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PALOSUOJELURAHASTO

PÖYTÄKIRJA 6/2005

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:

14.12.2005 klo 9.30

Paikka:

Sisäasiainministeriön kokoushuone 426

Läsnä:

Kirsi Rajaniemi
Veli Matti Ojala
Markku Haiko
Brita Somerkoski
Tero Rönni
Maija-Liisa Lindqvist
Anssi Parviainen
Mikko Nygård
Ilpo Helismaa
Ulla Mönkkönen

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
sihteeri
asiantuntija
tarkastaja

Poissa:

Juhani Meriläinen

puheenjohtaja

1.

Kokouksen avaus

este asia 5.1 ja 5.4
klo 9.58-10.42, este asia 6.8
klo 9.31-9.56
klo 9.31-9.56
klo 9.36-10.42; este asia 5.1

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 9.12.2005 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista lisättynä yhdellä
asialla (Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos).

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.10.2005) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja varojen käyttösuunnitelma 2006
Varajäsen Parviainen saapui asian käsittelyn aikana.
Sihteeri esitteli asian. Suunnitelmia on käsitelty edellisessä kokouksessa, missä
käydyn keskustelun pohjalta niihin on tehty eräitä muutoksia. Kokonaan uutena
asiana on mainittu varautuminen VIRVE-hälytyspalvelun päätelaitteiden
hankinnan avustamiseen. Asiakirjoista on pyydetty lausunto
sisäasiainministeriöltä. Saadun lausunnon mukaan ministeriö pitää rahaston
toimintasuunnitelmaa hyvänä ja kannattaa pyrkimystä pienentää pääomaan
kertynyttä ylijäämää. Toimintasuunnitelman todetaan olevan linjassa
pelastustoimen tulossuunnitelman 2006 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 20072011 kanssa.
Hallitus päätti muuttaa kappaleen Toiminnan tavoitteet 2006 viimeisen
kappaleen kuulumaan seuraavasti: ”Paloteknisestä standardisointitoiminnasta
valmistuu loppuvuonna 2005 kaksi selvitystä. Rahasto arvioi osallistumistaan
standardisoinnin rahoittamiseen vuonna 2006 näiden selvitysten perusteella.”
Suunnitelmat hyväksyttiin muuten muutoksitta. Varojen käyttösuunnitelman
mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2006 tehdä seuraavasti:
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Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien
kalustohankinnat
Kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankkeet
Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset
Sopimuspalokuntien pienkalustohankinnat
Erityisavustukset tutkimukseen ja kehitykseen ym.
Varaus VIRVE-hälytyspalvelun päätelaitteisiin
5.

700 000 e
2 200 000 e
2 000 000 e
150 000 e
2 000 000 e
300 000 e

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2006
Asiantuntija Helismaa kertoi yleisesti hakemuksista ja esitteli ne.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SM-2005-2940/Tu-3945)
Esteelliset jäsen Ojala ja varajäsen Parviainen poistuivat kokoustiloista. Kokous
säilyi päätösvaltaisena.
Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle vuodelle
2006 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan
enintään 1 739 556 euron yleisavustuksen.
SPEK:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2005 myönnetty avustus on yhteensä
1 651 630 euroa. Myönnetty avustus on 5,3 % edellisen vuoden avustusta
suurempi. Avustus myönnettiin SPEK:lle käytettäväksi SPEK:n omaan
toimintaan ja sen jäseninä olevien seuraavien alueellisten pelastusliittojen
toimintaan:
Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf
Helsingin Pelastusliitto ry
Hämeen Pelastusliitto ry
Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Lapin läänin pelastusliitto ry
Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry
Oulun läänin Pelastusliitto ry
Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry
Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
Uudenmaan Pelastusliitto ry
SPEK saa antaa päätöksessä tarkemmin määritellyn osan saamastaan
avustuksesta em. alueellisten pelastusliittojen toimintaan ehdolla, että SPEK:n ja
avustuksen saavan pelastusliiton välillä on tehty valtionavustuslain 7.2 §:ssä
tarkoitettu sopimus avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
869 778 e 1.1.2006 mennessä tehdyllä päätöksellä
434 889 e 1.7.2006 mennessä vuotta 2005 koskevan avustuksen tilitystä
vastaan
434 889 e 1.10.2006 mennessä loppuvuotta 2006 koskevaa arviota vastaan
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja
täydennyskoulutusjärjestelmän valtakunnallisiin järjestelyihin ja alueelliseen
toteuttamiseen:
Palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän
549 802 e
mukainen koulutus sekä muu palokuntakoulutus yhteensä
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- alueelliseen toteuttamiseen enintään
2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan:
Valistus ja neuvonta yhteensä
- alueelliseen toteuttamiseen enintään

