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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 23.11.2010 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (13.10.2010) muutoksitta.
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4.

Vuotta 2011 koskevat suunnitelmat
4.1 Talous- ja toimintasuunnitelma 2011
Sihteeri esitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman, talousarvion ja varojen
käyttösuunnitelman, ennakoivan rahoituslaskelman sekä sisäasiainministeriön
lausunnon asiakirjoista.
Toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnosta käsiteltiin edellisen kerran
hallituksen kokouksessa 13.10.2010. Toimintasuunnitelmaan esitettiin tällöin
muutama tarkennus, jotka on huomioitu lopullisessa esityksessä.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 16.11.2010 lausunnon
Palosuojelurahaston toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2011.
Sisäasiainministeriö pitää Palosuojelurahaston toimintasuunnitelmaa 2011
hyvänä ja kannattaa rahaston pyrkimystä jatkaa rahaston pääoman hallittua
pienentämistä lähivuosina. Sisäasiainministeriö tukee erityisesti rahaston
suunnitelmia kohdentaa avustukset olemassa olevien riskien mukaisesti ottaen
huomioon pelastustoimen palvelujen sekä henkilöstön saatavuuden ja työkyvyn
turvaamisen koko maan alueella. Rahaston toimintasuunnitelma on hyvin
linjassa pelastustoimen tulossuunnitelman 2011 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2012–2015 kanssa.
Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2011 tehdä seuraavasti:
Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
(kalusto- ja järjestelmähankinnat mukaan lukien pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteet)

1 000 000 €

Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
(paloasemien rakennushankkeet ml. harjoitusaluehankkeet)

3 000 000 €

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset

2 600 000 €

Sopimuspalokuntien erityisavustukset (pienkalustohankinnat)
Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin ym.

250 000 €
2 650 000 €

Hallitus keskusteli pitkään suunnitelmista ja sisäasiainministeriön lausunnosta
ja päätti sitten hyväksyä suunnitelmat ja laskelmat muutoksitta.

4.2 Työsuunnitelma 2011
Sihteeri esitteli asian.
Hallitus keskusteli aiheesta ja hyväksyi rahaston työsuunnitelman vuodelle 2011
yhdellä otsikon muutoksella sekä yhdellä lisäyksellä.
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5.

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2011
5.1

Yleisavustuspäätökset
Sihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahastoon saapui neljä yleisavustushakemusta. Hakijat olivat
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystöliitto ry,
Nuohousalan Keskusliitto ry sekä Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry.
SPEK ry:n hakemus pitää sisällään myös yhdeksän alueellista pelastusliittoa
ja neljä SPEK ry:n alueyksikköä. Palotutkimusraati ei lähettänyt lainkaan
yleisavustushakemusta vuodelle 2011.
Yleisavustusta haettiin yhteensä 3 206 200 euroa, mikä on 4,9 % vähemmän
kuin edellisvuonna (3 370 884 €). Palosuojelurahaston talousarviossa on
vuodelle 2011 myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 2 600 000 euroa.
Hallitus päätti myöntää pelastusalan järjestöille yleisavustusta yhteensä
2 618 704 euroa. Avustuspäätöksiä tehdessään hallitus on huomioinut
jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarpeen, hakijan
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja toiminnalle asetetut
vaikuttavuustavoitteet sekä hakemuksen perustelut. Avustuspäätösten
yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille samat. Nyt myönnetty avustus on 81,7
% haetusta (ed. vuonna: 78,8 %).

