Pöytäkirja 5/2015

Hallituksen kokous

1

Aika

27.8.2015 klo 10.00 - 12 sekä 16.15 - 17.30

Paikka

Kokoushuone NH1, Pelastusopisto, Hulkontie 83, Kuopio

Läsnä

Kari Hannus
Mika Kättö
Anne Holmlund
Jari Hyvärinen
Petri Mero
Jussi Rahikainen
Kari Rajamäki
Simo Tarvainen

puheenjohtaja, esteasiat: 7.2.1
varapuheenjohtaja; pj. kohta 7.2.1
jäsen
jäsen poistui klo 14.00
jäsen
jäsen (etäyhteydellä), poistui 17.01
jäsen
jäsen esteasia: 5, kohta 20

Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Ada Almusa

ylitarkastaja
tarkastaja
harjoittelija

Kutsuttuna paikalla:
Manu Herna, johtava asiantuntija, SM/Hallinto- ja kehittämisosasto
Palosuojelurahaston sähköisen asioinnin ratkaisun määrittelyhanke
Matti Sipilä, erikoistutkija, Pelastusopisto, Varanto-hanke
Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto, opiston tutkimushankkeet
Mervi Parviainen, rehtori, Pelastusopisto
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.58.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 20.8.2015 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista, lisäyksellä kohta
8.5 FinnSec 2015 messut.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (28.5.2015) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Palosuojelurahaston pääsihteerin sijaisen valinta ajalle 1.9.2015 31.12.2016 sekä ylitarkastajan sijaisuuden laittaminen haettavaksi
Varapuheenjohtaja Kättö esitteli asian sekä toimi asiakohdan pöytäkirjanpitäjänä
Puheenjohtaja Kari Hannus teki päätösesityksen asiakohdan 4 esittelyjärjestelystä
seuraavasti: Palosuojelurahaston hallitus päättää, että pääsihteerin (Paakkolanvaara) ja hänen työjärjestyksen mukaisen sijaisensa (Herrala) estyneenä ollessa pääsihteerin sijaisen ottamista koskevan asian sekä ylitarkastajan sijaisuuden laittamisen
haettavaksi esittelee hallitukselle varapuheenjohtaja Mika Kättö.
Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan päätösesityksen.

Pääsihteerin valinta:

Varapuheenjohtaja Mika Kättö teki hallitukselle etukäteen toimitetun aineiston
(esityslistan kohta 4 ja pääsihteerin ottamista koskeva esittelymuistio, pöytäkirjan
liite 1) mukaisen päätösesityksen pääsihteerin sijaisen ottamisesta seuraavasti:
Esitän, että Palosuojelurahaston hallitus ottaa rahaston pääsihteerin Hanna Paakkolanvaaran sijaiseksi Palosuojelurahaston ylitarkastajan, teologian tohtorin, yhteiskuntatieteiden maisterin Mari Johanna Herralan ajalle 1.9.2015 - 31.12.2016,
kuitenkin enintään niin pitkään kuin Paakkolanvaara on virkavapaalla. Samalla Palosuojelurahaston hallitus päättää esittää sisäministeriölle, että se nimittäisi Herralan ylitarkastajan virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle ajalle tehtävänään
toimia Palosuojelurahaston pääsihteerinä.
Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtajan päätösesityksen ja otti
pääsihteerin sijaiseksi Mari Johanna Herralan ajalle 1.9.2015 - 31.12.2016 sekä
päätti samalla esittää sisäministeriölle Herralan nimittämistä ylitarkastajan virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle ajalle tehtävänään toimia Palosuojelurahaston pääsihteerinä.

Ylitarkastajan tehtävän laittaminen haettavaksi

Varapuheenjohtaja Mika Kättö teki hallitukselle etukäteen toimitetun aineiston
mukaisen päätösesityksen ylitarkastajan tehtävän laittamisesta
haettavaksi seuraavasti:
Esitän, että Palosuojelurahaston hallitus päättää laittaa Herralalta pääsihteeriksi
nimittämisen johdosta vapautuvan tehtävän (ylitarkastajan sijaisuus 31.12.2016
saakka) haettavaksi.
Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti varapuheenjohtajan päätösesityksen laittaa
ylitarkastajan sijaisuus haettavaksi esityksen mukaisesti.
5.

