Pöytäkirja 1/2010

Hallituksen kokous
Aika:

4.3.2010 klo 8.30

Paikka:

Sisäasiainministeriö, kokoushuone 426

Läsnä:

Juhani Meriläinen
Kirsi Rajaniemi
Jari Hyvärinen
Oiva Kaltiokumpu
Jari Larikka
Veli Matti Ojala
Markku Haiko
Anssi Parviainen
Hanna Paakkolanvaara
Johanna Räsänen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri
ylitarkastaja

Poissa:

Piia Vähäsalo
Ulla Mönkkönen

jäsen
tarkastaja

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 26.2.2010 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Kokouksessa jaettiin
kohdassa neljä käsiteltävään rahaston tilinpäätökseen vuodelta 2009 uudet sivut 10 ja
11. Sivulle 10 tuli kahden sanan korjaus ja sivulta 11 poistettiin vuotta 2007 koskevat
tiedot.
Lisäksi hallituksen jäsenille jaettiin Tuusulan kunnanjohtajan lähettämä aloite, joka
käsitellään kohdassa 9. Muut asiat.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.12.2009) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Palosuojelurahaston tilinpäätös vuodelta 2009 sekä tilintarkastajan väliraportti
Sihteeri esitteli rahaston vuoden 2009 tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. Toimintakertomusta on edelleen tarkennettu aiempiin
vuosiin verrattuna. Tilinpäätöksen rakenne noudattelee nyt ensimmäistä kertaa tilivi-
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raston toimintakertomuksen rakennetta soveltuvilta osin. Tilinpäätösluvut on laskettu
samalla tavalla kuin ennen. Taloudellinen tilanne on edelleen erittäin hyvä.
Hallitus käsitteli lisäksi tilintarkastajan väliraportin vuoden 2009 tilintarkastuksesta.
Sihteeri kertoi, että Palosuojelurahaston uutena tilintarkastajana on aloittanut Jarmo
Leinonen. Tilintarkastaja on tarkastanut yleisavustusten päätöksentekoketjun haun
auki julistamisesta avustusten maksatukseen saakka. Tarkastelun kohteena oli sihteeristön, talousyksikön, palveluyksikön toiminta sekä yleisavustuksen saajista Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö ry.
Avustuksella toteutettavan toiminnan valvonnan osalta ongelmalliseksi todettiin se,
että lopputilitys avustuksen käytöstä vaaditaan vasta avustusvuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Jälkikäteismaksatukseen siirtymistä vuoden
2011 alusta alkaen tilintarkastaja piti raportissaan hyvänä asiana.
Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota myös kustannusten kohdentamisperiaatteisiin.
Kustannusten kohdentamisessa alueliitoilla kustannusajurina on henkilötyöpäivä,
mutta Keskusjärjestö voi tarkemman kustannuslaskennan seurauksena kohdentaa
kustannukset henkilöittäin, jotka tekevät kyseistä työtä. Erilaiset kustannusten kohdistumisen laskutavat aiheuttavat poikkeamia eri laskelmissa. Palosuojelurahasto noudattaa tilityksiä tarkastaessaan ja kustannuksia hyväksyessään henkilötyöpäivään pohjautuvaa kustannusajuria. Keskusjärjestön suoran kohdentamisen kustannuslaskenta voidaan hyväksyä, mikäli koko SPEK ryhmä siirtyy suoraan kohdentamiseen.
Tilintarkastaja laatii väliraportin lisäksi hyväksytyn tilinpäätöksen saatuaan erillisen
vuosikertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009. Nämä käsitellään
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Hallitus hyväksyi vuoden 2009 toimintakertomuksen yhdellä kirjoitusvirheen korjauksella (sivulla 24, Ylistaron kunta) ja tilinpäätöslaskelmat sellaisinaan. Tilintarkastajan
väliraportti merkittiin tiedoksi. Sovittiin lisäksi, että toimintakertomuksesta laaditaan
lisäksi 4-5 -sivuinen lyhennelmä, jossa painopisteinä ovat toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja avustuksen kohdentuminen.
5.

