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1.

Kokouksen avaus

este asia 6 (Pohjois-Karjala)

este asia 6 (Kosken VPK) ja
asia 7.5

asiat 1-5.1
asiat 1-5.1

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.29.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 7.5.2008 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen (27.2.2008 ja 11.3.2008) pöytäkirjat
muutoksitta.

4.

Pelastustoimen ajankohtaiset asiat
Pelastusylijohtaja Partanen kertoi pelastustoimessa meneillään olevista asioista.
Hallitusohjelmassa on pelastustoimea koskevia asioita suhteellisen paljon.
Pelastuslain tarkistaminen ja hätäkeskusten toiminnan turvaaminen toteutetaan
hallituskauden aikana, samoin palomiesten eläkeikäkysymyksen ratkaisu.
Pelastuslaitosten toimintaa keskeisesti ohjaavat palvelutasopäätökset uusitaan
syksyllä valittavien kunnanvaltuustojen toimesta; pelastusosasto antaa
lähiaikoina ohjeen koskien päätösten valmistelua. Lisäksi meneillään on kolme
suurta hanketta, joissa rahastolla on keskeinen rooli rahoittajana.
Palosuojelurahaston pääoman pienentämiseen on kiinnitetty huomiota
tilintarkastajien raporteissa ja ministeriön kannanotoissa rahaston suunnitelmiin.
Lisäksi ministeriö seuraa erityisesti järjestöjen roolia pelastustoimen
kokonaisuudessa sekä näiden rahoituksen vaikuttavuutta.
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5.

Palosuojelurahaston kehittämisasiat
5.1 Kehittämishankkeen loppuraportti
Konsultti Haiko esitteli hankkeen loppuraportin.
Konsulttityö käynnistyi 1.6.2006 ja sen kestoksi määriteltiin sopimuksessa kaksi
vuotta. Hankkeen tavoitteena oli analysoida järjestöjen nykyisten yleisavustusten
vaikuttavuus ja edistävyys, laatia ehdotus uusiksi avustusten
myöntämisperusteiksi, laatia ehdotus suunnitelmaksi tarvittavista käytännön
toimista, osallistua avustusten hakemis- ja myöntämisprosessin toteutukseen
sekä koota seurantatietoa kokemuksista ja tehdä tarvittavat korjausehdotukset
myöntämisperusteisiin.
Hanke toteutettiin kiinteässä yhteistyössä pelastusalan järjestöjen kanssa. Sen
aikana täsmennettiin yleisavustusten hakumenettelyä vuotta 2008 varten ja
laadittiin hakulomakkeet yleisavustusten hakemista varten. Hakumenettelyä ei
onnistuttu yksinkertaistamaan siinä mitassa, kuin järjestöt toivoivat. Syynä on
konsultin arvion mukaan se, että järjestöt eivät päässeet yksimielisyyteen
yleiskustannusten kohdentamisessa käytettävästä tavasta. Avustusten käytön
perusteleminen ei vuoden 2008 hakukierroksen yhteydessä toiminut tarkoitetulla
tavalla, ja asiaa joudutaan kehittämään. Myöskään avustuksen vaikuttavuutta ei
vielä osata perustella riittävästi.
Hanke onnistui luomaan pohjan yleisavustusten hakumenettelyn ja siihen
liittyvän prosessin kehittämiselle, mutta vaikuttavuustavoitteiden määrittelyn
osalta työ jäi kesken ja sitä tulee jatkaa rahaston hallituksen ja sihteeristön
toimesta.
Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.
Pelastusylijohtaja Partanen ja konsultti Haiko poistuivat kokouksesta.
5.2 Hakuohjeiden ja -lomakkeiden uudistaminen
Ylitarkastaja Paakkolanvaara esitteli uudistetut hakemuslomakkeet ja niiden
täyttöohjeet.
Yleisavustuksen hakemiseen liittyviä lomakkeita on muokattu siten, että
varsinainen hakemus on aiempaa yksinkertaisempi, ja sitä täydennetään
tarvittavilla liitteillä. Avustettavien toimintojen vuosisuunnitelmien lisäksi hakija
täyttää pakollisina liitteinä suunnitelmalomakkeen toimintojen tuloista ja
menoista sekä uuden vaikuttavuustavoitelomakkeen. Vaikuttavuustavoitteet
määritellään järjestöittäin ja liitoittain ensin vuosille 2009–2013, ja niitä
päivitetään vuosittain.