376 187 e
422 636 e
166 348 e

3. Järjestötoimintaan:
Järjestötoiminta yhteensä
- alueelliseen toteuttamiseen enintään

767 118 e
370 285 e

Palokuntanuorten valtakunnallisten suurleirien valmisteluun ja toteuttamiseen
kohdistuva, aikaisemmin erityisavustuksena myönnetty avustus liitettiin SPEK:lle
myönnettyyn yleisavustukseen. Suurleirien valmistelutyö on käytännössä
jatkuvaa toimintaa, joten avustuksen myöntäminen erityisavustuksen sijaan
osana yleisavustusta on perusteltua. Palokuntanuorten suurleireihin ei enää
myönnetä erikseen leirikohtaisia erityisavustuksia.
SPEK:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle omalta ja alueellisten
pelastusliittojen osalta:
1. perusteltu arvio vuoden 2006 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2006
mennessä,
2. tiedot vuoden 2006 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2007 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2006 avustusvarojen käytöstä 30.4.2007 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Esteelliset jäsen Ojala ja varajäsen Parviainen palasivat kokoustiloihin.
Suomen Palopäällystöliitto ry (SM-2005-2943/Tu-3945)
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle vuodelle 2006
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään
224 466 euron yleisavustuksen.
SPPL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2005 myönnetty avustus on yhteensä
219 890 euroa. Myönnetty avustus on 2 % edellisen vuoden avustusta suurempi.
Hallitus päätti periä takaisin SPPL:lle vuodelle 2004 myönnettyä yleisavustusta
yhteensä 14 242 euroa. Takaisinperittävä määrä vähennetään vuodelle 2006
myönnettävästä avustuksesta. Maksettava avustus on siten 210 224 euroa.
Avustus maksetaan seuraavasti:
105 112 e 1.1.2006 mennessä tehdyllä päätöksellä
52 556 e 1.7.2006 mennessä vuotta 2005 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
52 556 e 1.10.2006 mennessä loppuvuotta 2006 koskevaa arviota vastaan
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus- ja kilpailutoiminta:
Koulutus- ja kilpailutoiminta yhteensä

156 051 e

2. Muu tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä toiminta:
Muu toiminta yhteensä
68 415 e
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SPPL:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
1. perusteltu arvio vuoden 2006 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2006
mennessä,
2. tiedot vuoden 2006 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2007 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2006 avustusvarojen käytöstä 30.4.2007 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Nuohousalan Keskusliitto ry (SM-2005-2944/Tu-3945)
Hallitus päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitto ry:lle vuodelle 2006 tulipalojen
ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 107 840
euron yleisavustuksen.
NKL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2005 myönnetty avustus on yhteensä
99 250 euroa. Myönnetty avustus on 9 % edellisen vuoden avustusta suurempi.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
53 920 e 1.1.2006 mennessä tehdyllä päätöksellä
26 960 e 1.7.2006 mennessä vuotta 2005 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
26 960 e 1.10.2006 mennessä loppuvuotta 2006 koskevaa arviota vastaan
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus:
Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus yhteensä

78 869 e

2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä valistus ja neuvonta
Valistus ja neuvonta yhteensä
28 971 e
NKL:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
1. perusteltu arvio vuoden 2006 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2006
mennessä,
2. tiedot vuoden 2006 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2007 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2006 avustusvarojen käytöstä 30.4.2007 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Palotutkimusraati ry (SM-2005-2924/Tu-3945)
Esteellinen jäsen Ojala poistui kokoustiloista.
Hallitus päätti myöntää Palotutkimusraati ry:lle vuodelle 2006 2006 tulipalojen
ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 21 400 euron
avustuksen.
Palotutkimusraadille vastaavaan toimintaan vuodelle 2005 myönnetty avustus on
yhteensä 20 800 euroa. Nyt myönnetty avustus on 2,9 % edellisen vuoden
avustusta suurempi. Avustus maksetaan päätöksellä.
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
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1. Yleisavustus toimintaan:
Yleisavustus yhteensä

13 800 e

2. Erityisavustus Brandforsk-jäsenmaksuun:
Erityisavustus yhteensä
7 600 e
Palotutkimusraadin tulee toimittaa Palosuojelurahastolle
1. perusteltu arvio vuoden 2006 tavoitteiden toteutumisesta 31.8.2006
mennessä,
2. tiedot vuoden 2006 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2007 mennessä, sekä
3. tilitys vuoden 2006 avustusvarojen käytöstä 30.4.2007 mennessä.
Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot
sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn
ja pelastustoimeen kohdistuneista hyväksyttävistä menoista tai muita asetettuja
perusteita. Myönnettyyn avustukseen sovelletaan muutoin mitä
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.
Esteellinen jäsen Ojala palasi kokoustiloihin. Jäsenet Rönni ja Lindqvist
poistuivat. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
6.