Nuohousalan Keskusliitto ry
Nuohousalan Keskusliitto ry:n (NKL ry) avustus 177 000 € vuodelle 2011 on 4,7 %
suurempi kuin edellisvuonna (169 000 euroa) ja haetun avustuksen määrä 223 073
euroa 2,5 % pienempi kuin edellisvuonna (228 719 €). Avustus on 79,3 % haetusta ja
33,2 % liiton kokonaiskustannuksista (532 575 €).
Koulutustoiminta
kokonaiskustannukset: 299 631 €
toiminnan tulot: 129 030 €
haettu avustus: 144 473 €
avustus: 107 000 € (74,1 % haetusta)
Koulutustoiminnan yleisenä tavoitteena on edistää tulipalojen ja onnettomuuksein
ehkäisyä sekä pelastustoimintaa. Koulutustoiminnanvuoden 2011 keskeisimpinä
painopisteinä ovat koulutuksen ja koulutusmenetelmien kehittäminen,
koulutusmateriaalin kehittäminen, sähköisen viestinnän lisääminen koulutuksessa sekä
oppimisympäristöjen ja välineistön kehittäminen.
Valistustoiminta
kokonaiskustannukset: 104 815 €
haettu avustus: 78 600 €
toiminnan tulot: avustus: 70 000 € (89,1 % haetusta)
Valistustoiminnan yleisenä tavoitteena on edistää tulipalojen ja onnettomuuksien
ehkäisyä sekä pelastustoimintaa. Keskeisimpinä painopistealueina ovat
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asumisturvallisuuden edistäminen, tulisijojen oikean käytön edistäminen ja huomion
kiinnittäminen turvalaitteisiin.

