK rf:lle 50 %
avustuksen käytetyn miehistöauton (vm. 1995) hankintaan. Palokunta on saanut
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta uuden miehistöauton vuonna 2006 ja
myynyt vanhan ajoneuvon 9 000 euron hintaan.
Palokunta haki keväällä 2004 avustusta mönkijään ja peräkärryyn. Hakemusta ei
hyväksytty, sillä se oli Etelä-Suomen lääninhallituksen kiireellisyysjärjestyksessä
sijalla 29 (hyväksyttyjä hankkeita 19). Palokunta teki hankinnan
omarahoituksella ja pankkilainalla; hankinnan kustannukset olivat noin 13 000
euroa. FBK on hakenut vapautusta rahaston avustuksen palautusosuuden

takaisinmaksusta; hakemuksen mukaan mönkijän hankintaan otettua
pankkilainaa on edelleen jäljellä, mikä rasittaa palokunnan taloutta. Lisäksi
hakija on vuoden 2006 aikana uusinut hälytysosaston varusteita 7 595 eurolla.
Hallitus päätti periä takaisin Snappertuna FBK:lta miehistöauton hankintaan
vuonna 2001 myönnetyn avustuksen palautusosuutta 2 250 euroa.
Palautusosuus tulee suorittaa rahaston tilille viimeistään 31.1.2007. Ellei määrää
makseta viimeistään asetettuna eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Hakijalle 19.6.2001 annetun päätöksen ehtojen mukaan, mikäli avustuksen
kohteena ollut omaisuus luovutetaan tai muutoin siirtyy toisen omistukseen tai
hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen osa avustetun omaisuuden
arvosta palautettava rahastolle, ellei johtokunta erityisistä syistä toisin päätä.
Palautusosuus on 50 % omaisuuden arvosta eli 4 500 euroa.
Palokunta on vedonnut taloudelliseen tilanteeseensa ja erityisesti pankkilainaan
erityisenä syynä luopua avustuksen palautusosuuden takaisinmaksusta.
Hakijalta pyydettyjen lisäselvitysten perusteella hallitus totesi, ettei
avustuksensaajan taloudellinen tilanne ole erityisen kireä siten, että rahaston
tulisi luopua palautusosuuden takaisinperinnästä. Ottaen huomioon palokunnan
tekemät suurehkot investoinnit (mönkijä ja vuonna 2006 hankitut varusteet),
hallitus päätti kuitenkin periä vain puolet palautusosuudesta.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3291/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-3294/Tu-3942)
Hallitus on 21.2.2006 myöntänyt SPEK:lle yhteensä enintään 100 000 euron
avustuksen hankkeen Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän
lisääminen 1. vaiheeseen vuodelle 2006, ja yhteensä enintään 170 000 euron
avustuksen palokuntien Spektra-hankkeeseen vuodelle 2006. SPEK on hakenut
lupaa voida käyttää ensin mainittua avustusta vielä vuonna 2007, sillä hanke on
käynnistynyt aikataulusta myöhässä ja projektipäällikkö aloittanut 1.6.2006.
SPEK on hakenut lupaa voida käyttää Spektra-hankkeeseen myönnettyä
avustusta vuosina 2007-2008.
Hallitus päätti ilmoittaa SPEK:lle, että se voi käyttää Pelastustoimen
vapaaehtoishenkilöstön määrän lisääminen-hankkeen 1. vaiheeseen myönnetyn
avustuksen käyttämättömän osan vuoden 2007 aikana. Hankkeen lopputilitys
tulee tehdä viimeistään 31.12.2007. Hallitus päätti ilmoittaa SPEK:lle, että se voi
käyttää Spektra-hankkeeseen myönnetyn avustuksen käyttämättömän osan
vuosina 2007–2008. Hankkeen lopputilitys tulee tehdä viimeistään 31.12.2008.
Hankkeisiin annettujen päätösten muut päätösehdot eivät muutu.
Toholammin kunta (SM-2006-725/Tu-3944)
Hallitus on 25.4.2006 antanut Toholammin kunnalle myönteisen päätöksen
paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen (hyväksyttävät kustannukset
enintään 610 000 euroa, avustus enintään 200 000 euroa). Kunta on hakenut
avustuksen siirtämistä uuden paloaseman rakentamiseen. Hankkeen
kustannusarvio on 610 000 euroa. Hakijalta saatujen lisätietojen mukaan vanha
paloasema on rakennettu 1960-luvulla osittain asunnoksi, ja sen korjaaminen
nykyvaatimusten mukaisesti maksaisi saman verran kuin uusi asema.
Hallitus päätti muuttaa Toholammin kunnalle 25.4.2006 annettua päätöstä siten,
että päätöksen kohde on paloaseman rakentaminen. Päätöksen mukaiset
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot
eivät muutu.

