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1.

Kokouksen avaus

este asia 6.1.2
klo 10.02-11.15

este asia 6.3.9

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 4.3.2009 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.
Mikko Nygård on palannut virkavapaalta 1.3.2009 rahaston pääsihteerin virkaan
ja toimii jälleen rahaston sihteerinä. Ylitarkastaja Paakkolanvaara on pääosin
vastannut kokouksen esityslistan kokoamisesta ja päätösesitysten valmistelusta.
Mikäli sihteeri on valmistellut esityksen, tästä on pöytäkirjassa merkintä ko. asian
kohdalla.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (18.2.2009) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Palosuojelurahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008
Ylitarkastaja esitteli rahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka käsitti
toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. Ylitarkastaja kertoi, että jaettuun
toimintakertomukseen oli tullut yksi korjaus palopäällystön jatko- ja
täydennyskoulutuksen toteutuman osalta hakijan omasta ilmoituksesta.
Toteutuneeksi koulutettavapäivien lukumääräksi muutettiin 3 715.
Toimintakertomusta on aiemmista vuosista tarkennettu huomattavasti varsinkin
luvun 2, Toiminnan tulokset, osalta. Kertomuksessa on mukana tunnuslukuja,
joilla kuvataan avustusten vaikuttavuutta ja toiminnallista tehokkuutta. Rahaston
vuoden 2008 toimintasuunnitelma toteutui 94-prosenttisesti, alituksen johtuessa
pääasiassa rakennushankkeisiin ja kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin
kohdistuneiden hakemusten alitoteutumisesta.
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Palosuojelumaksukertymä kasvoi edellisvuodesta 1,7 % noin 8,35 milj. euroon.
Jatkossa talouden taantuma tullee laskemaan palosuojelumaksujen kertymää,
joka voi kääntyä selvään laskuunkin. Hallintomenot lisääntyivät vuodesta 2007
noin 11 %, johtuen hallituksen kokouspalkkioiden tarkistuksesta, ylitarkastajan
paikan täyttämisestä ja palvelukeskukselle maksetusta korvauksesta rahaston
taloushallinnon hoitamisesta. Siirtotalouden kulut kasvoivat noin 7 %, johon
syynä on vuonna 2005 toteutettu siirtyminen sitoumusperusteiseen menojen
kirjaamiseen ja tehtyjen myöntöpäätösten kasvu. Tilikaudelta jäi 701 837,04
euron alijäämä. Tosiasiassa rahaston likvidit varat kasvoivat noin 0,8 milj. eurolla
johtuen sitoumusperusteisesta kirjaamistavasta. Kertomusvuonna avustusten
saajilta perittiin myönnettyjä avustuksia takaisin 277 145,22 euroa.
Hallitus hyväksyi vuoden 2008 toimintakertomuksen yhden sanamuodon
muutoksella ja em. koulutuksen toteumaluvun tarkennuksella. Hallitus päätti
kattaa vuoden 2008 kulujäämän rahaston omasta pääomasta.
Hallitus käsitteli tilintarkastajan väliraportin rahaston vuoden 2008
tilintarkastuksesta. Raportti keskittyi tulojen toimintaketjun tarkasteluun.
Väliraportin mukaan palosuojelumaksu on kerätty oleellisesti oikeansuuruisena,
eikä merkittäviä tuloja näytä jääneen saamatta. Tilinpäätöslaskelmien ja niiden
liitetietojen osalta ei ollut huomautettavaa.
Hallitus merkitsi väliraportin tiedoksi.
6.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
6.1 Muut erityisavustukset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDnro/2008/1792)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 375 276 euron (100 %)
erityisavustusta hankkeen ”Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän
lisääminen” vuosien 2009–2010 kuluihin. Kyseessä on jatkohanke. Hakemus
jätettiin lisäselvityksiä varten pöydälle hallituksen kokouksessa 18.2.2009. Hakija
on toimittanut hankkeen tähänastisista tuloksista yhteenvedon, joka oli
esityslistan liitteenä.
Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä
enintään 310 000 euron suuruisen avustuksen hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 310 000 euroa ja enintään hyväksyttävien
kokonaiskustannusten suuruinen. Hakijan esittämiä perusteita pidettiin
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Hankkeen tulosten katsottiin olevan riittävä osoitus
hankkeen toimivuudesta ja jatkamisen tarpeellisuudesta. Avustuksesta
maksetaan ennakkona 50 000 euroa ja enintään 260 000 euroa jälkikäteen
tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten
ajoittumisen perusteella.
Palo- ja pelastustieto ry (SMDnro/2008/1731)
Esteellinen jäsen Ojala poistui kokoustiloista päätöksenteon ajaksi.