Suomen Palopäällystöliitto ry
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yleisavustusta vuodelle 2011
310 000 euroa. Avustus on 59,3 % haetusta (522 995 €). Vuonna 2010 avustusta
myönnettiin 312 000 €.
Koulutus- ja kilpailutoiminta:
kokonaiskustannukset: 639 661 €
toiminnan tulot: 330 000 €
haettu avustus: 309 661 €
avustus: 220 000 € (71,0 % haetusta)
Liitto huolehtii osaltaan siitä, että pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä
sekä turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä toimivat saavat riittävästi laadukasta
työssään tarvittavaa pelastustoimen täydennys-, lisä- ja erikoiskoulutusta.
Koulutustapahtumat ovat aina ajankohtaisia aiheita käsitteleviä yksilöllisiä tilaisuuksia.
Koulutustoiminnan avulla liitto mahdollistaa alan toimijoille ajankohtaisen ja uuden
tiedon, menetelmien jne. jalkautumisen sekä eri toimijoiden vuorovaikutuksen.
Palokuntien kilpailutoimintaa edistämällä ja kilpailuja järjestämällä lisätään palokuntien
tieto- ja taito-osaamista. Kilpailutoiminta lisää henkilökohtaisten ja yksikkökohtaisten
taitojen lisäksi palokuntien kaluston ja toimintatapojen kehittämistä ja
palokalustotoimittajien tuotekehittelyä.
Liitto toteuttaa pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitelman painopisteiden
tukemiseksi jäsentensä ja alan toimijoiden sekä sidosryhmien tarvitsemaa koulutusta ja
vuorovaikutustapahtumia erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Jaostot selvittävät
oman toimialueensa koulutustarpeen ja osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja sen
sisällön tuottamiseen. Koulutuksen koordinoinnin apuna on liittohallituksen nimeämä
koulutusvaliokunta. Lisäksi liitto seuraa aktiivisesti pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston toiminnan myötä esille nousevia koulutus- ja
kehittämistarpeita.
Turvallisuusviestintä:
kokonaiskustannukset: 80 229 €
toiminnan tulot: haettu avustus: 60 171 €
avustus: 45 000 € (74,8 % haetusta)
Palopäällystöliiton turvallisuusviestintätoiminnot palvelevat tulipalo-onnettomuuksien
ehkäisyä ja pelastustoimintaa niin normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa
kuin poikkeusoloissakin. Turvallisuusviestinnässä liiton erityinen fokus on tuottaa
paloturvallisuusviestintää tekeville työkaluja ja opetusmateriaalia helpottamaan ja
mataloittamaan kynnystä osallistua tähän toimintaan. Turvallisuusviestintään liittyvät
kysymykset ovat esillä myös liiton toteuttamassa koulutustoiminnassa. Liitto toteuttaa
osaltaan ja koordinoidusti muiden toimijoiden kanssa paloturvallisuuden
sesonkitiedottamista. Liiton neuvonta- ja turvallisuusopetukseen liittyviä palveluja
esitellään tarkoituksenmukaisilla messuilla ja näyttelyissä. Liiton toimisto ja
asiantuntijaelimet osaltaan vastaavat kansalaisten ja yhteisöjen
turvallisuusneuvontatarpeisiin.
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Toiminnan tavoitteena on parantaa turvallisuusviestintää tekevien motivaatiota ja
osaamista. Toiminnan tavoitteena on lisäksi tuottaa turvallisuusviestintää helpottavia
työkaluja ja materiaaleja. Messuilla ja näyttelyissä on tavoitteena julkistaa ja esitellä
paloturvallisuusopetusaineistoja ja muuta tulipalojen ennaltaehkäisyyn liittyvää
materiaalia. Tavoitteena on, että kotien, koulujen, laitosten ja työpaikkojen
turvallisuusosaaminen on lisääntynyt.
Liitto tuottaa SPEK:n kanssa yhteistyössä selvityksen pelastustoimesta sosiaalisissa
medioissa, jota käytetään sekä ko. järjestöjen että pelastusalan muiden toimijoiden
sosiaalisissa medioissa tapahtuvan turvallisuusviestinnän suunnittelun, kehittämisen ja
toteuttamisen pohjana. Liitto luo jäsenistölleen ja keskeisille sidosryhmille ohjeet
turvallisuusviestinnästä sosiaalisissa medioissa ja toimii aktiivisesti edistääkseen alan
näkyvyyttä erityisesti strategisesti tärkeiden sidosryhmien keskuudessa.
Asiantuntija- ja kehittämistoiminta (sis. kv. toiminta ja
järjestötoiminta/jäsenpalvelut)
kokonaiskustannukset: 377 000€
toiminnan tulot: 185 000 €
haettu avustus: 153 163 €
avustus: 45 000 € (29,4 % haetusta)
Liiton keskeinen vahvuus ja menestystekijä ovat sen jäsenten asiantuntemus ja
jäsenten halu toimia turvallisuuden hyväksi omassa työssään ja liiton toiminnassa.
Liiton sisäistä asiantuntija- ja kehittämistoimintaa edustavat liiton omat jaostot sekä
asiantuntijatoimikunnat ja -työryhmät. Lisäksi liitolla on edustajansa noin
kolmessakymmenessä liiton ulkopuolisessa asiantuntijaelimessä. Liitto haluaa
mahdollistaa asiantuntijuuden jalkautumisen mahdollisimman laajalle.
Liitto toimii vuosittain lukuisten lausuntojen antajana alan asioissa. Liitto seuraa
toimintaympäristön ja turvallisuuden kehittymistä ja toimii eri tahoilla turvallisuuden
edistämiseksi.
Toiminnan yleisenä tavoitteena on, että liiton ja sen jäsenten laajaa asiantuntemusta ja
osaamista hyödynnetään paitsi liiton omassa toiminnassa myös kanavoidaan eri
sidosryhmien toimintaan tavoitteena pelastusalan kehittäminen ja turvallisuuden
edistäminen. Kahtena keskeisenä kehittämisalueena on tulipalojen ennaltaehkäisy ja
pelastustoiminta. Asiantuntija- ja kehittämistoiminnalla vaikutetaan myönteisesti
yhteiskunnan – kotien, koulujen, laitosten ja työpaikkojen – turvallisuuteen.
Tavoitteena on lisäksi, että liitto on yleisesti ja alan sisällä aktiivinen
turvallisuuspoliittinen keskustelija ja keskeiset turvallisuuspoliittiset keskustelunaiheet
ja "megatrendit" tuodaan palopäällystön tietoisuuteen ja näin vaikutetaan sen
ajatteluun ja toiminnan painopisteiden suuntaamiseen.
Liitto osallistuu järjestönä ja jäseniensä kautta aktiivisesti uuden lainsäädännön
jalkauttamiseen. Liiton jäsenillä on merkittävä rooli uuden pelastuslain
soveltamisohjeiden laatimisessa ja soveltamisen edistämisessä.