Myös erityisavustushakemuslomaketta on tarkennettu ja siinä edellytetään
jatkossa annettavan entistä tarkempi arvio hankkeen vaikuttavuudesta.
Hallitus hyväksyi lomakkeet käyttöön otettaviksi.

6.

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien
erityisavustushakemukset vuonna 2008
Sihteeri esitteli asian. Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen ei osallistunut
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kalustohankkeita koskevien hakemusten
käsittelyyn. Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut Etelä-Suomen läänin
osalta Kosken VPK:n hakemuksen käsittelyyn.
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Palosuojelurahaston hallitus on julistanut lääninhallituksille lähetetyllä kirjeellä
2.11.2007 haettavaksi pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille
tarkoitetut erityisavustukset kalusto- ja järjestelmähankintoihin sekä
rakennushankkeisiin vuodelle 2008. Hakemuksia tuli yhteensä 130 kpl.
Hallituksen 12.12.2007 hyväksymän vuoden 2008 varojen ohjeellisen
käyttösuunnitelman mukaan kalustohankintojen osuus on 1 100 000 euroa ja
rakennushankkeiden 3 000 000 euroa. Hallitus on julistanut samalla kirjeellä
haettavaksi erityisavustukset pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE)
päätelaitteiden hankintaan vuodelle 2008. Hakemukset tuli toimittaa suoraan
rahastoon. Hakemuksia saapui 16 pelastuslaitokselta.
Hallitus päätti myöntää avustukset läänikohtaisista listoista ilmenevällä tavalla
(liite). Päätös merkitsi 34 556 euron alitusta varojen käyttösuunnitelman
mukaisiin määrärahoihin. Avustusesitys oli laadittu pääosin
asukaslukuperusteisesti, lisäksi pyrittiin huomioimaan pelastuslaitosten
palvelutasopäätösten mukaisia tarkoituksia edistävän kaluston hankinta ja
rahaston vuoden 2008 toimintasuunnitelman painopisteet.
7.

Avustushakemukset ja muut hakemukset
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Ylitarkastaja Paakkolanvaara esitteli neljä ensimmäistä hakemusta.
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (SM-2007-3665/Tu-3942)
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB) on hakenut 30.11.2007
avustusta koulutusmateriaalin kääntämiseen suomesta ruotsiksi. Hakemuksen
mukaan hankkeen kustannukset ovat 15 000 euroa ja haettava avustus 100 %
kustannuksista. Hakija ei esittänyt palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuja
erityisen painavia syitä sille, että avustus myönnettäisiin suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hallitus päätti 27.2.2008 myöntää
hakijalle yhteensä enintään 7 500 euron ja 50 % avustuksen hankkeeseen.
FSB on hakenut oikaisua päätökseen 27.3.2008 päivätyllä kirjeellä. Hakija
ilmoitti oikaisuvaatimuksessaan, että perustelut yli 50 % avustukselle unohtuivat
toimittaa rahastolle toimitetun hakemuksen täydennyksen yhteydessä.
Oikaisupyynnön mukaan sataprosenttinen avustus on ainoa keino taata
ruotsinkieliselle henkilöstölle sama koulutustaso kuin suomenkielisille.
Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa FSB:lle 27.2.2008 annettua
päätöstä siten, että avustus hankkeeseen on yhteensä enintään 15 000 euroa ja
enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Muut päätösehdot
eivät muutu.
Rahaston pitkäaikaisen päätöskäytännön mukaan kielellisen tasavertaisuuden
toteutumisen on katsottu olevan palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettu
erityisen painava syy sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakijan toimittaman selvityksen
katsottiin olevan riittävä peruste sille, että hallitus muuttaa 27.2.2008 tehtyä
päätöstä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Palotutkimusraati ry (SM-2007-3657/Tu-3942)
Palotutkimusraati ry on hakenut 50 % erityisavustusta
paloturvallisuusprofessuurin perustamiseen 5-vuotisena lahjoitusprofessuurina,
minkä jälkeen sen on tarkoitus toimia itsenäisenä yksikkönä. Hakijana toimii
Palotutkimusraati, mutta hankkeen toteuttavat yliopistot ja korkeakoulut.