Rahaston työjärjestysluonnos
Sihteeri esitteli asian.
Rahastossa on jo pidempään ollut työlistalla oman työjärjestyksen laatiminen. Myös tilintarkastaja on kysellyt rahaston oman työjärjestyksen perään. 19.2.2010 antamassaan
väliraportissa hän lausui seuraavasti:
”Palosuojelurahastolla ei ole ollut voimassa olevaa työjärjestystä. Tilanne on ollut tämä jo vuosien ajan, vaikka rahaston toiminnan luonne ja laajuus sellaista edellyttäisivät. Asia on tiedostettu Palosuojelurahastossa jo pitemmän aikaa. Se, ettei työjärjestyskysymys ole edennyt aiempina vuosina, ei ole johtunut yksinomaan Palosuojelurahastosta, vaan myös ministeriön pelastusosastosta, jossa asiaa ei ole aiemmin priorisoitu riittävän korkealle. Työjärjestys täytyy tehdä rahaston ja ministeriön yhteistyönä.
Tarkastuksessa saadun tiedon mukaan työjärjestyskysymys on edennyt siihen vaihee-
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seen, että se saataisiin jo hallituksen seuraavan kokouksen käsittelyyn (hallituksen seuraava kokous on 4.3.2010).”
Asianvalmistelu on vastuutettu pelastusosastolla ylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäelle
ja työjärjestyksestä valmistellaan sisäasiainministeriön asetus. Ensimmäinen luonnos
esiteltiin hallitukselle.
Hallitus edellyttää, että työjärjestys palvelee rahaston toimintaa, toiminnan ohjaamista
ja toiminnasta tiedottamista sekä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. Työjärjestyksen laadinta ei muuta nykykäytäntöjä vaan ainoastaan kirjaa ne työjärjestyksen muotoon.
Hallituksen tehtävät on kirjattu lakiin, mutta sihteeristön tehtävät, työnjako ja asioiden valmistelu ja esittely tulisi saada kirjattua työjärjestykseen. Keskusteltiin myös siitä, että voisiko laissa olevia asioita ottaa myös työjärjestykseen, jolloin työjärjestyksestä tulisi kattavampi. Valmistelijan mukaan lain kohtia ei voi toistaa työjärjestyksessä.
Hallitus keskusteli luonnoksesta ja totesi, että siinä on vielä paljon tarkennettavaa ja
että se ei nykyisessä muodossaan palvele halutulla tavalla. Sihteeristö ja tilintarkastaja
ovat asiassa samoilla linjoilla hallituksen kanssa. Hallitus antoi evästyksiä jatkovalmisteluun. Työjärjestystä käsitellään uudestaan kevään hallituksen kokouksissa.
6.

Erityisavustushakemukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi vuodelle 2010, 1. kierroksen avustuspäätökset
Sihteeri kertoi yleisesti vuoden 2010 erityisavustusten 1. hakukierroksesta. Rahastoon
saapui 31.12.2009 määräaikaan mennessä 38 hakemusta 22 eri hakijataholta. Yksi hakemus vedettiin kuitenkin pois hakijan toimesta. Myöhästyneitä hakemuksia saapui
viisi kappaletta. Määräaikaan mennessä saapuneista erityisavustushakemuksista 19
kappaletta oli ensisijaisesti kokeilu-, käynnistys-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä hankkeita, 7 kpl valistus- ja neuvontahankkeita, 4 kpl oppimateriaalihankkeita, 2
apuraha- tai stipendihakemuksia ja loput 5 muita hankkeita (investoinnit, tietojenkäsittely ja muut). Avustusta haettiin n. 2,48 milj. euroa noin 3,73 miljoonan kokonaiskustannuksiin. Keskimäärin avustushakemus oli suuruudeltaan n. 67 070 euroa, vaihteluväli oli kuitenkin hyvin suuri 3 000 - 470 000 €. Jatkohankkeiksi laskettavia oli hakemuksista kymmenen.
Hakemuksia arvioi sihteeristön tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli kokouksessaan
34 hakemusta. Raadin kokoonpano oli 2010 1. hakukierroksella seuraava:
Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, SPEK ry
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, YM/Rakennetun ympäristön osasto
Esa Kokki, tutkimuspäällikkö, Pelastusopisto
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos
Petri Mero, yritysturvallisuuden asiantuntija, If-vahinkovakuutusyhtiö Oy
Kirsi Rajaniemi, hallituksen varapuheenjohtaja, SM
Vesa-Pekka Tervo, ylitarkastaja, SM/PEO/onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö
Taito Vainio, projektipäällikkö, SM/PEO/Pelastustoimintayksikkö
Rahaston pääsihteeri Paakkolanvaara toimi kokouksen puheenjohtajana ja ylitarkastaja Räsänen toimi teknisenä sihteerinä. Raadin rooli on neuvoa-antava.
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Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:

Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, kehittämishankkeet:
Ajoneuvohallintokeskus (SMDno/2010/33)
Ajoneuvohallintokeskus on hakenut 36 620 euron (100 %) avustusta hankkeeseen
Linja-autopalojen syiden selvittäminen.
Hallitus päätti myöntää Liikenteen turvallisuusvirastolle yhteensä enintään 36 620 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 36 620 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten
suuruinen. Avustuksesta myönnetään ennakkona 10 986 euroa (30 %).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Helsingin yliopisto, Metsävarojen käytön laitos (SMDnro/2010/7)
Helsingin yliopiston Metsävarojen käytön laitos on hakenut 78 406 euron (60 %)
avustusta hankkeeseen Puuston käsittelyn ja pelastustoiminnan johtamisen osaamisvaatimukset.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos (SMDno/2009/3629)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos on hakenut 115 000 euron (80 %) avustusta hankkeeseen Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä.
Hallitus päätti myöntää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle yhteensä enintään 115
000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa
olla yhteensä enintään 115 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Sisäasiainministeriölle tulee varata mahdollisuus nimetä edustajansa
hankkeen ohjausryhmään.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.9.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (SMDno/2009/3903)
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus on hakenut 67 700 euron (26 %) avustusta hankkeeseen Maatilan pelastussuunnittelu ja riskienhallinta pelastuslaitosyhteistyönä.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Pelastusopisto (SMDno/2010/5)
Pelastusopisto on hakenut 53 625 euron (75 %) avustusta hankkeeseen Talouden
taantuma ja pelastustoimen kehitys –jatkotutkimushanke.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Pelastusopisto (SM/2010/1)
Pelastusopisto on hakenut 261 280 euron (84 %) avustusta hankkeeseen Tulipysäkki:
koordinaatio ja tutkimus, jatkohanke 1.2.2010–1.2.2011.
Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 210 000 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 210 000 euroa ja enintään 84 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 50 000 euroa. Avustusta ei myönnetä ulkomaan seminaarimatkoista aiheutuviin kuluihin.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Pohjanmaan pelastuslaitos (SMDno/2010/61)
Pohjanmaan pelastuslaitos on hakenut 20 000 euron (50 %) avustusta Pohjanmaan
pelastuslaitoksen kalustonhallintahankkeeseen.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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Pohjanmaan pelastuslaitos (SMDno/2010/60)
Pohjanmaan pelastuslaitos on hakenut 7 465 euron (50 %) avustusta Sopimuspalokuntalaisten fyysisen valmiuden parantaminen -hankkeeseen
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Sisäasiainministeriö, pelastusosasto (SMDno/2010/8)
Esteellinen varapuheenjohtaja Kirsi Rajaniemi poistui paikalta
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on hakenut 64 150 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi (jatkohanke).
Hallitus keskusteli hakemuksesta ja päätti jättää sen pöydälle jatkoselvityksiä varten.
Suomen Palopäällystöliitto (SMDno/2010/45)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 8 050 euron (50 %) avustusta hankkeeseen
Aluepelastuslaitosten perehdyttämisprosessin ja -käytäntöjen kehittäminen.
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 8 050 euron
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 8 050 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2012. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDno/2010/22)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 470 000 euron (100 %) avustusta Palokunnasta turvallisuuskeskukseksi – hankkeeseen.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDno/2010/39)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on hakenut 43 050 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Vaikuttavuustavoitteiden saavuttaminen keskusjärjestöpalveluja tehostamalla.
Hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään 43 050 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 43
050 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta
myönnetään ennakkona 12 915 euroa.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Suomen Sopimuspalokuntien liitto (SMDno/2010/41)
Suomen Sopimuspalokuntien liitto on hakenut 52 620 euron (100 %) avustusta hankkeeseen Palokuntien sopimusjärjestelmän kehittäminen.
Hallitus päätti myöntää Suomen Sopimuspalokuntien liitolle yhteensä enintään 52 620
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla
yhteensä enintään 52 620 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten
suuruinen. Hankkeelle myönnetään ennakkona 15 786 euroa (30 %). Avustusta ei
myönnetä edunvalvonnallisiin toimenpiteisiin, palkkaneuvotteluihin eikä yksittäisten
sopimuspalomiesten sopimusasioihin liittyviin neuvotteluihin. Hankkeen ohjausryhmän tulee olla hakemuksen mukainen ja sisäasiainministeriölle tulee varata oikeus nimetä edustajansa ohjausryhmään.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
TTS Tutkimus (SMDno/2010/38)
TTS Tutkimus on hakenut 35 000 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Hakelämmityksen paloturvallisuuden parantaminen maatiloilla.
Hallitus päätti myöntää TTS Tutkimukselle yhteensä enintään 35 000 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 35 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö (SM/2010/62)
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on hakenut 23 700 euron (86 %) avustusta
hankkeeseen Kustannuslaskennan nykytila, erityisesti henkilöresurssien kohdentaminen pelastustoimessa.
Hallitus päätti myöntää Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikölle yhteensä enintään
23 700 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 23 700 euroa ja enintään 86 % hyväksyttävistä kokonaisPostiosoite
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kustannuksista. Avustuksesta myönnetään ennakkona 7 110 euroa (30 %). Hanke
edellytetään toteutettavan tiiviissä yhteistyössä hakemuksessa mainittujen tahojen
kanssa.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.9.2010. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
Turvatekniikan keskus (SMDno/2010/35)
Turvatekniikan keskus on hakenut 148 000 euron (50 %) avustusta Sähkö palon syttymissyynä seurantatutkimushankkeeseen 2010-2011.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Työterveyslaitos (SMDno/2009/3905)
Työterveyslaitos on hakenut 31 090 euron (45 %) avustusta Onnettomuuksien vaaraa
aiheuttavat torjunta-aineet ja biosidit –hankkeeseen.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Työterveyslaitos (SMDno/2010/34)
Työterveyslaitos on hakenut 95 285 euron (25 %) avustusta hankkeeseen Palomiessairaankuljettajien kuormituksen ja väsymyksen yhteys liukastumisriskiin.
Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vänskä Pekka (SM/2010/32)
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (Vänskä Pekka) on hakenut 177 786 euron (100 %)
avustusta hankkeeseen Pelastustoimen konsernitilinpäätös 2008 ja 2009.
Hallitus päätti myöntää Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle yhteensä enintään
50 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainitun hankkeen käynnistämiseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 50 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta maksetaan ennakkona 15 000 euroa.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
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sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu selvitys. Jatkorahoitusta voidaan hakea aikaisintaan 31.12.2010
erityisavustushaun yhteydessä.