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta
toimintaansa yhteensä 75 000 euroa (ed. vuonna. 90 000 €). Edellisvuonna avustusta ei
myönnetty. Hallitus päätti myöntää hakijalle yleisavustusta vuodelle 2011 yhteensä
40 000 €. Avustusta ei saa käyttää toimiston edunvalvonnalliseen toimintaan,
varainhankintaan, jäsenpalveluiden tuottamiseen, mitalikuluihin, palkka- tai muihin
sopimusneuvotteluiden käymiseen, jäsentiedotteiden laatimiseen, vuosikokous- tai
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hallituksen kokouskuluihin. SSPL saa vuonna 2011 arviolta 51 000 € jäsenmaksutuloja
sekä 5 000 € mitalituottoja.
kokonaiskustannukset: 131 500 €
toiminnan tulot: 56 500 €
haettu avustus: 75 000 €
avustus: 40 000 € (53,3 % haetusta)
Koulutustoiminta
Sopimuspalokunta 2020-konsepti tarkoittaa vapaaehtoisten palokuntayhdistysten
laatutason nostamista tavoitetasolle sekä jatkuvaa laatutason seurantaa ja ylläpitoa.
Tämä toteutetaan koulutustoiminnalla, joka täyttää nykyisen palokuntakoulutuksen
aukkoja. Koulutus käsittää operatiivisen toiminnan ja johtamisen lisäksi
palokuntayhdistysten hallinnon ja operatiivisia toimintoja tukevien osa-alueiden
kehittämistä. Toiminnan tavoitteena on täsmentää koulutustarve ja luoda pohja
täydentävälle koulutustoiminnalle.

Toiminnan keskeisimpänä painopisteenä on yhdistysten motivointi ja
sitouttaminen oman toimintansa kehittämiseen. Vuoden 2011 konkreettisena
toimenpiteenä koulutussuunnitelman laatiminen ja koulutuksen aloittaminen.
Valistus - ja neuvontatoiminta
Vapaaehtoisen toiminnan edistämisen (täsmärekrytointi) yhteydessä kontaktoidaan
suuri määrä sidosryhmien edustajia. Tämän yhteydessä tehdään yleistä
turvallisuusviestintää. Sidosryhmien edustajat tehdään tietoisiksi erikseen sovittavista,
pelastustoiminnan kannalta, tärkeistä turvallisuusviestinnän osa-alueista. Toiminnan
keskeisimpänä painopistealueena on valtakunnallisen turvallisuusviestinnän
tukeminen.
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen
Uusimuotoinen vapaaehtoishenkilöstön rekrytointi on potentiaalisten sidos- ja
intressiryhmien lähestymistä suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Lähestymisen keinona
käytetään täsmäviestinnän eri muotoja, joista tärkeimpinä ovat henkilökohtaiset
kontaktoinnit. Viime vuosien rekrytointiponnistukset eivät ole tuottaneet toivottua
tulosta. Ongelma vaati välittömiä toimenpiteitä ja jatkuvaa uusimuotoisen rekrytoinnin
ylläpitoa.
Täsmärekrytoinnilla on tavoitteena avata uusia kanavia pelastustoimen ja
operatiiviseen pelastustoimintaan soveltuvien potentiaalisten viiteryhmien sekä
yksittäisten henkilöiden välille. Toiminnan tavoitteena on vuoden 2011 aikana luoda ja
testata järjestelmä, jolla täsmärekrytointi saadaan olennaiseksi ja jatkuvaksi osaksi
pelastustoimen vapaaehtoisen henkilöstön hankintaa. Toiminnan keskeisimpänä
painopistealueena on palokuntien operatiivisen henkilöstön määrän lisääminen.

SPEK-ryhmä
SPEK-ryhmä on hakenut Palosuojelurahastolta avustusta omaan ja alueliittojensa
toimintaan yhteensä 2 385 132 euroa, mikä on n. 7 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna (2 563 814). Hallitus päätti myöntää hakijalle yleisavustusta vuodelle 2011
yhteensä 2 091 704. Avustus on n. 3,06 % vähemmän kuin edellisenä vuonna
(2 157 800 euroa). Nyt myönnettävän avustuksen 1. maksuerästä vähennetään
vuonna 2009 liikaa maksettu alueliittojen avustusosuus yhteensä 11 104 euroa
hallituksen 26.5.2010 kokouksessaan tekemän päätöksen mukaisesti. SPEK ry:lle
osoitettu rahoitus on jaettu päätöksen liitteessä 1 myös alueliittotasolle. Avustus on
keskimäärin 97,8 % edelliseen vuoteen verrattuna, vaihteluväli 85,3 % -100 %.
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Koulutustoiminta
kokonaiskustannukset: 960 166 €
toiminnan tulot: 330 272 €
haettu avustus: 444 085 €
avustus: 402 500 € (90,6 % haetusta)
Koulutetaan sivutoimista ja vapaaehtoista pelastushenkilöstöä. Kehitetään
koulutusjärjestelmää vastaamaan paremmin osaamisen kehittämisen haasteisiin.
Huomioidaan onnettomuuksien ennaltaehkäisy, erityistilanteet,
suuronnettomuusuhkien ja poikkeusolojen vaatimukset sekä valtakunnallinen ja
pelastustoimen alueiden uhkien arviointi, riskianalyysit ja palvelutasopäätökset.
Koulutetaan riittävästi osaavaa henkilöstöä niin pelastuslaitosten kuin palokuntien
kannalta. Pidetään yllä opetussuunnitelmaa, joka kattaa kaikki palokuntakoulutuksen
osa-alueet ja jolla varmistetaan, että koulutus on laadukasta, monimuotoista ja
yhteismitallista. Lisäksi pelastusliittojen omat alueelliset tavoitteet. (Pelastustoimen
yleiset tavoitteet (SM), SPEK- ryhmän TTS 2011-2015, pelastusliittojen TTS:t,
pelastuslaitosten palveluhankintasopimukset)