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Hankkeen kokonaiskustannukset 1. vuonna ovat 240 000 euroa ja haettava
avustus 120 000 euroa. Hallitus on jättänyt hakemuksen pöydälle
kokouksessaan 27.2.2008 lisäselvityksiä varten.
Hakija on toimittanut pyydetyt lisäselvitykset 27.3.2008 ja 28.4.2008. Selvitysten
mukaan professuuri sijoitetaan todennäköisimmin Tampereen teknilliseen
yliopistoon, ja yhteistyötä on tarkoitus tehdä Teknillisen korkeakoulun,
Tampereen yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Oppituoli
palvelee koko yhteiskuntaa ja pelastusalaa, jolloin opetuksen tulee olla
monipuolista. Professuurille asetetaan ohjausryhmä, joka koostuu rahoittajien ja
ministeriöiden sekä muiden alan keskeisten toimijoiden edustajista. Suunnitteilla
oleva koulutus rakentuisi kolmen erikoistumisvaihtoehdon varaan
(paloturvallisuussuunnittelun asiantuntija, riskienhallinnan asiantuntija sekä
pelastustoimen asiantuntija ja johtamistehtävät).
Hallitus katsoi, että professuuri ei ole vielä valmis toteutettavaksi, vaan vaatii
perusteellisemman hankesuunnitelman laatimisen ja tarvekartoituksen. Hallitus
päätti myöntää Palotutkimusraadille yhteensä enintään 40 000 euron suuruisen
avustuksen paloturvallisuusprofessuuriin liittyvään perusteellisen esikartoituksen
ja siihen perustuvan yksityiskohtaisen hanke- ja toteuttamissuunnitelman
laadintaan. Rahasto ei tässä vaiheessa sitoudu perustamisen rahoitukseen,
vaan arvioi professuurin tarpeellisuuden saadun selvityksen perusteella.
Jatkorahoitus on haettava erikseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 40 000 euroa ja enintään 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten
ajoittumisen perusteella. Rahasto edellyttää, että hakija toimittaa sille
esikartoitusvaiheen hankesuunnitelmansa ja selvityksen siihen käytettävistä
henkilöresursseista 31.10.2008 mennessä. Tilitys myönnetyn avustuksen
maksamista varten tulee tehdä viimeistään 30.4.2009 ja esikartoituksen
loppuraportti toimittaa rahastolle tilityksen yhteydessä.
Avustus myönnettiin professuuriin liittyvän tarvekartoituksen, yksityiskohtaisen
hankesuunnitelman laadintaan, sijoituspaikka-analyysiin sekä yrityksille,
yhteistyökumppaneille ja potentiaalisille opiskelijoille suunnattujen
kyselytutkimusten toteuttamiseen. Hakijan tulee käydä yhteistyöneuvottelut
opetusministeriön kanssa professuurin tarpeesta, opetussisällöistä sekä
sijoituspaikasta. Lisäksi yhteistyötä tulee tehdä Pelastusopistojen ja
korkeakoulujen kanssa. Loppuraportissa tulee määritellä professuurin alustava
opetus- ja tutkimussuunnitelma, tarkennettu rahoitussuunnitelma ja rahoittajat,
toteutusaikataulu, sijoitusyliopisto, suunnitellut aloitus- ja jatko-opiskelupaikkojen
määrät sekä lopputöiden ja väitöskirjojen suunnitellut määrät vuosittain.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2007-3576/Tu-3942)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 30.11.2007 päivätyllä hakemuksella
avustusta hankkeeseen työturvallisuuden kehittäminen pelastustoimessa.
Hankkeessa on tarkoitus laatia kirja koskien pelastustoimen henkilöstön
työturvallisuutta ja sen parantamista. Hankkeen kustannukset ovat 59 000 euroa
ja haettava avustus 53 000 euroa (90 %).