Vuoden 2015 2. hakukierros Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, avustuspäätökset
Ylitarkastaja esitteli asian.
Rahastoon saapui 31.5.2015 määräaikaan mennessä yhteensä 13 hakijataholta yhteensä 21 hakemusta. Hakemuksia arvioi ylitarkastajan tukena asiantuntijaraati, joka käsitteli kaikki saapuneet hakemukset kokouksessaan 13.8.2015.
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Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto (tutkimus & tilastot, Pronto, pelastusopiston toiminta)
Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus & neuvonta, kampanjat)
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, laitosten välinen yhteistyö, pelastustoiminta)
Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO (toimintavalmius, palvelutaso,
riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
Arto Heinonen, riskipäällikkö, Folksam Vahinkovakuutus (vakuutusala, riskienhallinta, tulipalot vakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Jarkko Häyrinen, ylitarkastaja, SM/PEO (mm. onnettomuuksien ehkäisy, palontutkinta, tahalliset palot, erityisryhmien paloturvallisuus)
Simo Hostikka, professori, Aalto yliopisto, (mm. paloturvallisuustekniikka, rakennusten paloturvallisuus, tulipalojen simulointi, poistumisturvallisuus)
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus)
Tiina Männikkö, neuvotteleva virkamies, SM/PEO, (tutkimustoiminnan
koordinointi)
Maija Peltokangas, pelastusylitarkastaja, SM/PEO, (mm. onnettomuuksien
ehkäisypuolelle, valistuskampanjoihin ja -tapahtumiin, kansalaisten asenteisiin
(gallupit) ja sopimuspalokuntien turvallisuusviestintään ja tapahtumatoimintaan), Jaana Rajakon sijaisena joulukuulle 2015.

Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimi ylitarkastaja Johanna Herrala.
Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää erityisavustukset seuraavasti:
5.1 Aalto-yliopisto, SMDno-2015–982, Toiminnallisen palomitoituksen laajentaminen ja hyväksymisprosessin kehittäminen (TOIMIHYVÄ)
Aalto-yliopisto on hakenut 64 556 euron (50 %) avustusta Toiminnallisen palomitoituksen laajentaminen ja hyväksymisprosessin kehittäminen (TOIMIHYVÄ) hankkeeseen, ajalle 1.10.2015 - 31.5.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Aalto-yliopistolle yhteensä

enintään 64 556 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 64 556 euron ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä
vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella
enintään kolmessa (3) erässä. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hanke tulee tehdä vuorovaikutuksessa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja edistymisestä tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2016. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.8.2017. Lopputilityksen liitteenä toimitetaan myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi
sekä hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeessa laadittu selvitys.
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5.2 Ilmatieteen laitos, SMDno-2015–947, Suurpalojen mahdollisuus Suomessa
Ilmatieteen laitos on hakenut 15 954 euron (50 %) avustusta Suurpalojen mahdollisuus Suomessa -hankkeeseen, ajalle 1.11.2015 - 31.1.2016

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on päättänyt myöntää Ilmatieteen laitokselle

yhteensä enintään 15 954 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 15 954 euroa ja enintään 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan. Yleiskustannusten kohtuullisuuteen hankkeessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Hankkeen ohjausryhmään tulee pyytää edustus Sisäministeriön
pelastusosastolta sekä ainakin yhdeltä pelastuslaitokselta ja aluehallintovirastolta.
Hankkeen hyödynnettävyyteen pelastustoimessa tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla
tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Lopputilitys myönnetyn
avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.5.2016. Lopputilityksen
liitteenä toimitetaan myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut
omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus.
5.3 KK-Palokonsultti Oy, SMDno-2015–965, Sivukäytävä-kerrostalojen savunpoiston järjestelyjen, suunnittelun ohjauksen sekä sammutushenkilöstön taktiikan tutkimus
KK-Palokonsultti Oy on hakenut 48 50 euron (50 %) avustusta Sivukäytäväkerrostalojen savunpoiston järjestelyjen, suunnittelun ohjauksen sekä sammutushenkilöstön taktiikan -tutkimushankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 25.11.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esite-

tyssä muodossa muodossaan eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.4 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, SMDno-2015–980, Akkukennojen
ja akkujen palotutkimus
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 41 640 euron (50 %) avustusta
Akkukennojen ja akkujen palotutkimus -hankkeeseen, ajalle 1.10.2015 - 30.9.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Metropolia Ammattikorkea-