Oppimateriaalihankkeet:
Pelastusopisto (SMDno/2010/2)
Pelastusopisto on hakenut 28 800 euron (60%) avustusta Lentosammutuspäällikkökoulutuksen oppiaineistohankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Pelastusopisto (SMDnro/2010/6)
Pelastusopisto on hakenut 17 950 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Oppimateriaalin tuottaminen savutuuletukseen.
Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 17 950 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 17 950 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laadittu oppimateriaali.
Pelastusopisto (SMDno/2010/4)
Pelastusopisto on hakenut 25 000 euron (50 %) avustusta Torjutaan turvepaloja video-opetusmateriaalin tuottamishankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Palopäällystöliitto (SM/2010/56)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 3 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen
Palomestarin perehdyttäminen -opas pelastuslaitoksille.
Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 3 000 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 3 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen.
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Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.9.2010. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
laadittu opas.

Valistus- ja neuvontahankkeet:
Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry (SM/2010/19)
Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry on hakenut 35 000 euron (50 %) avustusta
hankkeeseen Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry:n 150 -vuotishistoriateos.
Hallitus päätti myöntää Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry:lle yhteensä enintään
13 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus
saa olla yhteensä enintään 13 000 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2012. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti sekä hankkeessa laadittu selvitys.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos (SM/2009/3658)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos on hakenut 20 000 euron (77 %) avustusta hankkeeseen Maahanmuuttajille suunnattu turvaopas (jatkohanke).
Hallitus päätti myöntää Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitokselle yhteensä
enintään 20 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 20 000 euroa ja enintään 76 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeessa laaditut turvaoppaat.
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SataSafety Oy (SMDno/2010/36)
Sata Safety Oy on hakenut 45 500 euron (100 %) avustusta Asuinkiinteistöjen ja asunto-osakeyhtiöiden turvatiedon hakuohjelmahankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry (SM/2010/24)
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry on hakenut 200 000 euron (100 %) avustusta
hankkeeseen Palovaroitinmediakampanja (jatkohanke).
Hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään 200 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään
200 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta myönnetään ennakkona 60 000 euroa (30 %). Sisäasiainministeriölle tulee varata
mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen ohjausryhmään.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.4.2011. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankkeen tuotokset.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM/2010/23)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 80 000 euron (100 %) avustusta
hankkeeseen Turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen vastaanottokeskuksiin ja maahanmuuttajille.
Hallitus päätti myöntää SPEKille yhteensä enintään 80 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 80
000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta
myönnetään ennakkona 24 000 euroa (30 %). Sisäasiainministeriölle tulee varata
mahdollisuus nimetä edustajansa hankkeen ohjausryhmään.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Väliraportti hankkeen toteutuksen vaiheista tulee toimittaa rahastoon viimeistään
30.4.2011, lopputilitys viimeistään 30.4.2012. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset.
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Turun Seudun Yrityssuojeluyhdistys ry (SMDno/2010/26)
Turun Seudun Yrityssuojeluyhdistys ry on hakenut 7925 euron (50 %) avustusta yhdistyksen 50-vuotisjuhlahankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Valtanen Juha (SMDno/2010/10)
