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1.

Kokouksen avaus

este asia 5/Itä-Suomi
pj asia 5/Itä-Suomi
este asia 7.2.2
este asiat 5/Etelä-Suomi,
7.2.2 ja 7.3.2
klo 10.00-12.00
este asia 5/Oulu ja 7.2.2

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 14.4.2009 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista yhdellä
lisäyksellä (asiantuntijaraadin täydentäminen).

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (11.3.2009) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Palosuojelurahaston yleisavustukset vuodelle 2010
Ylitarkastaja Paakkolanvaara esitteli asian.
Palosuojelurahaston hakuohjeen mukaan yleisavustusta voidaan myöntää
pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Ohjeen mukaan
yleisavustukset haetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Järjestöjen
kanssa on keskusteltu hakuajan aikaistamisesta siten, että hakemukset tulisi
jättää syyskuun loppuun mennessä. Tällöin avustuspäätökset voitaisiin tehdä
marraskuun loppuun mennessä ja tarkennetut toimintasuunnitelmat jättää ennen
vuodenvaihdetta. Aikaistamisella oltaisiin myös samassa aikataulussa eräiden
muiden merkittävien yleisavustusten myöntäjien kanssa.
Kokousaineiston mukana toimitettu esitys hakukirjeeksi oli lähes samanlainen
kuin avustuksia edellisvuonna haettavaksi julistettaessa. Koska mukana ei ole
erityisavustusten osuutta, kirje on aiempaa lyhyempi ja yksinkertaisempi.
Hallitus päätti julistaa Palosuojelurahaston vuoden 2010 yleisavustukset
haettavaksi esityksen mukaisesti. Hakemukset tulee toimittaa rahastoon
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sähköisesti viimeistään 30.9.2009. Lomakkeet ja liitelomakkeet ovat saatavissa
rahaston www-sivuilta.
5.

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
vuonna 2009
Sihteeri esitteli asian. Esteellinen puheenjohtaja Meriläinen poistui kokoustiloista
Itä-Suomen läänin hakemusten käsittelyn ajaksi. Esteellinen jäsen Hyvärinen
poistui kokoustiloista Etelä-Suomen läänin hakemusten käsittelyn ajaksi.
Esteellinen varajäsen Parviainen poistui kokoustiloista Oulun läänin hakemusten
käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi jatkuvasti päätösvaltaisena. Jäsen Ojala toimi
kokouksen puheenjohtajana Itä-Suomen läänin hakemuksia käsiteltäessä.
Palosuojelurahaston hallitus on julistanut lääninhallituksille lähetetyllä kirjeellä
9.10.2008 haettavaksi pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille
tarkoitetut erityisavustukset kalusto- ja järjestelmähankintoihin sekä
rakennushankkeisiin vuodelle 2009. Hakemuksia tuli yhteensä 125 kpl.
Hallituksen 10.12.2008 hyväksymän vuoden 2009 varojen ohjeellisen
käyttösuunnitelman mukaan kalustohankintojen osuus on 1 000 000 euroa ja
rakennushankkeiden 2 400 000 euroa. Hallitus on julistanut samalla kirjeellä
haettavaksi erityisavustukset pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE)
päätelaitteiden hankintaan vuodelle 2009. Hakemukset tuli toimittaa suoraan
rahastoon. Hakemuksia saapui 7 pelastuslaitokselta.
Hallitus päätti myöntää avustukset läänikohtaisista listoista ilmenevällä tavalla
(liite). Päätös merkitsi 932 881 euron ylitystä varojen käyttösuunnitelman
mukaisiin avustuksiin. Hallitus päätti ylittää käyttösuunnitelman erityisesti
paloasemahankkeisiin suunnattujen avustusten osalta. Avustusesitys oli laadittu
pääosin asukaslukuperusteisesti, lisäksi pyrittiin huomioimaan rahaston vuoden
2009 toimintasuunnitelman painopisteet ja hakuohjeen mukaiset
rakennushankkeet.