koulu Oy:lle yhteensä enintään 41 640 euroa ja enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 10 000 euroa. Loppuosa avustuksesta maksetaan jälkikäteen tillitystä vastaan enintään kolmessa (3)
erässä. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hankkeessa
tule ottaa huomioon Savonia ammattikorkeakoulun ja Varkauden tehtaan akku/litiumakkutietämys.
Väliraportti hankkeen toteutuksesta ja etenemisestä tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.8.2016 mennessä. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään 31.5.2017. Lopputilityksen liitteenä toimitetaan myös
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hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä
hankkeessa laadittu selvitys.
5.5 Pelastusopisto, SMDno-2015–953, Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät
Pelastusopisto on hakenut 54 390 euron (75 %) avustusta Kohteessa täydentyvät
pelastusryhmät -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 54 390 euroa ja enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti enintään kolmessa (3) erässä Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tulee tehdä viimeistään
31.3.2017. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Tilityksen yhteydessä
tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen saatu rahoitus. 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. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
5.6 Pelastusopisto, SMDno-2015–955, Paloturvallisuuskulttuurin rapautuminen
Pelastusopisto on hakenut 122 504 euron (74,7 %) avustusta Paloturvallisuuskulttuurin rapautuminen -hankkeeseen, ajalle 1.9.2015 - 30.8.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatketaan lisäselvitysten saannin jälkeen seuraavassa kokouksessa.

5.7 Pelastusopisto, SMDno-2015–956, Pelastustoimea hyödyttävien tutkijaopintojen edistäminen
Pelastusopisto on hakenut 42 400 euron (89,5 %) avustusta Pelastustoimea hyödyttävien tutkijaopintojen edistäminen -hankkeeseen, ajalle 1.9.2015 - 31.12.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.8 Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno-2015–971, Palopäällystöbarometri 2015
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 18 372 euron (66,5 %) avustusta Palopäällystöbarometri 2015-hankkeeseen, ajalle 15.9.2015 - 31.3.2016.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä tänä hetkenä katsota
edistävän palosuojelurahastolain (306/2203) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

6

5.9 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2015–961, Palokuntatoiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt - miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 68 920 euron (100 %) avustusta Palokuntatoiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt - miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää? -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
jättää hakemuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen. Hakijaa pyydetään tekemään
tarkennettu hanke-esitys.

5.10 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SMDno-2015–966, Palonestoaineiden
hyödyt palontorjunnassa ja terveyshaitat eri väestöryhmissä - vertaileva tutkimus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 100 765 euron (50 %) avustusta Palonestoaineiden hyödyt palontorjunnassa ja terveyshaitat eri väestöryhmissä - vertailevaan tutkimushankkeeseen, ajalle 1.10.2015 - 30.9.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
hylätä hakemuksen. Hakija on hakenut hankkeeseen avustusta myös vuoden 2015
ensimmäisellä hakukierroksella, jonka jälkeen hankehakemusta on täsmennetty.
Hankkeen ei katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.11 Turun yliopisto, SMDno-2015–973, Turvallinen koulu
Turun yliopisto on hakenut 87 000 euron (35,6 %) avustusta Turvallinen koulu -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 - 31.5.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Turun yliopistolle yhteensä enintään 87 000 euron suuruisen avustuksen.
Avustus saa olla yhteensä enintään 87 000 euroa ja enintään 35,6 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa (3) erässä. Hankkeen on saatuine tarkennuksineen katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hankkeen hyödynnettävyyteen pelastustoimessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hanke tulee tehdä vuorovaikutuksessa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa ja hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua
edustaja SM/pelastusosastolta. Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon
31.5.2016 mennessä. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2017 mennessä.
Lopputilityksen liitteenä tulee toimitta myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja
vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.

Postiosoite
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 480 171

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi

5.12 VTT Expert Services Oy, SMDno-2015–967, VTT:n asiantuntijan osallistuminen Pelastusopiston Iäkkäät palo-ovet -hankkeen (SMDno-2014–
2945) ohjausryhmätyöskentelyyn
VTT Expert Services Oy on hakenut 2 615 euron (100 %) avustusta VTT:n asiantuntijan osallistuminen Pelastusopiston Iäkkäät palo-ovet -hankkeen (SMDno2014–2945) ohjausryhmätyöskentely -hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 31.12.2015.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää VTT Expert Services Oy:lle enintään 2 615 euron suuruisen avustuksen
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 2 615
euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimitta myös hankkeen tuntikirjanpito ja
hankkeesta laadittu selvitys (konsultoinnit ja osallistumiset ohjausryhmätyöskentelyyn).
5.13 Pelastusopisto, SMDno-2015–954, Sosiaalisen median oppimateriaalihanke
Pelastusopisto on hakenut 43 384 euron (75 %) avustusta Sosiaalisen median oppimateriaalihankkeeseen, ajalle 1.9.2015 - 31.12.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt

myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 37 008 euron, enintään 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun
hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 37 008 euroa ja enintään 75 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista 49 345 euroa. Avustus maksetaan tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa (3) erässä. 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.
Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007).
Hankkeen väliraportti tulee toimittaa rahastoon 31.5.2016 mennessä. Lopputilitys
tulee toimittaa rahastoon 31.3.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimitta myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeesta laadittu selvitys.
5.14 Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno-2015–969, Pelastusalan työturvallisuuskortti
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 27 178 euron (50 %) avustusta Pelastusalan työturvallisuuskortti -hankkeeseen, ajalle 4.5.2015 - 29.2.2016.