Juha Valtanen on hakenut 107 000 euron (100 %) avustusta Savua ja Tulta 2. Suomen
kehittyvä pelastustoimi julkaisun tekemiseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Investoinnit ja muut hankkeet:
Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry (SM/2009/3359)
Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry on hakenut 1 822 euron (50 %) avustusta hankkeeseen Kevytperävaunun hankinta.
Palosuojelurahasto on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt myöntää Liikenteen
turvallisuusvirastolle yhteensä enintään 1 822 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 1 822 euroa ja
enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.9.2010.
Suomen Palopäällystöliitto (SMDno/2010/58)
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 5 000 euron (50 %) avustusta Internetsivujen uudistamishankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
Turvatekniikan keskus (SMDno/2009/3899)
Turvatekniikan keskus on hakenut 26 600 euron (15 %) avustusta Valvontakohderekisterin kehittämishankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
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Suomen Palopäällystöliitto (SMDno/2010/43)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 40 000 euron (100 %) avustusta hankkeeseen
FEU:n 15-vuotisjuhlaseminaari ja juhlakokous.
Hallitus päätti myöntää SPPL ry.lle yhteensä enintään 36 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 36
000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustuksesta
myönnetään ennakkona 10 800 euroa (30 %).
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.9.2010. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi.
Suomen Palopäällystöliitto (SMDno/2010/57)
Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 8 190 euron (50 %) avustusta Savunpoistosta
savunhallintaan - koulutusseminaarit valvontaviranomaisille -hankkeeseen.
Palosuojelurahasto päättää hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä
muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Henkilökohtaiset apurahat
Autero Anniina (SMDno/2010/40)
Autero Anniina on hakenut 31 983 euron (100 %) avustusta Väitöskirjatutkimukseen:
Performance coherence in Finnish fire safety policy.
Hallitus päätti myöntää Anniina Auterolle yhteensä enintään 31 983 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 31 983 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Apuraha on 2200 €/kk (12 kk) ja maksetaan avustuksen saajalle virkavapaustodistusta sekä tilityslomaketta vastaan. Hakija voi myös ottaa itselleen vapaaehtoisen vakuutuksen
(8 %), joka kuuluu avustuksen piiriin. Matkakulut ja muut kulut maksetaan hakijalle
jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Väliraportti väitöstutkimuksen etenemisestä tulee toimittaa rahastoon viimeistään
31.3.2011, lopputilitys viimeistään 30.9.2011. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa
myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu väitöstutkimus.
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Mankkinen Teija (SMDno/2009/3785)
Mankkinen Teija on hakenut 9 000 euron (100 %) avustusta Väitöskirjatutkimukseen:
You never walk alone? Palomiestyön ammatti-identiteetin erityisyyden rakentaminen,
15.3.2010-31.10.2010.
Hallitus päätti myöntää Teija Mankkiselle yhteensä enintään 9000 euron suuruisen
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 9000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Apuraha on 2200 €/kk ja maksetaan avustuksen saajalle virkavapaustodistusta sekä tilityslomaketta vastaan. Hakija voi myös ottaa itselleen vapaaehtoisen vakuutuksen (8 %),
joka kuuluu avustuksen piiriin.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita
on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä
sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 30.11.2010. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu väitöstutkimus.
6. Erityisavustushakemukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseksi vuodelle 2010, 2. hakukierroksen avaaminen
Sihteeri esitteli asian.
Erityisavustuksen hakukirjeeseen ei ole tullut muutoksia vuoden 2010 ensimmäiseen
hakukierrokseen verrattuna. Hallitus hyväksyi hakukirjeen sellaisenaan ja päätti julistaa haettavaksi vuoden 2010 2. kierroksen erityisavustukset tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi. Hakuaika päättyy 31.5.2010 ja päätökset 2. kierroksen
erityisavustushakemuksiin tehdään hallituksen kokouksessa elo-syyskuussa 2010.
7. Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset

Hallitus päätti myöntää seuraaville hankkeille hakemuksesta jatkoaikaa:
SM/2008/1781 Suomen Palopäällystöliitto, Pelastusajoneuvo-oppaan uudistamishanke, jatkoaika 31.5.2010 saakka.
SM/2008/1811 Työterveyslaitos, Turvallisuusjohtaminen ja työterveyshuoltotoiminta pelastuslaitoksissa -hanke, jatkoaika 31.12.2010 saakka.
SM-2007-3521/Tu-3942 Työterveyslaitos, Eri-ikäisten palomiesten terveys ja toimintakyky -hanke, jatkoaika 31.3.2011 saakka.
SM-2007-3521/Tu-3942 Jokilaaksojen pelastuslaitos, Turvakanava-hanke, jatkoaika
31.12.2010 saakka
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Hallitus päätti myöntää hakemuksesta ennakkoa seuraavasti:
SM/2008/2097 Suomen Palopäällystöliitto ry, Päätösehtojen muuttaminen, 48 000 €
(30 %) ennakon myöntäminen. Muut päätösehdot pysyivät muuttumattomina.

7.2

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:
SMDnro
SMDno/2010/82
SMDno/2009/3722
SMDno/2010/85
SMDno/2009/3663
SMDnro/2009/3853
SMDnro/20010/155
SMDnro/2009/3630
SMDnro/2010/212
SMDnro/2010/81
SMDnro/2010/103
SMDnro/2009/3701
SMDnro/2009/3581
SMDnro/2009/3549
SMDnro/2009/3723
SMDnro/2010/78
SMDnro/2009/3751
SMDnro/2010/109
SMDnro/2009/3801
SMDnro/2010/90
SMDnro/2009/3789
SMDnro/2010/70
SMDnro/2009/3664
SMDnro/2009/3642
SMDnro/2009/3901
SMDnro/2009/3728
SMDnro/2009/83
SMDnro/2009/3684
SMDnro/2009/3582
SMDnro/2010/84
Yhteensä;