Palo- ja pelastustieto ry on hakenut 21 000 euron (50 %) erityisavustusta
valokuva-arkistointihankkeeseen. Hakemus jätettiin lisäselvityksiä varten
pöydälle hallituksen kokouksessa 18.2.2009.
Palosuojelurahaston hallitus päättää myöntää Palo- ja pelastustieto ry:lle
yhteensä enintään 21 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 21 000 euroa ja
enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus
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maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella.
6.2 Muutos- ja jatkoaikahakemukset
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos (SM-2008-72/Tu-3943)
Sihteeri toimi hakemuksen esittelijänä.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on 13.5.2008 saanut myönteisen päätöksen
pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintaan.
Päätösehtojen mukaan hankintaa koskeva tilitys tulee toimittaa rahastolle
viimeistään 31.5.2009.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut tilitysajankohdan muutosta siten, että
tilitys tapahtuisi viimeistään 31.12.2009. Hakemuksen mukaan laitos ei koe
tarvetta päätelaitteiden hankintaan vielä keväällä 2009, johtuen
kenttäjohtamisohjelmiston puutteista.
Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM-2008-72/Tu-3943/13.5.2008 ehtoja siten,
että hankintaa koskeva tilitys tulee toimittaa rahastolle viimeistään 31.12.2009.
Hankinnan hyväksyttävät kustannukset ja enimmäisavustus tai muut
päätösehdot eivät muutu. Tilitysajankohtaa ei tämän jälkeen enää muuteta.
Sibbo Skärgårds FBK rf (SM-2003-772/Tu-3944)
Sihteeri toimi hakemuksen esittelijänä.
Sibbo Skärgårds FBK rf on saanut 5.5.2003 ennakkopäätöksen palovarikon
laajennukseen. Ennakkopäätöstä on muutettu ja sen voimassaoloaikaa jatkettu
useita kertoja, viimeksi 31.12.2008 saakka. Hakija on edelleen hakenut
jatkoaikaa hankkeen loppuunsaattamiselle 31.12.2009 saakka.
Hallitus päätti muuttaa Sibbo Skärgårds FBK rf:lle annettua ennakkopäätöstä
SM-2003-772/Tu-3944 siten, että ennakkopäätöksen mukainen rakennustyö on
saatettava loppuun vuoden 2009 aikana ja tilitys avustuksen maksatusta varten
toimitettava rahastolle viimeistään 31.12.2009. Ennakkopäätöksen mukaiset
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus tai muut päätösehdot
eivät muutu. Hankkeeseen ei tämän jälkeen enää myönnetä jatkoaikaa.
Pelastusopisto (SM-2007-3651/Tu-3942)
Pelastusopisto on 27.2.2008 saanut myönteisen päätöksen Pelastustoimen
tietovirrat YETTS:n mukaisissa tehtävissä -hankkeeseen. Päätösehtojen
mukaan hankkeen tilitys tulee toimittaa rahastolle viimeistään 30.4.2009.
Pelastusopisto on hakenut tilitysajankohdan muutosta siten, että tilitys tapahtuisi
viimeistään 31.12.2009. Hakijan mukaan hanketta ei resurssisyistä ole saatu
käynnistettyä aikataulun mukaisesti.
Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM-2007-3651/Tu-3942/27.2.2008 ehtoja
siten, että hanketta koskeva tilitys tulee toimittaa rahastolle viimeistään
31.12.2009. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ja enimmäisavustus tai muut
päätösehdot eivät muutu.
Työterveyslaitos (SM-2006-3442/Tu-3942)
Työterveyslaitos on 20.2.2007 saanut myönteisen päätöksen FireFit –
pelastajien hyvän fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö -hankkeeseen.
Päätösehtojen mukaan hankkeen tilitys tulee toimittaa rahastolle viimeistään
30.6.2009.
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Työterveyslaitos on hakenut tilitysajankohdan muutosta siten, että tilitys
tapahtuisi viimeistään 30.7.2010. Hakijan mukaan hankkeeseen palkattu tutkija
on tehnyt osan aikaa lyhennettyä työpäivää (50 % kokonaistyöajasta). Lisäksi
hankkeeseen liittyvälle kehittämis- ja kouluttamistyölle on hyvä saada lisää
seuranta-aikaa.
Hallitus päätti muuttaa päätöksen SM-2006-3442/Tu-3942/20.2.2007 ehtoja
siten, että hanketta koskeva tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
viimeistään 30.7.2010. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ja
enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu. Tilitysajankohtaa ei tämän
jälkeen enää muuteta.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDnro/2008/1789)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 140 000 euron (89 %)
erityisavustusta Nou Hätä! Pelastustietoa kasiluokkalaisille -kampanjaan
vuodeksi 2009. Kyseessä on jatkohanke.