Avustushakemukset ja muut hakemukset
Hamarin VPK ry (SM-2005-2548/Tu-3941)
Miehistön väliasuihin 3 095,24 euron kustannusten perusteella 1 238 euron
avustus.
Järvenpään VPP ry (SM-2005-3037/Tu-3941)
Pelastusvarusteisiin ja –kalustoon (4 536,72 euron kustannusten perusteella
1 814 euron avustus.
Kalvolan VPK ry (SM-2005-3021/Tu-3943)
Kalvolan VPK ry on hakenut miehistöauton hankintaan 22.3.2002 myönnetyn
avustuksen siirtämistä uuteen, vastaavaan miehistö/ensivasteautoon. Ajoneuvon
arvioitu vaihtoarvo on 30 100 euroa.
Hallitus päätti periä takaisin Kalvolan VPK ry:lle miehistöauton hankintaan
22.3.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen
palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä
arvosta (50 % arvioidusta vaihtoarvosta 30 100 euroa eli 15 050 euroa). Hallitus
päätti myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 15 050 euron
avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään myönnetystä avustuksesta.
Myönnetyllä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta, mikä
lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. Hakijan tulee toimittaa rahastolle
jäljennökset uuden kaluston hankintaa sekä vanhan kaluston myyntiä koskevista
tositteista kahden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä.
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (SM-2005-3342/Tu3943)
Varajäsen Somerkoski saapui asian käsittelyn aikana.
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos on hakenut rahaston suostumusta 3.9.2002
myönnetyllä avustuksella Ullavan kunnan hankkiman miehistö/johtoauton
vaihtamiseen. Ajoneuvon arvioitu vaihtoarvo on 28 500-34 000 euroa. Uusi
ajoneuvo rekisteröidään Ullavan kunnan omistukseen.
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Hallitus päätti periä takaisin Ullavan kunnalle miehistö/johtoauton hankintaan
3.9.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen
palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä
arvosta (omaisuuden lopullisesta myyntihinnasta). Palautusosuus tulee maksaa
rahastolle viimeistään yhden kuukauden kuluessa avustuksella hankitun
omaisuuden myymisestä. Hakijan tulee toimittaa rahastolle jäljennökset uuden
kaluston hankintaa ja vanhan myymistä koskevista tositteista kahden kuukauden
kuluessa hankinnan tekemisestä.
Valtionavustuslain 13 §:n mukaan, mikäli avustus on myönnetty
avustuspäätöksessä määriteltyä käyttötarkoitusta varten hankittavan
omaisuuden hankintaan, omaisuutta ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin
avustuspäätöksessä määriteltyyn käyttötarkoitukseen, eikä sen omistus- tai
hallintaoikeutta luovuttaa toiselle omaisuuden käyttöaikana. Käyttöajaksi
saadaan määrätä enintään kymmenen vuotta avustuksen tai sen viimeisen erän
maksamisesta.
Lain 22 §:n mukaan valtionapuviranomainen voi määrätä avustuksen takaisin
perittäväksi, jos omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus on luovutettu toiselle.
Palautettava määrä on sen suuruinen osa avustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyvästä arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden
alkuperäisistä hankintamenoista.
Rahaston ohjeen avustusten myöntämisestä pelastustoimen alueille, kunnille ja
sopimuspalokunnille mukaan rahastosta voidaan myöntää avustusta kaluston
hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin ainoastaan pelastustoimen alueille ja
sopimuspalokunnille. Rahaston nykyisen päätöskäytännön mukaisesti kaluston
hankintaan myönnetty avustus siirretään uuteen kalustoon perimällä avustus
takaisin ja myöntämällä uuteen hankintaan vastaavansuuruinen uusi avustus.
Korson VPK ry (SM-2005-2982/Tu-3941)
Pelastuskalustoon 2 057,60 euron kustannusten perusteella 823 euron avustus.
Avustusta ei myönnetty asemapalvelusasujen hankinnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Kymin Läntinen VPK ry (SM-2005-2553/Tu-3941)
Paloaseman kalustohallin ovien vaihtamiseen 3 643,56 euron kustannusten
perusteella 1 457 euron avustus. Hyväksyttävistä kustannuksista vähennettiin
pelastuslaitoksen avustus hankkeeseen.
Lahden VPK ry (SM-2005-2549/Tu-3941)
Sammutusvarusteisiin ja –kalustoon 17 215,15 euron kustannusten perusteella
6 886 euron avustus. Avustusta ei myönnetty asemapalvelusasujen hankinnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin.
Liedon VPK ry (SM-2005-2797/Tu-3941)
Esteellinen varajäsen Somerkoski ei osallistunut päätöksentekoon.
Liedon VPK on hakenut avustusta säiliöauton korjaamisesta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Kyseessä katsottiin olevan kaluston normaali
huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.
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Mäntsälän VPK ry (SM-2005-2595/Tu-3941)
Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 7 445,33 euron kustannusten perusteella
2 978 euron avustus.
Ohkolan VPK ry (SM-2005-2787/Tu-3941)
Pelastuskalustoon 3 530,49 euron kustannusten perusteella 1 412 euron
avustus. Avustusta ei myönnetty lukitus- ja hälytysjärjestelmän hankinnasta sekä
vesi- ja viemäriliittymän kaivutyöstä aiheutuneisiin kustannuksiin.
Ovako Bar Oy Ab tehdaspalokunta (SM-2005-2987/Tu-3941)
Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 2 681,13 euron kustannusten perusteella
1 072 euron avustus. Kustannuksista huomioitiin arvioitu osuus toiminnasta
pelastustoimen alueen sopimuspalokuntana.
Pitkäjärven VPK ry (SM-2005-3016/Tu-3941)
Vahingontorjuntakalustoon 14 626,83 euron kustannusten perusteella 5 850
euron avustus. Avustusta ei myönnetty T-paitojen hankinnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin.
Renkomäen VPK ry (SM-2005-2615/Tu-3941)
Sammutuskalustoon ja –varusteisiin 14 957,76 euron kustannusten perusteella
5 983 euron avustus.
Savion VPK ry (SM-2005-2541/Tu-3941)
Sammutusasuihin 10 694,22 euron kustannusten perusteella 4 277 euron
avustus.
7.