6.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto vuodelle 2009
Sihteeri esitteli asian.
Hallitus on julistanut 27.8.2008 haettavaksi Palosuojelurahaston
Innovaatiopalkinnon vuodelle 2009. Määräaikaan 30.11.2008 mennessä
palkintoehdotuksia saapui 11 kpl. Sääntöjen mukaan valintaraati tekee esityksen
palkinnon saajasta hallitukselle, joka tekee päätöksen saajasta toukokuun
loppuun mennessä. Raati on kokouksessaan 4.2.2009 tehnyt esityksen
palkittavasta sekä kahdesta kunniamaininnasta. Asia on jätetty pöydälle
hallituksen kokouksessa 18.2.2009. Esityslistan mukainen esittelijän
päätösesitys oli sama kuin valintaraadin esitys.
Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n mukaan
hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ja äänten
mennessä tasan ratkaisuksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Innovaatiopalkinnon sääntöjen mukaan kuitenkin muun kuin raadin esittämän
saajan palkintaan tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Tekstit ovat
ristiriidassa, ja normihierarkian mukaisesti asetus menee sääntöjen edelle.
Keskustelun kuluessa tehtiin ehdotus, että jättäisi vuoden 2009 palkinnon
jakamatta. Äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti 5 ja vastaehdotusta
2 hallituksen jäsentä.
Hallitus päätti palkita Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnolla 2009
valintaraadin esityksen mukaisesti Kaarinan Vapaaehtoinen Palokunta ry:n
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ehdotuksesta Kokonaisvaltainen vesihuoltotoiminta Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksen alueella. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa. Lisäksi päätettiin
antaa kaksi kunniamainintaa: Roinila alkusammutus paikannusjärjestelmä
(Heikki Roinila) ja Hälytysviestin tulkinta matkapuhelimella (Heikki Savela).
Palkinto esitetään jaettavaksi pelastustoimen ajankohtaispäivien yhteydessä
Jyväskylässä 28.-29.9.2009.
Hallitus päätti, että palkinnon sääntöjä uudistetaan vuoden 2009 aikana ennen
seuraavaa haettavaksi julistamista. Asiaa valmistellaan sihteeristössä kesän
aikana ja uudistuksesta päätetään kehittämisseminaarin yhteydessä
pidettävässä kokouksessa syksyllä 2009.
7.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
7.1 Muut erityisavustushakemukset
Ylitarkastaja esitteli hakemukset.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDnro/2009/1541)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on hakenut lupaa myydä
omistuksessaan oleva vuonna 1961 hankittu Iso-Roobertinkatu 7 A:ssa
sijaitseva toimitila Suomen Palopäällystöliitto ry:lle (SPPL) ilman, että sille syntyy
takaisinperintävelvoitetta huoneiston hankintaan ja kunnostukseen myönnetyn
rahaston avustuksen osalta. Hakija on esittänyt myös, että myynnistä saatu
myyntituotto ei vaikuttaisi sille myönnettäviin yleis- ja erityisavustuksiin.
Toimitilan hankintaan on myönnetty Suomen Palosuojeluyhdistykselle avustus
vuonna 1961, peruskorjaukseen ja kalusteiden hankintaan Suomen
Palontorjuntaliitolle avustus vuonna 1988 sekä Palontorjuntaliitolle vuonna 1992
lupa myydä huoneisto toimitilojen hankkimiseksi SPEK:lle.
Rahaston myöntämistä avustuksista yleisavustusten saajille toimitilojen
hankkimista ja peruskorjausta varten vuosina 1961-2008 tehty selvitys käsiteltiin
hallituksen kokouksessa 18.2.2009.
Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle luvan myydä
omistuksessaan oleva Iso-Roobertinkatu 7 A:ssa sijaitseva toimitilansa ilman,
että sille syntyy takaisinperintävelvoitetta rahaston huoneiston hankintaan ja
kunnostukseen myöntämän avustuksen osalta seuraavin ehdoin:
1. Kaupasta, kaupantekotavasta ja maksujärjestelyistä tulee toimittaa rahastolle
selvitys kuukauden kuluessa kaupanteosta.
2. Myyntihinnasta vähintään rahaston avustusosuutta (66 %) vastaava määrä
tulee käyttää palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n mukaiseen toimintaan.
Avustusta ei saa käyttää järjestön maksullisen toiminnan kehittämiseen tai
rahoittamiseen.
3. SPEK:n ei tule tavoitella ylimääräistä voittoa avustuksella hankitun ja
kunnostetun tilan myynnistä toiselle pelastusalan toimijalle.
4. SPEK:n tulee pyrkiä neuvottelemaan kauppahinnan suoritus siten, että
SPPL:lle ostajana ei koidu kohtuuttomia taloudellisia vaikeuksia tai jottei
kaupanteko muodostuisi ostajalle maksusuoritusten osalta mahdottomaksi.
Rahaston päätöksellä kumotaan päätöksen 2/769/93/25.11.1992 ehto, jonka
mukaan myyntitulo tulisi käyttää hakijan nykyisen toimitilan rahoitukseen.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDnro/2008/1784)
Suomen Palopäällystöliitto ry (SPPL) on hakenut 385 000 euron avustusta
uusien toimitilojen hankintaan ja kunnostukseen. Lisäksi hakija on anonut
nykyiseen toimitilaan (Kasarmikatu 1 D) 17.6.1987 myönnetyn 59 % avustuksen
ja tontin lunastukseen 1.12.1999 myönnetyn avustuksen (yhteensä 179 661
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euroa) siirtoa uuteen toimitilaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 585 000
euroa.
Hallitus käsitteli hakemuksen kokouksessaan 18.2.2009 ja jätti sen pöydälle
lisäselvityksiä varten. Lisäselvitysten tuloksena SPPL on tehnyt tarjouksen
SPEK:lle tämän omistamasta Iso-Roobertinkatu 7 A:ssa sijaitsevasta 215 neliön
toimitilasta.
Hallitus päätti myöntää SPPL:lle avustuksen seuraavasti:
Kohde: Uusien toimitilojen (Iso-Roobertinkatu 7 A) hankinta ja kunnostus
Hyväksyttävät kustannukset enintään
Avustus yhteensä enintään (60 %)
josta uusi avustus enintään
josta siirtyvän avustuksen osuus vähintään