Hallitus on kokouksessaan 27.2.2008 päättänyt hylätä hakemuksen. Päätöksen
perusteluiden mukaan ottaen huomioon muut työturvallisuudesta tekeillä olevat
tutkimukset, hankkeen ei tässä vaiheessa katsottu edistävän
palosuojelurahastolaissa tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja
pelastustoimintaa.
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Palopäällystöliitto on hakenut päätökseen oikaisua 20.3.2008 päivätyllä kirjeellä.
Oikaisuvaatimuksen mukaan pelastusalalla on kasvava tarve edistää
työturvallisuutta, sillä alalla kohdataan yhä useammin väkivaltaa ja uhkaavia
tilanteita. Hankkeen keskeinen tavoite on tarjota monipuolista tietoa ja
toimintamalleja uhkien torjuntaan. Hakija korostaa, ettei hanke ole millään tavoin
päällekkäinen sisäasiainministeriön pelastuslaitosten toimintakykyhankkeen 4.
osahankkeen kanssa.
Hallitus päätti, että 27.2.2008 tehtyä päätöstä ei muuteta.
PsrL:n mukaan rahaston avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista.
Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämistä koskevasta menettelystä on
säädetty valtionavustuslaissa (688/2001), jonka nojalla viranomaisen tulee
tiedottaa sopivalla tavalla mahdollisuudesta hakea avustusta ja
hakemismenettelystä. Harkinnanvaraisten avustusten osalta yhdenvertaisuus
hakemisessa ja myöntämisessä toteutuu tasa-arvoisena mahdollisuutena hakea
avustusta.
Hallituksen on avustuspäätöksiä tehdessään otettava huomioon käytettävissä
olevat varat, jotka koostuvat pääasiassa palovakuutusmaksujen kertymästä.
Rahastolle osoitetut hakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat
varat. Hakijalle ei siten voi olla subjektiivista oikeutta avustuksen saamiseen,
vaikka muodolliset edellytykset olisivatkin olemassa. Rahastolle syksyn 2007
määräaikaisessa haussa saapuneiden hakemusten joukossa oli useita
pelastustoimen työturvallisuuteen kohdistuvia hankkeita. Tekeillä on koko
henkilöstöön kohdistuva työterveys- ja työturvallisuushanke, jossa haetaan tieto
olemassa olevista malleista ja toimintatavoista ja kokeillaan käytännössä mallia
työturvallisuuden edistämiseksi. Hallituksen näkemyksen mukaan on ensin
luotava ja testattava toimintamallit ja poikkeamaraportointijärjestelmä, minkä
jälkeen voidaan laatia asiaa koskevia oppaita ja oppikirjoja.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2007-3565/Tu-3942)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) on hakenut 29.11.2007
päivätyllä hakemuksella avustusta 82 300 euron avustusta palotietoprojektin
(PT-projekti) I vaiheen toteutukseen. Haettu avustus on 82 % kustannuksista.
Hallitus on 20.2.2007 myöntänyt samaan hankkeeseen enintään 27 500 euron ja
enintään 50 % avustuksen. Tällöin hankkeen kustannuksiksi on ilmoitettu 55 000
euroa. Hallitus on jättänyt kokouksessaan 27.2.2008 uuden hakemuksen
pöydälle lisäselvityksiä varten.
PT-projekti on hakemuksen mukaan 3-vuotinen hanke paloalan tietotaidon
yhteen kokoavan palvelun luomiseksi. Alalla on toimijoita, jotka kaipaavat
yhtenäisiä ohjeita valtakunnallisten määräysten tulkintaan. Hätäkeskuslaitosta
kuormittavat turhat soitot voitaisiin ohjata PT-projektin tuloksena saatavaa
palvelua käyttävälle taholle. Rakennettava järjestelmä toteutetaan sähköisessä
muodossa internetin välityksellä toimivaksi, jolloin se on vapaasti kaikkien
käytettävissä.
Palosuojelurahasto on pyytänyt 27.2.2008 hakijaa täydentämään hakemustaan.