Muut asiat
7.1. Pelastustoimen valtiollistaminen
Jäsen Haiko kertoi lyhyesti selvitystyön tilanteesta. Ministeri Rajamäki on
13.12.2005 ilmoittanut kantanaan, että pelastustoimi tulee säilyttää kunnallisena
toimintana. Ministerityöryhmä ottaa asiaan kantaa myöhemmin.
7.2. Paloasemaselvitys
Palosuojelurahasto pyysi 8.6.2005 pelastustoimen alueita ilmoittamaan tiedot
alueilla vuosille 2006-2010 suunnitelluista paloasemien
uudisrakennushankkeista sekä peruskorjauksista ja laajennuksista viimeistään
31.8.2005. Yhtä lukuun ottamatta kaikki alueet toimittivat pyydetyt tiedot.
Tuloksia on esitelty ensimmäisen kerran kokouksessa 12.10.2005.
Sihteeristön laatiman muistion mukaan vuosina 2006-2010 alueilla rakennetaan
52 uutta paloasemaa ja peruskorjataan 89 asemaa. Vuosittain hankkeita on 3040, uudisrakennuksia kymmenkunta. Hallitus totesi, että vuoden 2006 alussa
järjestettävässä strategiaseminaarissa on syytä käsitellä myös paloasemien
avustamista, mihin nyt tehty selvitys antaa hyvän perustan.
Maanpuolustuskoulutus ry tekee keväällä 2006 selvityksen olemassa olevista
harjoitusalueista, missä yhteydessä selvitetään myös pelastustoimen
harjoitusalueet. Todettiin, että asiassa on syytä olla yhteydessä MPK:een.
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
7.3. Annettavat lausunnot
Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä
Sisäasiainministeriö on pyytänyt 12.12.2005 lausuntoa luonnoksesta ministeriön
asetukseksi rahaston työjärjestykseksi. Työjärjestyksessä säädettäisiin rahaston
henkilöstön tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja esittelystä hallituksessa sekä
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yhteistoimintamenettelystä. Sihteeristö on laatinut luonnoksen rahaston
lausunnoksi asetusluonnosta koskien.
Hallitus totesi, että lausuntoluonnos vaatii edelleen muokkaamista. Asia
päätettiin jättää pöydälle.
Sisäasiainministeriön taloussääntö
Sisäasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta ministeriön
taloussäännöksi. Sihteeristö on laatinut luonnoksen rahaston lausunnoksi asiaa
koskien.
Taloussäännön mukaan oikeus sitoutua menoon on henkilöllä, jolla on
työjärjestyksen tai vastaavan ohjesäännön sekä niiden nojalla annettujen
valtuutusten perusteella oikeus käyttää ratkaisuvaltaa. Rahaston
työjärjestysluonnoksessa ainoastaan todetaan taloussäännön määräysten
koskevan rahastoa. Voimassaolevan taloussäännön mukaan toimintaan liittyvät
menot hyväksyy puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja enintään 200 euron
suuruiset hallintomenot voi hyväksyä pääsihteeri. Lausunnossa esitetään, että
taloussääntöön lisätään kappale: ”Palosuojelurahastossa oikeus sitoutua
menoon on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Pääsihteeri voi
hyväksyä rahaston sisäiseen hallintoon liittyvät, enintään 500 euron suuruiset
menot.”
Hallitus hyväksyi lausunnon muutoksitta.
Pelastusalan järjestöjen toimitilat
Suomen Palopäällystöliitto, Palo- ja pelastustieto, Nuohousalan Keskusliitto ja