500 000 euroa
300 000 euroa
120 339 euroa
179 661 euroa.

Nykyisestä toimitilasta saatava myyntituotto ja nyt myönnetty uusi avustus tulee
käyttää kokonaisuudessaan uuden toimitilan myyntihinnan maksamiseen tai sen
maksamista varten otetun lainan lyhentämiseen. Kyseisiin toimitiloihin tai niiden
perusparannukseen ei tulla myöntämään tämän päätöksen jälkeen
lisäavustusta.
Hankinta tulee toteuttaa 31.12.2009 mennessä. Lopputilitys myönnetyn
avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 30.4.2010. Hakijan tulee
toimittaa rahastolle kopiot kaikista nykyisen huoneiston myymiseen ja uuden
huoneiston hankintaan liittyvistä asiakirjoista sekä muu asiaan liittyvä aineisto.
Avustus saa olla yhteensä enintään 300 000 euroa ja enintään 60 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan enintään
120 339 euroa, josta ennakkona voidaan hakea varausmaksu kauppasopimusta
vastaan ja kauppasumman ensimmäinen erä. Loput avustuksesta maksetaan
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan kustannusten ajoittumisen perusteella
hankinnan toteuduttua.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDnro/2008/1783)
Suomen Palopäällystöliitto ry (SPPL) on hakenut 6.4.2009 päivitetyllä
hakemuksella 70 000 euron (100 %) avustusta poistumisturvallisuustarrahankkeeseen. Hallitus käsitteli kokouksessaan 18.2.2009 SPPL:n alkuperäisen
hakemuksen ja jätti sen pöydälle lisäselvityksiä ja täydennyksiä varten.
Alkuperäinen hakemus oli suuruudeltaan 410 000 euroa ja sen kohdealueena oli
koko maa.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kerrostalohuoneistoihin porrashuoneeseen
johtavan oven sisäpuolelle jälkiheijastava poistumisturvallisuustarra, jossa
opastetaan oikea toimintamalli erilaisissa tulipalotilanteissa. Hakija on
tarkentanut alkuperäistä hakemustaan siten, että hanke on tarkoituksenmukaista
pilotoida ensin yhdellä pelastustoimialueella, ja kokemusten ja
vaikuttavuusselvityksen perusteella selvittää muiden alueiden kiinnostus ja
osallistuminen hankkeeseen. Pilottialueeksi on lupautunut Kymenlaakso, missä
on noin 35 000 kerrostalohuoneistoa.
Hallitus päätti myöntää SPPL:lle yhteensä enintään 50 000 euron avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen katsottiin edistävän
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita pidettiin
palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sille,
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että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista.
Avustus saa olla yhteensä enintään 50 000 euroa ja enintään hyväksyttävien
kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista
tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen
perusteella. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä
viimeistään 31.5.2010. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa hankkeen
loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laaditut julkaisut.
7.2 Muutos- ja jatkoaikahakemukset
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (SMDnro/2009/1533 ja SMDnro/2009/1534)
Kimmo Markkanen (SMDnro/2008/1730)
Lauri Jaakkola (SMDnro/2008/1723)
Ylitarkastaja esitteli asian.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on hakenut erityisavustusta kahteen stipendiin
yhteensä 3 000 euroa. Kaksi 1 500 euron stipendiä on tarkoitus jakaa laitoksen
työntekijöille Kimmo Markkaselle ja Lauri Jaakkolalle tunnustuksena
pelastusalaa laajemminkin hyödyntäneistä lopputöistä.
Kimmo Markkanen haki rahastolta 2 000 euron stipendiä diplomityöhön, jonka
aiheena oli hälytysjärjestelmän toiminnan varmistaminen. Työ on tehty
Teknilliselle Korkeakoululle. Lauri Jaakkola haki rahastolta 1 500 euron stipendiä
pro gradu-työhön, jonka aihe oli pelastustoimen organisaatiokulttuuritutkimus.