Hallitus myönsi kokouksessaan 18.2.2009 hakijalle yhteensä enintään 140 000
euron suuruisen avustuksen mainittuun hankkeeseen. Päätösehtojen mukaan
avustus saa olla yhteensä enintään 140 000 euroa ja enintään 89 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 4.3.2009 oikaisua
päätökseen. Oikaisuvaatimuksen mukaan hakija on esittänyt hakemuksessaan,
että saisi If Vahinkovakuutusyhtiöltä 17 000 euron lisärahoituksen kampanjaan.
If Vahinkovakuutusyhtiö on kuitenkin osoittanut sponsoritukensa suoraan
mainostoimistolle eikä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle. Näin ollen
päätösehtojen mukaan, koska avustus voi olla enintään 89 % hyväksyttävistä
kustannuksista, hakijalle syntyisi velvoite 17 303 euron omarahoitukseen, jota se
ei pysty kattamaan. Hakija on pyytänyt avustuksen osuuden nostamista 89:stä
100 prosenttiin.
Hallitus päätti oikaista päätöstä SMDnro/2008/1789/18.2.2009 siten, että
myönnetty avustus saa olla yhteensä enintään 140 000 euroa ja enintään
hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Päätöksen muut ehdot eivät
muutu. Hallitus katsoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n toimittaman
selvityksen riittäväksi perusteeksi oikaista aiemmin tehtyä päätöstä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen.
Oulun VPK ry (SMDnro/2008/428)
Sihteeri toimi hakemuksen esittelijänä.
Oulun VPK ry on hakenut avustusta sammutusauton peruskorjaukseen,
käsittäen ajoneuvon kalustokorin ja miehistöohjaamon ruostevauriokorjaukset ja
peltityöt sekä niiden ruostesuojauksen. Korjaustyön kustannukset olivat 8 599,50
euroa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos puolsi lausunnossaan hanketta
ruostevaurioiden korjaamisen osalta.
Hallitus myönsi 9.10.2008 hakijalle 2 024 euron avustuksen sammutusauton
ruostevaurioiden korjaamiseen 5 060,53 euron kustannusten perusteella.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei pelastuslaitoksen lausunnon perusteella
katsottu maalaustyön osuutta.
Oulun VPK on hakenut oikaisua tehtyyn päätökseen. Oikaisuvaatimuksen
mukaan hankkeen kustannuksiksi tulisi huomioida myös maalaustyöt.
Oikaisuvaatimuksen liitteenä on pelastuslaitoksen lausunto.
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Hallitus päätti oikaista päätöstä SMDnro/2008/428/9.10.2008 siten, että Oulun
VPK ry:lle myönnetään sammutusauton peruskorjaukseen 8 599,50 euron
kustannusten perusteella 3 439 euron avustus. Päätöksen muut ehdot eivät
muutu. Hakijalle maksettiin 2 024 euroa 23.10.2008, joten nyt maksetaan 1 415
euroa. Hallitus katsoi pelastuslaitoksen toimittaman uuden selvityksen riittäväksi
perusteeksi oikaista aiemmin tehtyä päätöstä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus Oulun hallinto-oikeuteen.
Veikkolan VPK ry (SM-2008-794/Tu-3944)
Sihteeri toimi hakemuksen esittelijänä.
Veikkolan VPK ry on saanut 13.5.2008 myönteisen päätöksen paloaseman
laajennukseen. Päätöksen mukaan hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat
enintään 228 908 euroa ja avustus enintään 91 563 euroa. Hyväksyttävistä
kustannuksista vähennettiin arvioidut öljyntorjuntatilojen kustannukset.
Veikkolan VPK on hakenut päätökseen oikaisua 2.2.2009 päivätyllä
hakemuksella. Oikaisupyynnön mukaan paloaseman laajennusosaan ei sijoiteta
öljyntorjuntatiloja. VPK on hakenut päätöksen muuttamista siten, että
hyväksyttäviksi kustannuksiksi hyväksytään 250 000 euroa ja avustuksen
määräksi 100 000 euroa.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen.
Päätöksen SM-2008-794/Tu-3944/13.5.2008 ehtojen mukaan saa siihen
tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Palosuojelurahaston päätös on postitettu 13.5.2008 ja sen
katsotaan saapuneen hakijalle 20.5.2008. Veikkolan VPK ry on hakenut
päätökseen oikaisua 2.2.2009 päivätyllä kirjeellä, joka on saapunut rahastoon
6.2.2009. Oikaisuvaatimus on siten tehty noin kahdeksan ja puoli kuukautta
myöhässä.
Päätökseen liitetään valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen.
6.3 Sopimuspalokuntien pienavustukset
Sihteeri toimi hakemusten esittelijänä.
Hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Helsingin VPK ry (SMDnro/2009/428)
Palokalustoon 3 262,42 euron kustannusten perusteella 1 304 euron avustus.