Uudenmaan pelastusliitto etsivät yhteisiä toimitiloja. Tavoite on löytää sopivat
tilat 31.5.2006 mennessä. UPL:oa lukuun ottamatta järjestöt omistavat tilansa ja
toimisivat yhteisten tilojen rahoittajina. Osaan tiloista on saatu rahaston avustus.
Järjestöt ovat tiedustelleet rahastolta mahdollisuutta avustaa niitä hankkeessa,
mikäli nykyisten huoneistojen myyntituotot eivät riitä yhteisten tilojen hankintaan
ja kunnostamiseen sekä varustamiseen. Lisäksi järjestöt pyytävät rahaston
kannanottoa siitä, voiko se tarvittaessa järjestää lainaa jollekin tai joillekin
osapuolille, mikäli toimitilat eivät ole menneet kaupaksi uusien tilojen löydyttyä.
Hallitus päätti ilmoittaa hakijoille, että sen tiedossa ei ole seikkoja, jotka
estäisivät nykyisiin toimitiloihin myönnettyjen avustusten käyttämisen nyt
kyseessä olevaan hankkeeseen. Laki palosuojelurahastosta (306/2003) ei tunne
mahdollisuutta myöntää rahastosta lainoja. Lakia koskevassa HE:n
perusteluissa on nimenomaan todettu, että rahasto ei harjoittaisi sijoitustoimintaa
eikä sillä olisi lainanotto tai –antovaltuuksia. Hallitus päätti ilmoittaa, että sillä ei
ole laillista oikeutta myöntää hakijan tarkoittamaa lainarahoitusta.
Hankkeessa mahdollisesti tarvittavan enemmän avustuksen osalta hallitus viittaa
palosuojelurahastolain 14 §:ään, jonka mukaan rahastosta voidaan myöntää lain
tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman
puitteissa yleis- tai erityisavustuksia, sekä voimassa olevaan avustuskäytäntöön,
jonka mukaan erityisavustukset julistetaan vuosittain yleisesti haettaviksi ja
kaikkien hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen johdosta ratkaistaan
yhdessä.
Esityslistan ulkopuolelta käsiteltiin seuraava hakemus:
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Agro-Elektro Oy (SM-2003-3485/Tu-3942)
Agro-Elektro Oy on 25.2.2004 saanut rahaston myönteisen päätöksen
avustuksesta hankkeelle ”maatilojen sähköistyksen parantaminen ja
sähköriskien pienentäminen”. Päätösehtojen mukaan avustus voi olla enintään
50 000 euroa ja 29 % kokonaiskustannuksista. Hankkeen muu rahoitus ei ole
toteutunut suunnitellulla tavalla. Hankkeeseen on saatu rahaston avustuksen
lisäksi 9 000 euron avustus työsuojelurahastosta ja 12 000 euron avustus
maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta, jolloin koko rahoitus on 71 000 euroa. Siten
rahaston osuus kustannuksista olisi noin 70 %. Agro-Elektro on hakenut
päätöksen muuttamista siten, että avustuksen maksamatta jäänyt osuus voidaan
käyttää vuoden 2006 aikana ilman aiempaa 29 % maksimirahoitusosuutta.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hakija ei ole esittänyt
palosuojelurahastolaissa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä sille, että avustus
myönnettäisiin suurempana kuin 29 % kokonaiskustannuksista.
8.

Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty. Sihteeristö selvittää sopivan
kokousajan.

9.

Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.42.

Varapuheenjohtaja

Kirsi Rajaniemi

Sihteeri

Mikko Nygård