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat kattava opetussuunnitelma,
koulutusten seuranta ajan tasalla, seurantaan perustuva riittävä tarjonta, toteutus
laadukkaasti ja yhteismitallisesti.
Turvallisuusviestintä:
kokonaiskustannukset: 1 245 025 €
toiminnan tulot: 42 299 €
haettu avustus: 792 779 €
avustus: 718 800 € (90,7 % haetusta)
SPEK-ryhmän turvallisuusviestintä edistää paloturvallisuutta osallistumalla eri
kampanjoiden toteuttamiseen, osallistumalla messuille ja muihin yleisötapahtumiin.
Toimijat edistävät myös jäsenistönsä turvallisuusviestinnän osaamista.
Paloturvallisuusviestinnän tavoitteena on edistää ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa
omaan turvallisuuteensa jakamalla tietoa ja tuomalla esiin ratkaisumalleja. Yhteistyö
koulujen ja muiden turvallisuutta edistävien toimijoiden kanssa sekä tapahtumat
suurelle yleisölle. Tavoite perustuu SPEK-ryhmän TTS 2011-2015.

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat tulipalojen ennaltaehkäisy
kodeissa ja palokuolemien vähentäminen.
Palokuntatoiminnan kehittäminen (Huom! Sisältää myös muun toiminnan)
kokonaiskustannukset: 2 572 834 € (sis. muu toiminta 207 371 €)
toiminnan tulot: 798 361 € (sis. muu toiminta 55 429 €)
haettu avustus: 1 148 268 € (sis. muu toiminta 45 187 €)
avustus: 970 404 € (84,5 % haetusta)
Edistetään, ylläpidetään ja tuetaan valtakunnallista ja alueellista palokuntanuoriso-,
nais-, veteraani-, soittokunta-, ja kansainvälistä toimintaa. Huolehditaan omalta
osaltaan sopimuspalokuntien toimintakyvystä. Perinteiden ja aattellisen palokuntatyön
ylläpitäminen ja edistäminen. Kansalaisten turvallisuustietouden lisääminen
rekrytoinnin ja tiedottamisen avulla. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan jatkuvuuden
turvaaminen. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää koko maan kattavaa paikallista
turvallisuusverkostoa ja vaikuttaa osaltaan onnettomuuksien määrän ja niistä
aiheutuvien vahinkojen vähenemiseen. Varmistetaan palvelujen saatavuus harvaan
asutuilla alueilla. Paikallisten harrastusosastojen aktiivisuuden lisääminen ja
motivoiminen mm. yhteisöllisyyttä parantamalla. (SM:n yleiset tavoitteet, SPEK-
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ryhmän TTS 2011-2015, Pelastusliittojen TTS:t, pelastuslaitosten kanssa tehdyt
palveluhankintasopimukset)

Toiminnan keskeisimmät painopistealueet ovat osallistujien tarpeisiin vastaava
toiminta, jäsenmäärän lisääminen, yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä sekä
toimintojen laadun kehittäminen.

5.2 Yleisavustusten tilitys- ja ennakonhakulomakkeet ja -ohjeet
Sihteeri esitteli yleisavustuksen tilitys- ja ennakonhakulomakkeet,
tilitysrytmikaavion sekä tilitykseen liittyvät ohjeet, jotka lähetetään tiedoksi
kaikille yleisavustuksen saajille sekä lisätään rahaston internetsivuille
yleisavustuksia käsittelevälle sivulle.
Hallitus hyväksyi lomakkeet ja ohjeet.