Hallitus päätti kokouksessaan 18.2.2009 hylätä molemmat stipendihakemukset.
Rahaston hakuohjeen (SM-2008-1180/Tu-394) mukaan apurahoja tai stipendejä
ei myönnetä yksittäisen opiskelijan hakemuksesta pro gradutöiden,
diplomitöiden tai ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekemiseen. Sekä
Markkanen että Jaakkola ovat hakeneet oikaisua päätökseen.
Hallitus päätti hyväksyä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen hakemukset.
Kumpikin stipendi on suuruudeltaan 1 500 euroa. Myönnetyt avustukset
maksetaan hakijalle päätöksellä. Hallitus päätti olla oikaisematta 18.2.2009
tehtyjä rahaston päätöksiä SMDnro/2008/1730 ja SMDnro/2008/1723.
Suomen Kuntaliitto (SM-2006-3438/Tu-3942)
Esteelliset jäsenet Eränkö ja Hyvärinen sekä varajäsen Parviainen poistuivat
kokoustiloista asian käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Ylitarkastaja esitteli asian.
Suomen Kuntaliitto on 20.2.2007 saanut myönteisen päätöksen
pelastuslaitosten kumppanuushankkeeseen. Päätöksen mukaan hankkeen
avustus on enintään 120 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. Päätösehtojen mukaan hankkeen tilitys tulee toimittaa
rahastolle viimeistään 30.9.2009. Kuntaliitto on hakenut tilitysajankohdan
muutosta siten, että tilitys tapahtuisi viimeistään 31.12.2009.
Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa päätöksen SM-2006-3438/Tu3942/20.2.2007 ehtoja siten, että hanketta koskeva tilitys tulee toimittaa
rahastolle viimeistään 31.12.2009. Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ja
enimmäisavustusta tai muita päätösehtoja ei muutettu. Hallitus katsoi hakijan
selvittäneen viivästyksen syyt. Kyseessä on kolmen kuukauden jatkoaika, ja
hankkeen voidaan olettaa toteutuvan ilmoitetussa ajassa, vuoden 2009 loppuun
mennessä.
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Pelastusopisto (SM-2007-3594/Tu-3942)
Ylitarkastaja esitteli asian.
Pelastusopisto on 27.2.2008 saanut myönteisen päätöksen hankkeeseen
selvitys pelastustoimen harjoitusstrategiaa tukevien suomalaisten
harjoitusalueiden sijainnista, nykytilasta sekä kehittämistarpeista. Päätöksen
mukaan hankkeen avustus on enintään 10 575 euroa ja enintään 75 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Päätösehtojen mukaan hankkeen tilitys
tulee toimittaa rahastolle viimeistään 30.4.2009. Pelastusopisto on hakenut
tilitysajankohdan muutosta siten, että tilitys tapahtuisi viimeistään 31.8.2009.
Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa päätöksen SM-2007-3594/Tu3942/27.2.2008 ehtoja siten, että hanketta koskeva tilitys tulee toimittaa
rahastolle viimeistään 31.8.2009. Hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ja
enimmäisavustusta tai muita päätösehtoja ei muuteta. Hallitus katsoi hakijan
selvittäneen viivästyksen syyt. Kyseessä on viiden kuukauden jatkoaika, ja
hankkeen voidaan olettaa toteutuvan ilmoitetussa ajassa, 31.8.2009 mennessä.
Vihdin kunta (SM-2008-796/Tu-3944)
Sihteeri esitteli asian.
Vihdin kunta on saanut 13.5.2008 myönteisen päätöksen Nummelan
paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen (hyväksyttävät kustannukset
enintään 2 195 300 euroa, avustus enintään 200 000 euroa). Päätösehtojen
mukaan rakentaminen tuli aloittaa viimeistään 31.12.2008 ja hanketta koskeva
tilitys toimittaa rahastolle viimeistään 30.9.2010. Kunnalle on myönnetty
sähköpostitse 20.1.2009 jatkoaika rakentamisen aloittamista koskevaan ehtoon
30.6.2009 asti. Kunta on hakenut uutta jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen.
Hakemuksen mukaan kunnan taloudellinen tilanne on pakottanut hankkeen
siirtämiseen. Rakentamisen aloittamisen ajankohtaan haetaan lykkäystä
1.10.2009 asti ja tilityksen toimittamiselle 31.3.2011 asti.