Avustusta ei myönnetty yhden vuoden määräajan jälkeen haettuihin
kustannuksiin eikä laatikoiden, teipin, lattiankuivaimen, paristojen, kotelojen eikä
varustekassien hankintaan.
Järvenpään VPP ry (SMDnro/2009/426)
Palo- ja pelastusvarusteisiin 12 460,82 euron kustannusten perusteella 4 984
euron avustus. Avustusta ei myönnetty T-paitojen hankintaan.
Kaasmarkun VPK ry (SMDnro/2009/496)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 9 157,16 euron kustannusten perusteella 3 662
euron avustus.
Korson VPK ry (SMDnro/2009/544)
Palokalustoon 1 252,58 euron kustannusten perusteella 501 euron avustus.
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Köklaks FBK rf (SMDnro/2009/215)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 13 351,74 euron kustannusten perusteella 5 340
euron avustus.
Köklaks FBK rf (SMDnro/2009/216)
Köklaks FBK rf on hakenut avustusta palovarusteiden ja -kaluston hankintaan,
arvoltaan 10 052,25 euroa.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Avustus on haettu hakuohjeen mukaisen
yhden vuoden määräajan jälkeen.
Paattisten VPK ry (SMDnro/2009/190)
Palokalustoon ja -varusteisiin 1 049,64 euron kustannusten perusteella 419
euron avustus. Avustusta ei myönnetty savukoneen hankinnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Perttulan VPK ry (SMDnro/2009/429)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 1 845,15 euron kustannusten perusteella 738
euron avustus.
Pyhäsalmen VPK ry (SMDnro/2009/217)
Esteellinen jäsen Vähäsalo poistui kokoustiloista päätöksenteon ajaksi.
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin 877,86 euron kustannusten perusteella 351
euron avustus. Hakijan ilmoittamat kustannukset olivat 913 euroa, mutta
toimitettujen tositteiden perusteella kustannukset ovat olleet 877,86 euroa.
Tammisalon VPK ry (SMDnro/2009/202)
Palokalustoon ja -varusteisiin 5 394,42 euron kustannusten perusteella 1 053
euron avustus. Avustusta ei myönnetty palveluspaitojen, pipojen eikä
koulutusteltan hankintaan.
Vanhankylän Seudun VPK ry (SMDnro/2009/201)
Palokalustoon ja -varusteisiin 2 176,24 euron kustannusten perusteella 870
euron avustus. Avustusta ei myönnetty kalustokärryn hankintaan; pelastuslaitos
ei lausunnossaan puoltanut ko. hankintaa.
Östra Saltviks FBK rf (SMDnro/2009/189)
Paineilmakompressorin hankintaan 6 960 euron kustannusten perusteella 2 784
euron avustus.
7.

Muut asiat
7.1 Rahaston työsuunnitelma 2009
Rahaston sihteeristö on laatinut työsuunnitelman vuodelle 2009. Suunnitelmassa
on kuvattu rahaston avustuspäätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen
kuuluvat asiat sekä kunkin toimenpiteen vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt.
Hallitus merkitsi työsuunnitelman tiedoksi.
7.2 Rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelu
Jäsen Eränkö poistui asian käsittelyn aikana.
Sihteeri esitteli esityslistan liitteenä olleen muistion asiasta.
Rahaston työsuunnitelmassa vuodelle 2009 on yhtenä kehittämistoimenpiteenä
tiedotuksen tehostaminen ja näkyvyyden parantaminen, johon sisältyy
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viestinnällisen ilmeen suunnittelu. Asia on korostunut, kun erityisavustusten
päätösehdoissa edellytetään nykyisin ilmoitettavan myönnetystä rahaston
avustuksesta.
Hallitus piti ajatusta rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelusta
kannatettavana ja päätti, että suunnittelussa käytetään ammattitaitoista graafista
suunnittelijaa. Sihteeristö laatii hallitukselle seuraavaan kokoukseen ehdotuksen
niistä asioista, joita uudella ilmeellä halutaan viestiä sekä laatii alustavan
tarjouspyynnön. Hallituksen käsittelyn jälkeen rahaston viestinnällisen ilmeen
suunnittelu voidaan kilpailuttaa.
7.3 Rahaston hallituksen kehittämispäivästä päättäminen
Hallituksen kehittämispäivä on tarkoitus pitää vuoden 2009 aikana. Sihteeristö
esittää, että tilaisuus pidetään todennäköisesti elokuun loppuun ajoittuvan
kokouksen yhteydessä.
Sihteeristö miettii paikkaa. Lopullinen aika ja paikka päätetään seuraavassa
kokouksessa.
8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina, 21.4.2009 klo 10.00 sisäasiainministeriössä.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.16.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Mikko Nygård