6.

Sopimuspalokuntien pienavustukset 2011, hakukirje
Ylitarkastaja esitteli hakukirjeen.
Rahasto on nyt ensimmäistä kertaa laatinut myös sopimuspalokuntien
pienavustusten (alle 10 000 €) osalta avustuksen hakukirjeen. Hakukirje tullaan
päivittämään vuosittain ja se lähetetään kaksikielisenä kaikille
sopimuspalokunnille, pelastustoimen alueille, aluehallintovirastoille sekä
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. Hakukirje on lisäksi saatavissa
rahaston internetsivuilta. Hakukirjeessä kerrotaan avustuksen myöntämisen
edellytyksistä, alueen pelastustoimen lausuntomenettelystä, hyväksyttävistä ja
ei-hyväksyttävistä hankinnoista/hankkeista sekä hakumenettelystä.
Sopimuspalokuntien pienavustuksia voi hakea ilman määräaikaa ja niitä
käsitellään hallituksen jokaisessa kokouksessa.
Hallitus hyväksyi hakukirjeen.

7.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
7.1 Muutoshakemukset, 4 kpl
Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä haetut kolme jatkoaikaa sekä
yhden toteutusajan muutoksen hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä
osin alkuperäisiä päätöksiä. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen
päätöksen mukaisina.
SPEK ry on hakenut 4 kuukauden tilityksen jatkoaikaa 30.4.2011 saakka
Junior Fire Officer turvallisuusseikkailu -projektiin SM-200-3567/Tu-3942
). Alkuperäisen 27.2.2008 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on
31.12.2010. Hanketta on viivästyttänyt muun rahoitusosuuden (50 %)
haaliminen.
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Teija Mankkinen on hakenut 4 kuukauden jatkoaikaa 31.3.2011 saakka
väitöskirjansa loppuunsaattamista varten myönnetylle avustukselle
(SMDno/2009/3785). Alkuperäisen 4.3.2010 tehdyn päätöksen mukainen
tilitysmääräaika on 30.11.2010. Väitöskirja on tällä hetkellä
esitarkastuslausunnoilla, joiden olisi määrä valmistua marraskuun lopulla.
Tämän jälkeen korjausten tekeminen ja aineiston saatto painokuntoon
sekä itse painoprosessi vievät vielä aikaa.
Palo- ja pelastustieto ry on hakenut 8 kuukauden jatkoaikaa 31.12.2011
saakka valokuva-arkistointihankkeelle (SMDno/2008/1731). Alkuperäisen
11.3.2008 tehdyn päätöksen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011.
Viivästyminen on liittynyt työvoimansaantiin ja työn luonteeseen.
Turun yliopisto on hakenut muutosta Läpivirtaustutkimus tulella tehdyistä
tuhotöistä, törkeistä vahingonteoista ja petoksista -tutkimushankkeen
(SMDNo/2010/1188) toteuttamisaikatauluun siten, että hanke
toteutettaisiin 1.3.2011–31.12.2013. Alkuperäisen päätöksen mukainen
toteutusaika on 1.1.2011-31.12.2012. Aloituksen viivästyminen liittyy
hankkeen tutkijoiden työtilanteeseen, tutkimusavustajan rekrytointiin sekä
tutkimusluvan saamiseen. Lopputilityksen ajankohtaan 30.4.2013 ei haeta
muutosta.

7.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 17 kpl
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset
seuraavasti:
Sopimuspalokuntien pienavustukset

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset
seuraavasti:

Päätöksen numero
SMDno/2010/1868
SMDno/2010/1870
SMDno/2010/1873
SMDno/2010/1885
SMDno/2010/1908
SMDno/2010/1923
SMDno/2010/1964
SMDno/2010/1986
SMDno/2010/2039
SMDno/2010/2040
SMDno/2010/2065
SMDno/2010/2072
SMDno/2010/2066
SMDno/2010/2079
SMDno/2010/2081
SMDno/2010/2080
SMDno/2010/2097
Yhteensä;

