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PALOSUOJELURAHASTO

PÖYTÄKIRJA 1/2005

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

9.2.2005 klo 8.15

Paikka:

Sisäasiainministeriön kokoushuone 426

Läsnä:

Pentti Partanen

puheenjohtaja

Kirsi Rajaniemi

varapuheenjohtaja

Veli Matti Ojala
Leena Eränkö-Pohjanraito
Harri Kainulainen

jäsen
varajäsen
jäsen

Tero Rönni
Maija-Liisa Lindqvist
Piia Vähäsalo
Mikko Nygård
Ilpo Helismaa

jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
asiantuntija

1.

esteellinen asiat 5.3, 5.25,
5.26 ja 5.36
esteellinen asiat 5.3, 5.25
ja 5.26
pj asiat 5.3, 5.25 ja 5.26
klo 8.18-9.54
esteellinen asiat 5.5, 5.6,
5.7, 5.8, 5.9, 5.31, 5.32,
5.33, 5.34, 5.35 ja 5.36

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 4.2.2005 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (15.12.2004) pöytäkirja .

4.

Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset
Varajäsen Eränkö-Pohjanraito saapui asian käsittelyn alkaessa.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Anjalan VPK ry (SM-2003-743/Tu-3943)
Miehistöautoon 33 650 euron kustannusten perusteella 16 825 euron avustus.
Hyrynsalmen kunta (SM-2003-800/Tu-3944)
Teollisuushallin muuttamiseen paloasemaksi 409 200 euron kustannusten
perusteella 159 780 euron avustus. Myönnetystä avustuksesta peritään takaisin
paloautotallin rakentamiseen vuonna 1981 myönnettyä Palosuojelurahaston
avustusta yhteensä 7 368 euroa 15.12.2004 tehdyn päätöksen mukaisesti.
Kunnalle maksetaan nyt 152 412 euroa.
Kyyjärven kunta (SM-2003-828/Tu-3944)
Paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen 320 000 euron kustannusten
perusteella 159 780 euron avustus.
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Maaningan kunta (SM-2003-785/Tu-3944)
Paloaseman laajentamiseen 200 000 euron kustannusten perusteella 100 000
euron avustus.
Ristijärven kunta (SM-2003-799/Tu-3944)
Ristijärven kunta on hakenut oikaisua hallituksen 15.12.2004 tekemään
päätökseen koskien paloaseman rakentamiseen saadun avustuksen
palautusosuuden takaisinperintää.
Kunta on saanut 5.5.2003 Palosuojelurahaston ennakkopäätöksen kiinteistön
ostamiseen ja muuttamiseen paloasemaksi. Kunta ilmoitti 15.11.2004, että
käytöstä poistetun vanhan paloaseman rakentamiseen on 15.3.1978 saatu
rahaston 50 000 mk:n (42 %) avustus 118 860 mk:n kustannusten perusteella.
Rahaston hallitus päätti kokouksessaan 15.12.2004 periä Ristijärven kunnalta
takaisin vuonna 1978 paloaseman rakentamiseen myönnettyä avustusta
yhteensä 8 409 euroa.
Kunta haki päätökseen oikaisua 4.1.2005.Oikaisuvaatimuksen mukaan asema
on 26 vuotta vanha ja täydestä valtionavustuslain mukaisesta 30 vuoden
käyttöiästä puuttuu vain neljä vuotta, jolloin on kohtuutonta periä koko
avustussummaa. Vanha asema on lisäksi toiminnallisessa mielessä
loppuunkäytetty ja lääninhallitus oli kiinnittänyt huomiota sen kuntoon.
Hallitus päätti muuttaa Ristijärven kunnalle annettua aiempaa päätöstä siten,
että kunnalta peritään takaisin paloaseman rakentamiseen vuonna 1978
myönnettyä avustusta 1 119 euroa. Palautusosuus peritään takaisin kunnalle
ennakkopäätöksen SM-2003-799/Tu-3944 nojalla mahdollisesti myönnettävästä
avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).
Valtionavustuslain 23 §:n mukaan takaisin perittävä investointiavustuksen määrä
on sen suuruinen osa avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä
arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta avustuksen kohteena olevan
omaisuuden alkuperäisistä hankintamenoista investointihankkeen toteuttamisen
jälkeen.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Ristijärven kunta (SM-2003-799/Tu-3944)
Kiinteistön ostoon ja muuttamiseen paloasemaksi 195 110 euron kustannusten
perusteella 97 555 euron avustus. Myönnetystä avustuksesta peritään takaisin
paloaseman rakentamiseen vuonna 1978 myönnettyä Palosuojelurahaston
avustusta yhteensä 1 119 euroa 9.2.2005 tehdyn päätöksen mukaisesti.
Kunnalle maksetaan nyt 96 436 euroa.
Teiskon VPK ry (SM-2003-863/Tu-3943)
Miehistöautoon 33 650 euron kustannusten perusteella 16 825 euron avustus.
5.

Erityisavustukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi
vuodelle 2005
Asiantuntija Helismaa esitteli hakemukset lukuunottamatta Standardisoimisliiton
hakemusta, jonka esitteli sihteeri.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (SM-2004-3359/Tu-3942)
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on hakenut 8 920 euron (50 %) avustusta
Turvaa tenaville-valistustapahtumaan.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
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ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Hanke on vaikutuksiltaan alueellinen ja sen
katsottiin kuuluvan alueen pelastustoimen normaaliin lakisääteiseen toimintaan.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (SM-2004-3356/Tu-3942)
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on hakenut 30 000 euron (75 %) avustusta
Oulun asuntomessujen yhteydessä toteutettavaan Turvallinen asuminenhankkeeseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 20 000 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakija ei ollut esittänyt
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuja erityisen painavia syitä sille, että
avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % kokonaiskuluista. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Hyväksyttävinä kuluina ei
pidetä väestönsuojelutoimintojen esittelyn osuutta kustannuksista. Hankkeen
kokemuksista tulee laatia raportti, joka tulee toimittaa pelastustoimen alueiden
käyttöön.
SM/Pelastusosasto, Hätäkeskuslaitos, Pelastusosasto, Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö, Tampereen aluepelastuslaitos (SM-2004-3030/Tu-3942)
Esteelliset puheenjohtaja Partanen ja varapuheenjohtaja Rajaniemi poistuivat
kokoustiloista. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi jäsen Ojala. Kokous
säilyi päätösvaltaisena.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto ym. ovat hakeneet 38 898 euron (50 %)
avustusta Pelastustoimen osallistumiseen Puolustus- ja turvallisuusmessuille
2005.
Hallitus päätti myöntää hakijoille enintään 38 898 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Toimintanäytösten osalta avustus voi
olla enintään 9 250 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskulujen suuruinen.
Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Hyväksyttävinä
kuluina ei pidetä väestönsuojelutoimintojen esittelyn osuutta kustannuksista.
Esteelliset puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja palasivat kokoustiloihin.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2004-3376/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 30 000 euron (50 %) avustusta Jokaisen
kansalaisen turvallisuus-CD:n tuottamiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 30 000 euron (50 %) suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus tulee suunnata
ensisijaisesti uuden julkaisukanavan kokeilemiseen ja tuotteen hankintahinnan
saamiseksi kohtuulliseksi. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee määrittää
siten, että avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että myynnistä ei synny
liiketaloudellista voittoa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3386/Tu-3942)
Esteellinen jäsen Kainulainen poistui kokoustiloista. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 25 116 euron (50 %) avustusta
Tuhopoltto-DVD-ohjelman tuottamiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 25 116 euron (50 %) avustuksen DVDohjelman tuottamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee
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määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että
myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3389/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 17 500 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Toimintamalli ikääntyneiden paloturvallisuustietouden
lisäämiseksi.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 17 500 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus maksetaan jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten
ajoittumisen perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun
myyntihinta tulee määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3387/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 110 000 euron (100 %)
avustusta Nou Hätä!-kampanjan vuoden 2005 kustannuksiin.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 110 000 euron (100 %) avustuksen
vuoden 2005 Nou Hätä!-kampanjan toteuttamiseen. Hakijan esittämiä perusteita
pidettiin palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskuluista. Avustus maksetaan enintään kolmessa erässä tositteellista
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Avustuksen käytön viimeiseen tilitykseen tulee liittää hakemuksessa
mainittu kampanjan vaikuttavuutta koskeva tutkimus.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3388/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 67 500 euron (50 %) avustusta
TV-sarjaan Pelastuspartio Pellekaija Pum.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 67 500 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustuksesta maksetaan
päätöksellä ennakkona 30 000 euroa ja loppuosa jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee
määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että
myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa.
Seuraava hakemus käsiteltiin esityslistasta poiketen ennen Century Filmsin
hakemusta:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3394/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 9 350 euron (38 %) avustusta
julkaisuun Vaarallisten aineiden YK-numerot.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 9 350 euron avustuksen
hakemuksessa mainittuun julkaisuun. Avustus maksetaan jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten
ajoittumisen perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun
myyntihinta tulee määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. Pelastusopistolle
tulee varata tilaisuus asettaa edustaja hankkeen ohjausryhmään.
Jäsen Kainulainen palasi kokoustiloihin.
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Century Films Oy (SM-2004-2803/Tu-3942)
Century Films on hakenut 120 000 euron (40 %) avustusta TV-sarjan Asema 02
tuottamiseksi.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 120 000 euron (40 %) avustuksen
hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustuksesta maksetaan
päätöksellä ennakkona 40 000 euroa ja loppuosa jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee
määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että
myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. Hankkeelle tulee asettaa
ohjausryhmä, johon tulee kutsua edustajat Sisäasiainministeriön
pelastusosastolta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Vakuutusyhtiöiden
Keskusliitosta, Liikenneturvasta sekä Helsingin pelastuslaitokselta.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2004-3364/Tu-3942)
VTT on hakenut 55 000 euron (50 %) avustusta FISE-palosuunnittelupätevyyden
tutkinnon opetusympäristön laatimiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 55 000 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan
julkaisun myyntihinta tulee määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti
huomioon ja että myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa. Hankkeelle tulee
asettaa ohjausryhmä, johon tulee kutsua edustaja Pelastusopistosta.
Brita Somerkoski (SM-2004-3354/Tu-3942)
Brita Somerkoski on hakenut 5 000 euron (62 %) avustusta lasten
paloturvallisuuskirjan painatuskuluihin.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 4 000 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun kirjan painatuskuluihin. Hakijan esittämiä perusteita ei
pidetty palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Rahaston avustuksella tuotettavan julkaisun myyntihinta tulee
määrittää siten, että avustus otetaan täysimääräisesti huomioon ja että
myynnistä ei synny liiketaloudellista voittoa.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2004-3367/Tu-3942)
VTT on hakenut 80 000 euron (33 %) avustusta hankkeeseen Suurten
rakennuskohteiden poistumisturvallisuuden parantaminen yhdistämällä palon ja
ihmisten käyttäytymisen simulointilaskelma.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 80 000 euron (33 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella
tuotettavan materiaalin tulee olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti
saatavissa.
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (SM-2004-3368/Tu-3942)
VTT on hakenut 95 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Pelastustoimen
operaatioiden simulointi.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsottu,
ottaen huomioon samasta aiheesta olevat muut selvitykset edistävän
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palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
VTT Tuotteet ja tuotanto (SM-2004-3233/Tu-3942)
VTT on hakenut 22 800 euron (60 %) avustusta hankkeeseen Yritysten
paloriskien ja pelastustoiminnan hallinta osaksi PK-RH-riskienhallintavälineistöä.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 22 800 euron (60 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita pidettiin palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskuluista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan materiaalin tulee olla
pelastustoimen viranomaisten vapaasti saatavissa.
Gaia Group Oy (SM-2004-3340/Tu-3942)
Gaia Group on hakenut 20 000 euron (26 %) avustusta hankkeeseen
Kemikaalionnettomuusriskin hallinta toimijaverkostossa Kymenlaaksossa.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 20 000 euron (26 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella
tuotettavan materiaalin tulee olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti
saatavissa. Hankkeelle asetettavaan ohjausryhmään tulee kutsua edustaja
Pelastusopistosta.
Gaia Group Oy (SM-2004-3341/Tu-3942)
Gaia Group on hakenut 17 500 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Viranomaisten varautuminen rankkasadetulvatilanteisiin – pelastustoiminnan
johtokeskustyöskentelyn ja viranomaisten yhteistoiminnan kehittämistarpeet.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 17 500 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella
tuotettavan materiaalin tulee olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti
saatavissa.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (SM-2004-3357/Tu-3942)
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on hakenut 30 000 euron (50 %) avustusta
pelastusalueen johtokeskushankkeeseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Hanke kuuluu ensisijaisesti lain alueen
pelastustoimen valtionavustuksesta (1122/2003) 3.3 §:ssä tarkoitetun
valtionavustuksen piiriin ja pelastuslain 77 §:ssä tarkoitetun harkinnanvaraisen
valtionavustuksen piiriin.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (SM-2004-3358/Tu-3942)
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on hakenut 9 750 euron (75 %) avustusta
pelastuslaitoksen alueella toimivan viranomais- ja vapaaehtoistyön
kehittämiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
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ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Hanke on vaikutuksiltaan alueellinen ja sen
katsottiin kuuluvan alueen pelastustoimen normaaliin lakisääteiseen toimintaan.
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry (SM-2004-3375/Tu-3942)
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto on hakenut 36 172 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Maatilojen paloturvallisuuden parantaminen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Hankkeen kustannuksista valtaosa
kohdistuu palovaroitinten hankintaan tiloille.
Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry (SM-2004-3339/Tu-3942)
Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto on hakenut 30 000 euron (18,8 %)
avustusta hankkeeseen Tulipalon jälkihajujen poisto sisäilmasta.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 30 000 euron (18,8 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitettuun hankkeeseen. Avustuksesta maksetaan ennakkona
20 000 euroa ja loppuosa jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen
etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
Palosuojelurahaston avustuksella tuotettavan materiaalin tulee olla
pelastustoimen viranomaisten vapaasti saatavissa.
Työterveyslaitos, fysiikan osasto (SM-2004-3326/Tu-3942)
Työterveyslaitos on hakenut 98 000 euron (43 %) avustusta hankkeeseen
Palomiehen täsmäsuojaus ja sen fysiologiset vaikutukset.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 98 000 euron (43 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston avustuksella
tuotettavan materiaalin tulee olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti
saatavissa.
Johanna Hakanen (SM-2004-3328/Tu-3942)
Johanna Hakanen on hakenut 20 000 euron (50 %) avustusta Suomen VPKtalojen rakennushistorian laatimiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
Kari Lounatmaa ja Immo Rantala (SM-2004-3325/Tu-3942)
Kari Lounatmaa ja Immo Rantala ovat hakeneet 70 000 euron (100 %) avustusta
hankkeeseen Tulipalojen sammutus nestemäisellä typellä.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Palosuojelurahasto ei avusta
kaupallista tuotekehitystä.
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto (SM-2004-3257/Tu-3942)
Esteelliset puheenjohtaja Partanen ja varapuheenjohtaja Rajaniemi poistuivat
kokoustiloista. Puheenjohtajana Sisäasiainministeriön hakemusten käsittelyn
ajan toimi jäsen Ojala. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 158 500 euron (63 %)
avustusta pelastustoimen virkapukuhankkeeseen. Uutta virkapukua tulee
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käyttämään pelastustoimen päätoiminen, sivutoiminen ja vapaaehtoinen
henkilöstö. Avustuksella hankitaan pelastuslaitosten käyttöön ns. protomallisto.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 158 500 euron avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita pidettiin
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskuluista. Avustus saa olla enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen, joina pidetään hakemuksessa mainittujen protomallien
kokeilukustannuksia. Avustus maksetaan päätöksellä. Hakijan tulee toimittaa
Palosuojelurahastolle tilitys avustusvarojen käytöstä 31.3.2006 mennessä.
Jäsen Rönni jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Jäsen Rönnin eriävän
mielipiteen mukaan hanke kuuluu Sisäasiainministeriön ja pelastuslaitosten
budjettivaroin toteutettavaksi, ei Palosuojelurahaston avustuksen piiriin. Lisäksi
hanke on, ottaen huomioon muiden virkapukumallistojen suunnittelusta saadut
kokemukset, kustannuksiltaan kohtuuttoman suuri.
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto (SM-2004-3335/Tu-3942)
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 30 000 euron (50 %) avustusta
pelastuslaitosten palontutkinnan käynnistämiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 30 000 euron avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustus saa olla enintään
hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen, joina pidetään hakemuksessa
mainittuja tutkimus-, analysointi- ja koulutuskustannuksia. Avustus maksetaan
päätöksellä. Hakijan tulee toimittaa Palosuojelurahastolle tilitys avustusvarojen
käytöstä 31.3.2006 mennessä.
Esteelliset puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja palasivat kokoustiloihin.