Saaja
Ahtialan VPK ry
Asolan VPK ry
Harjunalustan VPK ry
Jackarby-Renum FBK rf
Jakobstads FBK rf
Jämsänkosken VPK ry
Kaarelan VPK ry
Karungin VPK ry
Kauhajärven VPK ry
Keski-Hollolan VPK ry
Köyliön VPK ry
Köyliön Läntinen VPK ry
Leppävaaran VPK ry
Maalahden palomiesyhd.ry
Metsämaan VPK ry
Noormarkun VPK ry
Nurmijärven Keskus VPK ry
Perttulan VPK ry
Pitäjänmäen VPK ry
Pornaisten VPK ry
Rauman VPK ry
Keravan VPK ry
Sottungsby FBK rf
Tammisalon VPK ry
Tuomarilan VPK ry
Ulvilan VPK ry
Vaasan VPK ry
Vesikansan VPK ry
Vuolijoen VPK ry

Euroa
1 650
3 395
3 537
1 093
3 083
1 108
6 200
725
1 136
1 219
3 947
2 768
1 892
3 480
3 160
2 712
3 893
2 218
878
1 318
970
599
1 072
3 661
626
2 261
2 299
311
647
61 858

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Jakobstads FBK rf SMDnro/2009/3853
Avustusta ei myönnetty kettinkien hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; ko. laskusta ei voida todeta maksupäivämerkintää.
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Jämsänkosken VPK ry SMDnro/20010/155
Arvoltaan 2 250 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden
vuoden määräajan jälkeen.
Kaarelan VPK ry SMDnro/2009/3630
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu seuraavia hankintoja; rikkalapioharjasetti,
lattiakuivain, kouluharja, puhdistusaineet ym., kirvesmiehen kynä, ruuvauskärki, ruuvitaltta, liimauspuristin, muurausastia, perussäkit, havuvaneri ja VPK teipit; kyseessä
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Karungin VPK ry SMDnro/2010/212
Arvoltaan 2 891,04 euron kustannuksia ei hyväksytty, sillä avustusta niihin on haettu
Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2008–1180/Tu-394) mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
Avustusta ei myönnetty puhallusvillan hankintaan; kyseessä ei ole Palosuojelurahastolain avustuksenhakuohjeessa (SM-2008–1180/Tu-394) tarkoitettu merkittävä peruskorjaus.
Avustusta ei myönnetty seuraaviin hankintoihin; palvelushousut, vetoketjuneuleet
ja lippalakit; kyseessä eivät ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuvat kustannukset Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Kauhajärven VPK ry SMDnro/2010/81
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pukukaappien, ensivasteliivien ja ensivastetakkien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Leppävaaran VPK ry SMDnro/2009/3549
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu seuraavia hankintoja;
- tietokoneen hankinta; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
- poranterien ja avaimien ja terien teroituslaitteen hankinta; kyseessä on kaluston
normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon kohdistuva kustannus, ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Perttulan VPK ry SMDnro/2009/3801
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pitäjänmäen VPK ry SMDnro/2010/90
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu Firebox harjoituslaitteen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
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Savion VPK ry SMDnro/2009-3664
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu yhteensä 11 129,31 euron arvosta hankintoja; avustusta on haettu avustuksenhakuohjeen (SM-2008-1180/Tu-394) mukaisen
yhden vuoden määräajan jälkeen.
8.

Muut asiat
Hallituksen jäsenille jaettiin Tuusulan kunnanjohtajan sähköpostitse 26.2.2010 lähettämä aloite, joka koskee rakennusavustuksen myöntämismahdollisuutta kunnan/kuntien omistuksessa ja määräysvallassa olevalle kiinteistöyhtiölle kahden kunnan yhteishankkeena toteuttamassa pelastusaseman rakentamishankkeessa.
Todettiin, että asia vaatii selvitystä, mutta koska vuoden 2010 hakukierros on jo sulkeutunut, mahdollisten muutosten suunnittelu koskee aikaisintaan vuoden 2011 hakua, joka avataan vasta lokakuussa 2010. Kirje merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi ja
sovittiin, että asiankäsittelyä jatketaan hallituksessa myöhemmin keväällä.

9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 29.4.210 klo 8.00 sisäasiainministeriön neuvotteluhuoneessa 426.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.
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Sihteeri
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