Saaja
Kuurolan VPK ry
Vanda FBK rf
Rajakylän VPK ry
Kaasmarkun VPK ry
Ahtialan VPK ry
Dragnäsbäck FBK rf
Tarvasjoen VPK ry
Lapin VPK ry
Lappeenrannan VPK ry
Kiukaisten VPK ry
Säkylän VPK ry
Rautilan VPK ry
Mäntsälän VPK ry
Hyvinkään VPK ry
Hakosilta-Nostava VPK ry
Siltakylän VPK ry
Tirilän VPK ry

Avustus
3 550
3 888
655
1 894
3 985
4 147
2 432
3 898
2 016
2 014
2 840
1 977
1 622
3 985
1 828
1 716
3 312
45 759
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisia seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
Rajakylän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivasterepun ja tarvikkeiden hankintaa;
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Kiukaisten VPK ry
Arvoltaan 663,47 euron kustannuksia ei hyväksytty; sillä avustusta niihin on haettu
Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden
vuoden määräajan jälkeen.
Tirilän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu koulutusmateriaalin hankintaa; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

8.

Muut asiat
Sihteeri esitteli asiat 8.1-8.5 ja ylitarkastaja asian 8.6.

8.1 Palosuojelumaksun toimeenpano ja tilitykset
Nykytilanne:
Palosuojelurahastolaki (306/2003):
4 § Palosuojelumaksun maksuunpano
Maksuunpanon toimittaa ja maksupäivän määrää kalenterivuosittain Etelä-Suomen
aluehallintovirasto.
Finanssivalvonnan on vuosittain viimeistään 15 päivänä heinäkuuta annettava
aluehallintovirastolle palosuojelumaksun määräämistä varten tiedot maksuvelvollisista
ja muita tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Aluehallintoviraston tulee ennen heinäkuun
loppua lähettää kehotus maksuvelvollisille maksuunpanoa varten tarvittavien tietojen
antamisesta. Vakuutuksenantajien ja Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa
harjoittavan ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön asiamiehen tulee antaa
aluehallintovirastolle kirjallisesti tiedot maksuunpanoa varten vuosittain viimeistään 15
päivänä syyskuuta.
Jollei tietoja anneta aluehallintovirastolle määräajassa, aluehallintovirastolla on oikeus
sakon uhalla velvoittaa asianomainen antamaan tiedot uuden määräajan kuluessa tai
toimittaa maksuunpano muun saatavissa olevan selvityksen perusteella. Uhkasakkoa
koskevassa asiassa sovelletaan, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
Maksuvelvollisen on suoritettava palosuojelumaksu aluehallintoviraston päätöksessään
määräämään maksupaikkaan eräpäivänä. Palosuojelumaksun erääntyneelle määrälle
maksetaan viivästyskorkoa siten kuin korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa
säädetään.
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Jos maksuunpantava määrä on pienempi kuin 10 euroa, sitä ei panna maksuun.
5 § Palosuojelumaksun tilitys
Aluehallintoviraston on suoritettava palosuojelumaksut palosuojelurahastoon
maksuunpanon toimittamista koskevan kalenterivuoden loppuun mennessä. Edellä 2
§:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutuksenvälittäjän on suoritettava palosuojelumaksu
oma-aloitteisesti sisäasiainministeriön määräämään maksupaikkaan viimeistään
kalenterivuoden loppuun mennessä.

Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta (625/2003):
2 § Tietojen ilmoittaminen palosuojelumaksun maksuunpanoa varten
Finanssivalvonta ilmoittaa palosuojelumaksun maksuunpanoa varten ulkomaalaisesta
ETA-vakuutusyhtiöstä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tiedot:
1) yhtiön nimestä ja kotivaltiosta;
2) sen ulkomaisen toimipaikan osoitteesta, josta yhtiö harjoittaa vakuutuspalvelujen
vapaata tarjontaa Suomessa; sekä
3) yhtiön asiamiehen nimestä ja osoitteesta Suomessa.
Palosuojelurahastolain 2 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetut maksuvelvolliset antavat
palosuojelumaksun maksuunpanoa varten tarvittavat tiedot asianomaiselle
aluehallintovirastolle sisäasiainministeriön laatimalla ilmoituslomakkeella.
Ilmoituslomakkeesta tulee käydä esille tiedot:
1)
2)
3)
4)

vakuutuksenantajasta;
yhteystiedot;
tiedot palosuojelumaksun perusteena olevista vakuutuksista; sekä
palosuojelumaksun määrästä.