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry (SM-2004-3239/Tu-3942)
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY on hakenut 102 000 euron (74 %) avustusta
hankkeeseen Vapaaehtoisten sähköpalotutkimuksien tehostaminen Suomessa.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa, ottaen
huomioon samasta aiheesta jo toteutetut ja muut vireillä olevat hankkeet, katsota
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
Pelastusopisto (SM-2004-3294/Tu-3942)
Pelastusopisto on hakenut 117 000 euron (50 %) avustusta palonsyyntutkinnan
koulutussimulaattorin kehittämiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 117 000 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2004-3378/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 8 000 euron (50 %) avustusta
palontutkinnan foorumin käynnistämiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa, ottaen
huomioon muut palontutkintaa koskevat hankkeet, katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
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Tmi H Tepponen (SM-2004-3330/Tu-3942)
Tmi H Tepponen on hakenut 17 080 euron (100 %) avustusta hankkeeseen
Pelastustoiminnassa tarvittavan materiaalinimikkeistön perustaminen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsottu
edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Palosuojelurahasto ei avusta
kaupallista tuotekehitystä.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3391/Tu-3942)
Esteellinen jäsen Kainulainen poistui kokoustiloista. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 89 000 euron (100 %)
avustusta hankkeeseen Erityisryhmien asumisen paloturvallisuushanke 20052006.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 89 000 euron (100 %) avustuksen
hakemuksessa tarkoitetun hankkeen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita pidettiin palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskuluista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 45 000
euroa ja loppuosa jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella. Palosuojelurahaston
avustuksella tuotettavan materiaalin tulee olla pelastustoimen viranomaisten
vapaasti saatavissa.
Seuraavat viisi hakemusta käsiteltiin esityslistasta poiketen ennen Brita
Somerkosken hakemusta:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3392/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 25 000 euron (50 %) avustusta
Palokuntien hallinnointikanta – HAKAn kehittämiseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 25 000 euron (50 %) suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun tietokannan kehittämiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3381/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 365 000 euron (85 %)
avustusta Padasjoen harjoitusalueen keittiön ja ruokalan uudisrakennukseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 365 000 euron (85 %) avustuksen
hakemuksessa mainitun rakennuksen toteuttamiseen. Hakijan esittämiä
perusteita pidettiin palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen
painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskuluista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista
tilitystä vastaan.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3393/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 296 064 euron (85 %)
avustusta palosimulaattori MRFFT:n hankintaan.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu, ottaen huomioon
haettavan avustuksen suuruuden suhteessa kokonaiskustannuksiin, edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita ei pidetty
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
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kokonaiskuluista. Hakijalta saadun tiedon perusteella hanketta ei voitaisi
toteuttaa 50 % avustuksen turvin.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2004-3383/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 10 000 euron (73 %) avustusta
palokuntanuorten suurleiri 2006:n etukäteisvalmisteluihin.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 10 000 euron (75 %) avustuksen
hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamiseen. Kyseessä on vuoden 2004
yleisavustuksen täydennys. Kustannuksia ei oltu voitu ottaa huomioon vuoden
2004 yleisavustushakemusta tehtäessä, koska suurleirien toteuttamisvastuu ja –
tapa siirtyivät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle vasta vuoden 2004
lopussa tehdyillä päätöksillä. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan.
CTIF:n Suomen kansallinen komitea/Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
(SM-2004-3384/Tu-3942)
Esteellinen puheenjohtaja Partanen poistui kokoustiloista. Kokous säilyi
päätösvaltaisena.
CTIF:n kansallinen komitea/SPEK on hakenut 77 000 euron (100 %) avustusta
vuoden 2005 toimintaan ja osallistumiseen kansainvälisiin palokuntakilpailuihin.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 77 000 euron (100 %) avustuksessa
mainitun toiminnan toteuttamiseen. Hakijan esittämiä perusteita pidettiin
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskuluista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 55 000 euroa ja loppuosa
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja
kustannusten ajoittumisen perusteella.
Esteelliset puheenjohtaja Partanen ja jäsen Kainulainen palasivat kokoustiloihin.
Brita Somerkoski (SM-2003-3479/Tu-3942)
Brita Somerkoski on hakenut 4 400 euron henkilökohtaista apurahaa
tutkimushankkeeseen lasten tulella leikkimisestä. Kyseessä on jatko vuonna
2004 alkaneeseen tutkimukseen.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 4 400 euron henkilökohtaisen
apurahan hankkeen tuhopolttojen ennaltaehkäisytyö loppuun saattamiseen.
Avustusta tähän hankkeeseen ei enää myönnetä. Palosuojelurahastolain 14.4
§:n nojalla henkilökohtainen apuraha voi olla kokonaiskustannusten täyden
määrän suuruinen. Apuraha maksetaan kahdessa erässä, 2 200 euroa
28.2.2005 mennessä ja 2 200 euroa tositteellista tilitystä ja loppuraporttia
vastaan.
Reijo Tolppi (SM-2004-2913/Tu-3942)
Reijo Tolppi on hakenut 7 750 euron henkilökohtaista apurahaa tutkimukseen
Pelastustoimen huippuvirkamiesten työ, ammattiura ja sosiaalinen tausta.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
Petteri Taitto (SM-2004-3316/Tu-3942)
Petteri Taitto on hakenut 3 000 euron henkilökohtaista apurahaa pelastusopiston
opettajien yhteisöllisyyteen kohdistuvaan tutkimukseen.
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
Ilmo Saukonoja (SM-2004-3016/Tu-3942)
Ilmo Saukonoja on hakenut stipendiä tutkimukseen Päätöksenteko
pelastustoiminnan johtamisessa – psykologinen näkökulma päätöksentekoon.
Hallitus päätti myöntää hakijalle 1 500 euron suuruisen stipendin hakemuksessa
mainittuun julkaisuun. Palosuojelurahastolain 14.4 §:n nojalla henkilökohtainen
stipendi voi olla kokonaiskustannusten täyden määrän suuruinen.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos (SM-2004-3361/Tu-3942)
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on hakenut 17 145 euron (53 %) avustusta
pelastuspalveluseminaarin järjestämiseen Oulu 400 vuotta-tapahtuman ja
asuntomessujen yhteydessä.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 17 145 euron (53 %) avustuksen
hakemuksessa mainitun pelastuspalveluseminaarin toteuttamiseen. Avustus
maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Nuohousalan Keskusliitto ry (SM-2004-3228/Tu-3942)
Nuohousalan Keskusliitto on hakenut 50 000 euron (50 %) avustusta Euroopan
Nuohoojamestarien liiton teknisten koulutuspäivien järjestelyihin.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 50 000 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa mainittujen koulutuspäivien toteuttamiseen. Avustus maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Kuntien Palopäällystö KTV ry (SM-2004-1959/Tu-3942)
Kuntien Palopäällystö KTV on hakenut 5 372 euron (50 %) avustusta 50-vuotisjuhlaseminaariin ja –julkaisuun.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 5 370 euron (50 %) avustuksen
hakemuksessa mainittujen seminaarin ja juhlajulkaisun toteuttamiseen. Avustus
maksetaan tositteellista tilitystä vastaan.
Robert Franzen (SM-2004-3327/Tu-3942)
Professori Robert Franzen on hakenut 1 500 euron (60 %) avustusta
kipinäsuojatun laboratoriojääkaapin hankintaan.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
Suomen live-roolipelaajat ry (SM-2004-3362/Tu-3942)
Suomen live-roolipelaajat on hakenut 7 000 euron (100 %) avustusta kansallisen
ensisammutus- ja ensiapuvälineistön hankintaan.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 7 000 euron avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hakijan esittämiä perusteita pidettiin
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % kokonaiskuluista.
Avustuksesta maksetaan ennakkona 3 500 euroa ja loppuosa jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten
ajoittumisen perusteella. Hakijan tulee toimittaa Palosuojelurahastolle raportti
hankkeesta saaduista kokemuksista.
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Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2004-3377/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 30 000 euron (100 %) avustusta
pelastustoimen eettisten periaatteiden uusimiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsottu edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä tai pelastustoimintaa.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, palotekninen komitea (SM-2004-3088/Tu3945)
Suomen Standardisoimisliiton palotekninen komitea on hakenut 92 219 euron
avustusta paloalan standardisointiin vuodelle 2005.
Hallitus päätti myöntää hakijalle enintään 69 550 euron avustuksen hakemuksen
mukaiseen toimintaan vuodelle 2005. Avustus maksetaan kahdessa erässä,
34 775 euroa 28.2.2005 mennessä ja enintään 34 775 euroa 1.7.2005.
Jälkimmäisen maksatuserän suuruutta tarkistetaan tarvittaessa paloteknisen
komitean vuoden 2004 avustuksen käyttöä koskevan tilityksen edellyttämällä
tavalla. Hakijan on toimitettava selvitys avustusvarojen käytöstä viimeistään
30.4.2006. Sisäasiainministeriö ja Turvatekniikan Keskus sekä
ympäristöministeriö ovat käynnistäneet erilliset selvitystyöt paloteknisen
standardisoinnin osallistujista, työnjaosta ja rahoituksesta. Palosuojelurahasto
harkitsee osallistumistaan paloteknisen standardisoinnin rahoitukseen jatkossa
selvitysten valmistuttua ja niissä esitettyjen johtopäätösten perusteella.
6.