Hallitus päätti hyväksytä hakemuksen ja muuttaa päätöksen SM-2008-796/Tu3944/13.5.2008 ehtoja siten, että päätöksen mukainen rakentaminen on
aloitettava viimeistään 1.10.2009 ja hankintaa koskeva tilitys toimitettava
rahastolle viimeistään 31.3.2011. Hankinnan hyväksyttävät kustannukset ja
enimmäisavustus tai muut päätösehdot eivät muutu. Tilitysajankohtaa ei tämän
jälkeen enää muuteta.
7.3 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti:
Asolan VPK ry (SMDnro/2009/372)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 10 641,74 euron kustannusten perusteella 4 256
euron avustus. Avustusta ei myönnetty työvälineiden eikä paloilmoituskeskuksen
avaimen hankintaan.
Harjunalustan VPK ry (SMDnro/2009/1215)
Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Palovarusteisiin 5 036,95 euron kustannusten perusteella 2 014 euron avustus.
Hyvinkään VPK ry (SMDnro/2009/1305)
Palokalustoon ja -varusteisiin 4 919,13 euron kustannusten perusteella 1 967
euron avustus.
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Idänpään ja Ympäristön VPK ry (SMDnro/2009/1071)
Palokalustoon ja -tarvikkeisiin 7 966,64 euron kustannusten perusteella 3 186
euron avustus. Avustusta ei myönnetty yhden vuoden määräajan jälkeen
haettuihin kustannuksiin.
Imatran VPK ry (SMDnro/2009/1324)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 13 718,69 euron kustannusten perusteella 5 487
euron avustus. Avustusta ei myönnetty talvitakkien eikä sadeasujen hankintaan.
Jakobstads FBK rf (SMDnro/2009/218)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 8 573,63 euron kustannusten perusteella 3 429
euron avustus.
Kaarinan VPK ry (SMDnro/2009/1126)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 3 675,52 euron kustannusten perusteella 1 470
euron avustus. Avustusta ei myönnetty tarrojen hankintaan.
Kolarin VPK ry (SMDnro/2009/918)
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin 1 818 euron kustannusten perusteella 727
euron avustus.
Kuusankosken VPK ry (SMDnro/2009/1100)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 3 408,55 euron kustannusten perusteella 1 363
euron avustus. Avustusta ei myönnetty leiriteltan hankintaan.
Köyliön Vuorenmaan VPK ry (SMDnro/2009/669)
Paloaseman piha-alueen kunnostukseen 9 476,07 euron kustannusten
perusteella 3 790 euron avustus. Kyseessä katsottiin olevan työturvallisuuteen
vaikuttavan haitan poistaminen.
Nickby-Kyrkoby FBK rf (SMDnro/2009/430)
Palovarusteisiin 3 392,55 euron kustannusten perusteella 1 357 euron avustus.
Porin VPK ry (SMDnro/2009/1254)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 19 766,50 euron kustannusten perusteella 7 906
euron avustus.
Reposaaren VPK ry (SMDnro/2009/220)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 5 197,38 euron kustannusten perusteella 1 454
euron avustus. Avustusta ei myönnetty virkapaitojen eikä palveluspukujen
hankintaan.
Reposaaren VPK ry (SMDnro/2009/222)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 4 076,95 euron kustannusten perusteella 1 630
euron avustus. Avustusta ei myönnetty pipojen hankintaan eikä perävaunun
katsastuksesta ja rekisteröinnistä aiheutuneisiin kustannuksiin.
Siltakylän VPK ry (SMDnro/2009/1213)
Nuoriso-osaston suojavarusteisiin 5 937,16 euron kustannusten perusteella
2 374 euron avustus.
Ulvilan VPK ry (SMDnro/2009/1080)
Turvasaappaisiin 1 375,43 euron kustannusten perusteella 550 euron avustus.
Porlammin VPK ry (SMDnro/2009/1308)
Porlammin VPK on hakenut avustusta pelastustyökalujen hankintaan.
Hankinnan kustannus on ollut 6 799,98 euroa.
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Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on lausunnon
mukaan ilmoittanut hakijalle ennen hankintaa, että ko. hankinta ei ole perusteltu,
eikä siksi puolla hakemusta.
8.