Utsjoen kunta (SM-2006-3319/Tu-3941)
Utsjoen VPK on hakenut avustusta palokuntanuorten suojavarusteisiin.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakemus ei kohdistu palosuojelurahastolain
1 ja 14 §:n mukaisiin tarkoituksiin. Rahaston pitkäaikaisen päätöskäytännön
mukaan sopimuspalokunnille avustusta voidaan myöntää pääasiassa
hälytysosastojen varusteiden hankintaan, ei nuoriso-osastojen varusteisiin.
Vaasan VPK ry (SM-2006-2896/Tu-3941)
Jetmatic-suihkuputkeen 1 049,20 euron kustannusten perusteella 419 euron
avustus.
Vanhankylän Seudun VPK ry (SM-2006-3102/Tu-3941)
Pelastuskalustoon ja –varusteisiin 6 675,29 euron kustannusten perusteella
2 670 euron avustus. Avustusta ei myönnetty villapaitojen hankintaan.
Vähänkyrön kunta (SM-2003-833/Tu-3944)
Paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen 324 000 euron kustannusten
perusteella 159 780 euron avustus.
8.

Muut asiat
8.1 Pelastusalan innovaatiopalkinto
Rahastolle tehtiin syksyllä 2005 esitys pelastusalan innovaatiopalkinnon
perustamiseksi. Esitystä käsiteltiin hallituksessa 12.10.2005, jolloin asiaa
päätettiin tutkia edelleen. Perustamista on tutkittu sihteeristön virkatyönä vuoden
2006 aikana, ja palkinnolle laadittu sääntöehdotus käyttäen mallina olemassa
olevien palkintojen sääntöjä. Palosuojelurahastolain nojalla asialle ei näyttäisi
olevan estettä; kyseessä voidaan katsoa olevan henkilökohtainen apuraha,
joista säädetään lain 14 §:ssä. Palkinnon tarkoitus olisi kannustaa kehittämään
uusia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantaa pelastusalan
näkyvyyttä yhteiskunnassa.
Sääntöehdotuksen mukaan ehdotukset palkinnon saajaksi tulee tehdä
marraskuun loppuun mennessä, ja saaja päätetään toukokuun loppuun
mennessä. Vuoden 2007 osalta aikataulu olisi poikkeuksellinen, jotta
ensimmäinen palkinto voitaisiin jakaa vielä loppukesällä 2007. Valintaraadissa
olisi jäsenet rahastosta, ministeriöstä, Pelastusopistolta, pelastuslaitoksista ja
keskeisistä järjestöistä. Uudenmaan verovirastolta on pyydetty kannanottoa
palkinnon mahdollisesta verollisuudesta ja siitä, kuka veron maksaa. Toistaiseksi
kannanottoa ei ole saatu.
Hallitus keskusteli asiasta. Ajatus todettiin periaatteessa kannatettavaksi.
Palkinnon nimeksi päätettiin muuttaa Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto.
Sääntöjä päätettiin muuttaa siten, että palkinto voidaan myöntää yhdelle tai
useammalle henkilölle tai ryhmälle, ja palkinto on yhteensä enintään 10 000
euroa. Lisäksi muutettiin sääntöjen 6 §:ää siten, että raati voi jättää palkinnon
jakamatta mm. siksi, että valinnasta ei päästä yksimielisyyteen tai riittävän
ansioituneita ehdotuksia ei löydy.
Hallitus päätti jättää asian pöydälle.
8.2 Saapuneet erityisavustushakemukset
Erityisavustusten haku vuodelle 2007 päättyi 30.11.2006. Hakuajan puitteissa
saapui ennätysmäärä (69 kpl) hakemuksia, joista oli luettelo esityslistan liitteenä.
Haettavien avustusten yhteenlaskettu summa on noin 4,2 milj. euroa.
Hakemukset käsitellään samanaikaisesti hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 20.2.2007 Sisäasiainministeriössä.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.
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