Päätös: 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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5.15 Suomen Palopäällystöliitto ry, SMDno-2015–972, Pelastusalan väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset
Suomen Palopäällystöliitto ry on hakenut 26 160 euron (80,9 %) avustusta Pelastusalan väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset -hankkeeseen, ajalle 1.8.2015 29.2.2016.

Päätös: 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.

5.16 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry, SMDno-2015–943, Fyysisen
kunnon ja terveellisen ravinnon opas sopimuspalokuntalaisille
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry on hakenut 51 550 euron (100 %) avustusta
Fyysisen kunnon ja terveellisen ravinnon opas sopimuspalokuntalaisille hankkeeseen, ajalle 1.10.2015 - 30.4.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsota edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.17 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SMDno-2015–979, Safety 2016 konferenssi, Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 29 173 euron (100 %) avustusta
Safety 2016 -konferenssi, Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus hankkeeseen, ajalle 1.9.2015 - 30.9.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle yhteensä enintään 29 173 euron ja
enintään hyväksyttävien kustannusten suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustus saa olla yhteensä enintään 29 173 euroa ja enintään
hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Avustus maksetaan tositteellista
tilitystä vastaan enintään kahdessa (2) erässä. 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 30.11.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä
tulee toimittaa tiedot sekä alustukset konferenssiin kutsuttujen, palo- ja pelastusalan toimijoiden puheista sekä lista konferenssiin osallistuneista pelastuslaitosten edustajista. Lopputilitykseen liitetään myös hankkeen kirjallinen loppuraportti
ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeesta laadittu selvitys.
5.18 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2015–957, NouHätä!
Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2016
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 318 000 euron (65,2 %) avustusta NouHätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2016 -hankkeeseen, ajalle
1.9.2015 - 31.8.2016.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 318 000 euron, enintään 65,2 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2015 - 31.8.2016. Avustuksen
määrässä on huomioitu kampanjan 20-vuotis juhlavuoden korkeammat hankekustannukset. Avustus saa olla yhteensä enintään 318 000 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Ennakkona myönnetään 90 000 euroa ja
loppuosa avustuksesta maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään
kolmessa (3) erässä. Hankinnassa tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua
lakia (348/2007). Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pidettävä palosuojelurahastolain 17 1 §: tarkoitettuina
erityisen painavina syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon
30.11.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa laadittu selvitys.
5.19 Viestintätoimisto Lyhyesti Oy, SMDno-2015–968, Taloyhtiön viestintä
kriisin jälkeen -koulutushanke
Viestintätoimisto Lyhyesti Oy on hakenut 252 898 euron (87,3 %) avustusta Taloyhtiön viestintä kriisin jälkeen -koulutushankkeeseen, ajalle 1.10.2015 - 30.9.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.20 Keski-Suomen pelastuslaitos, SMDno-2015–983, PERA II jatkohanke
Keski-Suomen pelastuslaitos on hakenut 75 300 euron (34,2 %) avustusta PERA
II jatkohankkeeseen, ajalle 1.9.2015 - 30.4.2016.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Keski-Suomen pelastuslaitokselle yhteensä enintään 75 300 euroa ja enintään 34,2 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan enintään kolmessa (3) erässä. Lopputilitys tulee
toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee
toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä
hankeen tuotokset sekä hankkeessa laadittu selvitys. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa.
5.21 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2015–958, CTIF Suomen kansallinen komitea
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 125 350 euron (100 %) avustusta, CTIF Suomen kansallinen komitea -hankkeeseen, ajalle 1.1.2016 31.12.2016.
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Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt
myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 125 350 euron ja enintään hyväksyttävien kustannusten suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen. Ennakkona myönnetään 40 000 euroa ja loppuosa avustuksesta maksetaan jälkikäteen tositteellista tilitystä vastaan hankkeen etenemisen
mukaisesti ja kustannusten ajoittumisen perusteella enintään kolmessa (3) erässä.
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. Hankinnasta tulee noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007). Lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2017
mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeesta laadittu selvitys. Tilityksen yhteydessä tulee eritellä myös toteutunut omarahoitusosuus sekä muu hankkeeseen
saatu rahoitus.