Pyydetty selvitys on toimitettu 3.3.2008. Hakijalta on pyydetty lisäselvitys
3.4.2008 päivätyllä kirjeellä mm. hankkeen toteutukseen, organisointiin ja
palvelun kohderyhmään liittyvistä seikoista 28.4.2008 mennessä. Selvitystä ei
toimitettu rahastolle.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen.
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Hallitus päätti ehdottaa, että SPEK aloittaa hankkeen toteuttamisen vuoden
2008 aikana jo myönnetyllä 27 500 euron rahoituksella ja laatii täsmällisen
hankesuunnitelman, määrittelee hankkeen sisällöt sekä kokoaa hankkeen
asiantuntijat ja ohjausryhmän. Hakijan edellytetään toimivan yhteistyössä
hätäkeskusten kiireettömät puhelut-työryhmän kanssa. Hakija voi toimittaa
jatkorahoitushakemuksen lopullisen hankesuunnitelman kera rahastoon vuoden
2009 erityisavustusten haun yhteydessä. Jo myönnetyn avustuksen määräaikaa
jatketaan vuodella siten, että tilitys maksatusta varten tulee tehdä viimeistään
31.8.2009.
Hankkeen katsottiin edistävän PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Rahastolla ei kuitenkaan ollut tässä
vaiheessa käytettävissään myönteisen päätöksen tekemiseksi tarvittavia riittäviä
tietoja eikä riittäviä takeita hankkeen onnistumisen edellytyksistä. Hakijan
esittämiä perusteita ei edelleenkään voitu pitää PsrL:n 17.1 §:n mukaisina
erityisen painavina syinä sille, avustus myönnettäisiin yli 50 % suuruisena.
Harjunalustan VPK ry (SM-2008-1144/Tu-3941)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Palokalustoon ja-varusteisiin 8 155,33 euron kustannusten perusteella 3 262
euron avustus. Avustusta ei myönnetty puhdistuslaitteen ja -aineiden
hankintaan.
Heinäjoen VPK ry (SM-2008-1467/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 4 842,68 euron kustannusten perusteella 3 137
euron avustus.
Imatran VPK ry (SM-2008-1383/Tu-3941)
Palokalustoon 6 138,81 euron kustannusten perusteella 2 455 euron avustus.
Avustusta ei myönnetty työkalujen eikä tulityökurssin sammutuspeitteiden
hankintaan.
Jokelan VPK ry (SM-2008-1199/Tu-3941)
Jokelan VPK on hakenut avustusta palokaluston ja -varusteiden hankintaan
5.3.2008 päivätyllä hakemuksella.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakijaa on pyydetty täydentämään
hakemustaan pelastustoimen lausunnolla hankinnan tarpeellisuudesta ja
osallistumisesta hankinnan rahoitukseen. Pyydettyä selvitystä ei ole toimitettu.
Jokioisten VPK ry (SM-2008-1119/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja -tarvikkeisiin 1 490,84 euron kustannusten perusteella 596
euron avustus.
Kakskerran VPK ry (SM-2008-174/Tu-3941)
Mönkijään ja kalustoperävaunuun sekä palokalustoon ja -varusteisiin 7 259,68
euron kustannusten perusteella 2 903 euron avustus. Avustusta ei myönnetty
polttogeelin ja roska-astian eikä valistus- ja koulutusmateriaalin hankintaan.
Köklaks FBK rf (SM-2008-80/Tu-3941)
Köklaks FBK on hakenut avustusta palokaluston ja -varusteiden hankintaan
31.12.2007 päivätyllä hakemuksella.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakijaa on pyydetty täydentämään
hakemustaan tositteilla maksun suorittamisesta. Pyydettyjä selvityksiä ei ole
toimitettu.
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Levannon VPK ry (SM-2008-1102/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 3 973,83 euron kustannusten perusteella 1 589
euron avustus.
M-real Simpele Oyj tehdaspalokunta (SM-2008-1177/Tu-3941)
Paloaseman pakokaasunpoistojärjestelmän uusimiseen ja iv-kanaviston
muutostöihin 7 334,04 euron kustannusten perusteella 2 933 euron avustus.
Hyväksyttävistä kustannuksista vähennettiin Simpeleen kunnan maksama
laitteiston asennustöiden osuus. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsottiin 75 %
osuus hankkeen kokonaiskustannuksista.