3 § Maksuunpanoluettelo
Aluehallintovirasto laatii maksuvelvollisista maksuunpanoluettelon, johon on
merkittävä kunkin maksuvelvollisen nimi ja osoite, palosuojelumaksun laskuperuste ja
määrä, maksulipun numero sekä eräpäivä. Suomessa vakuutuspalvelujen vapaata
tarjontaa harjoittavan ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön osalta maksuunpanoluetteloon
merkitään yhtiön nimi ja kotivaltio, ulkomaisen toimipaikan osoite sekä
palosuojelumaksun suorittamista varten yhtiöllä olevan asiamiehen nimi ja osoite
Suomessa.

Tulevaisuus:
Eräitä aluehallintoviraston tehtäviä selvittävä työryhmä selvittää mitä
aluehallintoviraston tehtäviä olisi mahdollista siirtää pois aluehallintovirastosta.
Yhtenä työryhmässä esillä olleena asiana ovat olleet palosuojelumaksujen
maksuunpano ja tähän liittyen Palosuojelurahastolta on tiedusteltu
nykyjärjestelyn toimivuutta.
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Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus totesi kokouksessaan, että Palosuojelurahaston
näkökulmasta nykytilanne, jossa maksuunpano on keskitetty koko Suomen
osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, on toiminut hyvin ja piti tärkeänä
tehtävien säilymistä edelleen aluehallintovirastossa kuten laissa ja asetuksessa
on määritelty.

8.2 Lakityöryhmän asettaminen
Hallitus päättää asettaa työryhmän selvittämään Palosuojelurahastolain
mahdollisia muutostarpeita erityisesti rakennushankeavustusten saajiin
liittyen. Kyseessä on esiselvitys. Työryhmän puheenjohtaja ja yksi jäsen
olisivat rahaston hallituksesta. Lisäksi sisäasiainministeriötä, pelastusosastoa
ja Kuntaliittoa pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään. Työryhmän
sihteerinä toimisi rahaston sihteeristön edustaja. Työryhmän asettamiseen ja
edustajiin palataan tarkemmin vuoden 2011 ensimmäisessä kokouksessa,
kun uuden hallituksen kokoonpano on selvillä.

8.3 Sihteeristön toimenkuvat
Hallitus käsitteli pääsihteerin esityksen sihteeristön toimenkuvista. Merkittävin
muutos toimenkuvissa liittyi tarkastaja Ulla Mönkkösen tehtäviin. Mönkkönen
tulee 1.1.2011 alkaen vastaamaan itsenäisesti sopimuspalokuntien
pienavustusten valmistelusta, esittelystä ja maksatuksesta.
Hallitus hyväksyi sihteeristön toimenkuvat muutoksitta.

8.4 Erityisavustusten hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset
Erityisavustusten hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset ohjeen
tarkoituksena on selkeyttää avustuksen hakijoille ja saajille entisestään sitä
mihin avustusta voidaan myöntää ja mihin ei. Ohje lähetetään erityisavustuksen
saajille päätöksen liitteenä ja se on myös rahaston internetsivuille samassa
paikassa kuin avustuksen haku- ja tilityslomakkeet. Ohjeeseen tullaan myös
viittaamaan erityisavustuksen hakukirjeissä.
Hallitus käsitteli ohjeen erityisavustusten hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä
kustannuksista ja hyväksyi sen muutoksitta.

8.5 Hallituksen kokousaikataulu 2011
Sihteeri esitteli hallituksen alustavan kokousaikataulun vuodelle 2011. Hallitus
merkitsi asian tiedoksi saaduksi ja totesi kokousaikataulun koskevan nykyistä
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rahaston hallitusta vain yhden kokouksen osalta, koska hallitus vaihtuu
1.3.2011.

8.6 Muistio harjoitusaluehankkeista
Ylitarkastaja esitteli muistion. Hallitus keskusteli aiheesta ja merkitsi sen
tiedoksi saaduksi. Aiheeseen palataan myöhemmin.

9.

Seuraava kokous
Hallituksen seuraava kokous pidetään 16.2.2011 klo 10.00.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Hanna Paakkolanvaara

13