Muut asiat
8.1 Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus 2008
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 27.3.2009 päivätyt kertomuksen ja
vuosiyhteenvedon Palosuojelurahaston tilintarkastuksesta vuodelta 2008.
Tilintarkastuskertomuksen mukaan rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu
sitä koskevien keskeisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös
voidaan vahvistaa ja vuoden 2008 alijäämä voidaan kattaa rahaston hallituksen
esittämällä tavalla omasta pääomasta.
Vuosiyhteenveto ei sisältänyt varsinaisia suosituksia rahaston hallitukselle tai
sihteeristölle toiminnan kehittämisestä.
Hallitus merkitsi molemmat kertomukset tiedoksi.
8.2 Talousseuranta ajalta tammi-maaliskuu 2009
Ylitarkastaja esitteli ensimmäisen vuosineljänneksen talousseurannan.
Toiminnan kulut ovat olleet alkuvuonna hieman yli 52 000 euroa. Kuluiksi on
budjetoitu 250 000 euroa, ja edellisvuoden toteuma oli runsaat 203 000 euroa.
Siirtotalouden kulujen toteuma on 3,1 milj. euroa, sisältäen alkuvuonna tulleet
uudet sitoumukset. Vuoden 2008 kaikki siirtotalouden kulut olivat noin 9,0 milj.
euroa.
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
8.3. Palosuojelurahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelu
Rahaston sihteeristön työsuunnitelmassa on vuodelle 2009 yhtenä tehtävänä
rahaston viestinnällisen ilmeen suunnittelu. Asiaa käsiteltiin hallituksen
kokouksessa 11.3.2009, jolloin viestinnällinen ilme päätettiin uudistaa
ammattitaitoisen graafisen alan suunnittelijan toimesta.
Viestinnällinen ilme koostuu visuaalisista elementeistä ja/tai tekstistä, joiden
avulla rahaston materiaali erottuu ja jää mieleen. Valittavalta tekijältä
edellytetään tutustumista alan olemassa oleviin logoihin, ja että visuaalinen ilme
on edukseen erottuva. Viestinnällinen ilme laaditaan siten, että sitä voidaan
käyttää paperisissa asiakirjoissa ja julkaisuissa sekä sähköisessä aineistossa ja
verkkosivuilla.
Hankintamenettely toteutetaan ministeriön ohjeiden mukaisesti yhteistyössä
talousyksikön hankinta- ja toimitila-asioiden ryhmän kanssa. Rahasto määrittelee
hankintatarpeen, laatii tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen, suorittaa
tarjousten vertailun ja tekee hankintapäätöksen. HTR huolehtii tarjouspyynnön
säännöstenmukaisuudesta, ilmoituksen julkaisemista ja tarjoajien kelpoisuuden
tarkastamisesta. Tarjouspyyntö julkaistaan julkisessa tietoverkossa ja
kohdennettuna. Prosessiin mennee aikaa 2-3 kk ja suunnitteluun enintään 3 kk.
Uusi viestinnällinen ilme pyritään ottamaan käyttöön vuodevaihteen tienoilla.
Sihteeristö osallistuu työhön kuvaamalla rahaston toimintaa tarkemmin ja
käymällä toteuttajan kanssa tarkentavia keskusteluja.
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Hallitus hyväksyi menettelyn ja antoi sihteeristölle valtuudet käynnistää
hankintamenettely. Hankintapäätöksen tekemistä varten järjestetään tarvittaessa
hallituksen puhelinkokous.
8.4 Hallituksen kokousaikataulu syksyllä 2009 ja kehittämisseminaari
Syksyn 2009 alustava kokousaikataulu on seuraava:
vuoden 2009 4. kokous: Ti 25.8.2009
vuoden 2009 5. kokous: Ti 6.10.2009
vuoden 2009 6. kokous: Ti 24.11.2009
Ensimmäisen kokouksen yhteydessä pidetään rahaston hallituksen
kehittämisseminaari. Sihteeristö etsii sopivan paikan seminaaria varten ja laatii
ehdotuksen tilaisuuden ohjelmaksi.
9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 25.8.2009 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12.

LIITE

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Mikko Nygård

Erityisavustushakemukset lääneittäin