Ounasjoen VPK ry (SM-2008-79/Tu-3941)
Navigaattoriin varusteineen 690 euron kustannusten perusteella 276 euron
avustus.
Perttulan VPK ry (SM-2008-808/Tu-3941)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 13 314,46 euron kustannusten perusteella 5 325
euron avustus.
Pirkkalan VPK ry (SM-2008-1120/Tu-3941)
Paloaseman nosto-ovien muuttamiseen sähkökäyttöisiksi ja kauko-ohjattaviksi
9 802,70 euron kustannusten perusteella 3 921 euron avustus.
Porin VPK ry (SM-2008-1035/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 3 799,47 euron kustannusten perusteella 1 519
euron avustus.
Hakemus hylättiin vuokrakäytössä olleiden tilojen muutostöihin kohdistuneiden
kustannusten osalta. Rahaston hakuohjeen mukaan sopimuspalokunnat voivat
hakea avustuksia alle 10 000 euron rakennushankkeisiin ilman määräaikaa. Yli
10 000 euron hankkeisiin avustusta haetaan määräaikana ja erikseen
ilmoitettavana ajankohtana. Hakemuksen mukaiset kustannukset tilojen
muutostöistä olivat 18 926,08 euroa.
Riihimäen VPK ry (SM-2008-75/Tu-3941)
Palokalustoon ja -varusteisiin 1 837,29 euron kustannusten perusteella 734
euron avustus.
Salmentaan VPK ry (SM-2007-3053/Tu-3941)
Salmentaan VPK on hakenut 18.10.2007 avustusta paloaseman autotallin
korottamisesta johtuneisiin kustannuksiin. Hakemuksen mukaiset kustannukset
olivat 6 395,28 euroa. Hallitus myönsi kokouksessaan 27.2.2008 hakijalle 699
euron (40 %) avustuksen 1 749 euron kustannusten perusteella. Arvoltaan
4 646,28 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustus niihin oli haettu
hakuohjeen mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
Salmentaan VPK on hakenut päätökseen oikaisua 3.4.2008 päivätyllä kirjeellä.
Oikaisuvaatimuksen mukaan rahaston hakuohje asettaa yhden vuoden
määräajan hankkeen loppuunsaattamisesta, joka rakennushankkeissa lasketaan
hankkeen loppuunsaattamisesta. Yhden vuoden määräaika lasketaan
kalustohankkeissa maksusuorituksesta. Koska hakemus koskee avustusta
kalustohallin muutostöihin eli hanketta eikä yksittäisiä kalustohankintoja, hakija
katsoo, ettei yksittäisiä maksusuorituksia voida rajoittaa avustuksen ulkopuolelle.
Määräaika tulee laskea hankkeen loppuunsaattamisesta ja poisjätetyt
kustannukset sisällyttää avustuksen piiriin.
Palosuojelurahasto on 9.4.2008 pyytänyt hakijaa toimittamaan hankkeen
loppukatselmuspöytäkirjan tai muun todistuksen hankkeen
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loppuunsaattamisesta. Salmentaan VPK on 18.4.2008 toimittanut Pälkäneen
kunnan rakennustarkastajan todistuksen, joka on allekirjoitettu 17.4.2008.
Hallitus päätti, että 27.2.2008 tehtyä päätöstä ei muuteta.
Hakija on vedonnut hakuohjeen määräykseen yhden vuoden määräajan
laskemisesta rakennushankkeen loppukatselmuksesta. Hakija on toimittanut
kunnan rakennustarkastajan rakennusvaihetodistuksen, josta ei luotettavalla
tavalla selviä hankkeen loppuunsaattamisen ajankohta. Sopimuspalokuntien alle
10 000 euron suuruisissa rakennushankkeissa hankkeen täsmällistä
päättymisajankohtaa ei voida yleensä määritellä tarkasti. Rahaston
päätöskäytännössä on tällöin sovellettu kalustohankkeissa noudatettua
käytäntöä ja määräaika laskettu hakupäivästä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus.