Muut hakemukset
Ahtialan VPK ry (SM-2004-3457/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 4 143,07 euron kustannusten perusteella
1 657 euron avustus.
Hindhår-Boe FBK rf (SM-2004-3475/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 4 243,36 euron kustannusten perusteella
1 697 euron avustus.
Kiukaisten VPK ry (SM-2004-3455/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin 7 252,20 euron kustannusten perusteella 2 900 euron
avustus.
Leppävaaran VPK ry (SM-2005-56/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 12 702,32 euron kustannusten perusteella
5 080 euron avustus. Palokuntapukujen, kuntopyörän, akkulaturin,
peruutuskameran ja paineilmakuivaimen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia
ei hyväksytty.
Navala FBK rf (SM-2005-58/Tu-3941)
Navala FBK on hakenut avustusta mönkijän hankinnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Avustusta hankintaan on haettu noin 6 kk
rahaston avustuksenhakuohjeen mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
Ruuhijärven VPK ry (SM-2004-3234/Tu-3941)
Sammutusasuihin 2 008,61 euron kustannusten perusteella 803 euron avustus.
Sibbo Skärgårds FBK rf (SM-2003-772/Tu-3944)
Sibbo Skärgårds FBK on saanut 5.5.2003 rahaston ennakkopäätöksen
palovarikon laajentamiseen (hyväksyttävät kustannukset enintään 45 000 euroa,
avustus enintään 18 000 euroa). Ehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa
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vuonna 2003 ja saattaa loppuun viimeistään 2004 loppuun mennessä. Hallitus
on muuttanut 25.2.204 ennakkopäätöstä siten, että rakentaminen tuli aloittaa
vuoden 2004 aikana ja saattaa loppuun viimeistään 30.6.2005. Varikko sijaitsee
vuokratontilla, jonka vuokra-aika on yksi vuosi kerrallaan. Hakija on yrittänyt
saada vuokra-aikaa pidennettyä.
Hakija on hakenut ennakkopäätöksen kohteen muuttamista, voimassaolon
jatkamista sekä hyväksyttävien enimmäiskustannusten ja enimmäisavustuksen
korottamista. Vuokraneuvotteluissa on selvinnyt, ettei vuotta pidempää vuokraaikaa ole mahdollista saada, joten hakija on selvittänyt vaihtoehtoisia paikkoja
varikolle. Sipoon kunnan omistamalta alueelta on löytynyt paikka, jota myös ItäUudenmaan pelastuslaitos pitää sopivana. Ratkaisu edellyttää uuden varikon
rakentamista.
Hallitus päätti muuttaa Sibbo Skärgårds FBK rf:lle annettua ennakkopäätöstä
SM-2003-772/Tu-3944 siten, että ennakkopäätöksen kohde on palovarikon
rakentaminen. Hallitus päätti korottaa ennakkopäätöksen mukaisia hyväksyttäviä
enimmäiskustannuksia 75 000 euroon ja enimmäisavustusta 30 000 euroon.
Ennakkopäätöksen mukainen rakentaminen tulee saattaa loppuun viimeistään
31.12.2005.
Vanda FBK rf (SM-2004-3209/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 6 230,67 euron kustannusten perusteella
2 492 euron avustus. Hyväksyttävistä kustannuksista vähennettiin Vantaan
kaupungin hankintaan myöntämä avustus.
7.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8.

Seuraava kokous
Puheenjohtaja kertoi kyseessä olleen hänen sekä jäsen Kainulaisen viimeinen
kokous. Palosuojelurahastosta annettua valtioneuvoston asetusta muutettiin
9.12.2004 ja muutetun asetuksen nojalla asetettava uusi hallitus aloittanee
työnsä 1.3.2005. Puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Myös jäsen
Kainulainen kiitti hallitusta yhteistyöstä.
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.54.

Puheenjohtaja

Pentti Partanen

Sihteeri

Mikko Nygård