Smedsby-Böle FBK rf (SM-2008-855/Tu-3941)
Palovarusteisiin 3 363,65 euron kustannusten perusteella 1 345 euron avustus.
Ulvilan VPK ry (SM-2008-1333/Tu-3941)
Paloasuihin 7 362,70 euron kustannusten perusteella 2 945 euron avustus.
8.

Muut asiat
8.1 Talousseuranta alkuvuodelta 2008
Sihteeri esitteli vuoden 2008 neljä ensimmäistä kuukautta käsittävän seurannan.
Rahaston varoista on maksettu avustuksina ja hallintomenoina yhteensä noin
2,5 milj. euroa. Vuoden arvioitu palosuojelumaksukertymä on 8,4 milj. euroa.
Maksatusten määrässä ollaan hieman jäljessä arvioidusta; toisaalta
loppuvuodesta maksatushakemusten määrä on yleensä alkuvuotta suurempi.
Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.
8.2 Paloteknisen standardisoinnin avustaminen
Sihteeri esitteli muistion koskien palotekniseen standardisointitoimintaan
myönnettyjä avustuksia.
Hallitus on päättänyt 11.3.2008 myöntää Suomen Standardisoimisliitto SFS:n
palotekniselle komitealle yhteensä enintään 37 750 euron avustuksen
palotekniseen standardisointityöhön vuodelle 2008. Avustuspäätöksessä
sanotaan: ”Palosuojelurahaston hallitus ilmoittaa hakijalle, että kyseessä on
viimeinen vuosi, jolloin Palosuojelurahasto myöntää nykyisin perustein
erityisavustusta paloalan standardisointiin. Hallitus harkitsee kevään 2008
aikana uudelleen linjauksensa koskien ko. toiminnan avustamista ja sen
vaikuttavuuden arviointia palosuojelurahastolain kannalta. Palosuojelurahasto
yhdessä toimintaa rahoittavien ja siihen osallistuvien ministeriöiden sekä
Suomen Standardisoimisliiton kanssa tulee neuvottelemaan vuoden 2008 aikana
paloteknisen standardisointitoiminnan rahoituksen järjestämisestä ja
myöntämisperusteista.”
Palosuojelurahaston avustus ko. toimintaan on tavallisesti myönnetty
eurooppalaiseen standardisointitoimintaan liittyviin ulkomaan kokousmatkoihin
sekä sihteeristöveloitukseen. Toimintaan osallistumisen koordinointi ja Suomen
kantojen valmistelu tapahtuu Standardisoimisliiton alaisissa komiteoissa, joista
tekninen komitea TK108 hoitaa paloteknistä työtä.
Rahaston johtokunta ja hallitus on pitkään suhtautunut kriittisesti
standardisointiin kohdistuneen avustuksen myöntämisperusteisiin, ja näihin
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kohdistuva kehittämispaine on ollut tiedossa jo useiden vuosien ajan.
Rahoittajan näkökulmasta keskustelua ovat herättäneet mm. seuraavat seikat:
- Kohdistuuko erityisavustus standardisointitoimintaan vai ylläpidetäänkö sillä
vain vakiintunutta järjestelmää?
- Toiminnan edistävyys ja vaikuttavuus palosuojelurahastolain tarkoituksen
näkökulmasta on jäänyt epäselväksi
- Avustuksen todellinen käyttökohde on jäänyt usein epäselväksi, ja avustusta
on voitu käyttää matkoihin, joiden päätarkoitus vaikuttaisi olevan osallistujien
oman asiantuntemuksen ylläpitäminen
- Muiden ministeriöiden rahoituksen rooli ja osuus TK108:n ja SFS:n
kokonaisrahoituksesta on jäänyt epäselväksi
Nykyisenkaltaiselle avustukselle on vaihtoehtona ollut esillä ainakin puhtaasti
projektiluonteinen avustus, jolloin erityisavustus myönnettäisiin erityisen tärkeän
standardin valmisteluun.
Hallitus merkitsi muistion tiedoksi ja valtuutti sihteeristön järjestämään 11.3.2008
avustuspäätöksessä mainittu rahoittajien kokous.
9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 27.8.2008 klo 9.30 sisäasiainministeriössä.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.41.
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