6.

Vuoden 2016 1. hakukierros, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvien
erityisavustusten julistaminen jaettaviksi
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahasto julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden 2015 aikana käynnistyviin hankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset
sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut apurahat ja stipendit (vuoden 2015
ensimmäinen hakukierros).
Hakuilmoitukseen ei esitetty mainittavia muutoksia aiempaan nähden. Yleiskustannusten perusteluun sekä kohtuullisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Avustuksia
haetaan sähköisesti ja hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.12.2015
virka-ajan päättymiseen (16.15) mennessä. Myös lähetetty sähköposti on virallinen
asiakirja. Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää tarvittaessa
hakijaa täydentämään hakemustaan. Sekä oma-aloitteiset että pyydetyt täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 20.1.2016 mennessä, jotta ne voidaan
huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa helmi-maaliskuussa 2016. Vuoden 2016 toinen hakukierros avataan helmi-maaliskuussa 2016 ja hakuaika päättyy 31.5.2015.
Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti.
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7.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
7.1 Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 1kpl
7.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, SMDno/2014/345, tilityksen jatkoaika
ylitarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahasto on 22.4.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno/2014/345
myöntänyt avustusta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan enintään 76 000 euroa kokonaiskustannusten 190 000 euroa perusteella.
Päätösehtojen mukaan tilitys tulee jättää viimeistään 31.10.2015.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on 14.8.2015 päivätyllä kirjeellä sekä 20.8.2015
päivätyllä lisäselvityksellä hakenut jatkoaikaa tilityksen jättämiselle 31.10.2016
saakka. Jatkoaikaa tilityksen jättämiselle haetaan, koska aiemmin kilpailutettu
sammutus- ja raivausautohankinta viivästyi markkinaoikeuskäsittelyn takia ja näiden kilpailutus jouduttiin uusimaan. Tästä syystä nyt käsiteltävä hankinta osui päällekkäin puomitikasauton hankinnan kanssa, jolloin pelastuslaitoksen ja Espoon
kaupungin hankintayksikön resursseja oli sidottuna aiempaan hankintaan. Puomitikasauton hankinnan suorituskykyvaatimukset on tehty, teknisen erittelyn teko
aloitettu ja kilpailutus on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian loppuvuodesta. Hankintaprosessin läpivieminen vie kuitenkin hakijan mukaan aikaa tilityksineen noin vuoden.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan 22.4.2014 annettua päätöstä siten, että
hankkeen tilitys tulee jättää 31.10.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
7.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 17 kpl
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti:
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohdan 7.2.1 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana
toimi kohtien 7.2.1 käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Asiakohta SMDno
2015-1191
7.2.1
2015-1213
7.2.2
7.2.3
2015-912
7.2.4
2015-1062
2015-998
7.2.5
2015-1211
7.2.6
2015-1205
7.2.7
2015-1210
7.2.8
2015-1171
7.2.9
2015-1173
7.2.10
20215-909
7.2.11
2015-1027
7.2.12
2015-1259
7.2.13
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Saaja
Ulvilan VPK ry
Billnäs FBK rf
Asolan VPK ry
Espoon VPK ry
Heinäjoen VPK ry
Humppilan VPK ry
Isnäs FBK rf
Kalajoen palohenkilöstö ry
Kellokosken VPK ry
Kymin Läntinen VPK ry
Lumparlands FBK rf
Pirkkalan VPK ry
Pornaisten VPK ry

Euro
2 891
1 719
2 237
1 256
4 603
4 664
1 638
1 706
961
5 335
5 346
3 986
2 404
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7.2.14
7.2.15
7.2.16

2015-1223
2015-1260
2015-905

Savonlinnan VPK ry
Somerniemen VPK ry
Veikkolan VPK ry

3 462
3 750
3 198
49 156

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
7.2.17

SMDno-2015-1208

Tervolan VPK ry

0

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta
Billnäs FBK rf
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi painepesurin (599 e), hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, koska kyseinen hankinta ei kuulu rahaston avustuksenhaun
myöntöperusteiden piiriin. Kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito,
ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Humppilan VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi palvelusasujen (299,79 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan
edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Pornaisten VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi T-paitojen (168 e) ja niiden hihamerkkien painatukseen (45,60 e) eikä lippalakkien hankinnasta ja kirjailusta (50 e) aiheutuneisiin
kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Somerniemen VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi painepesurin letkukelan (1136 e) hankinnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
8.

Muut asiat
8.1 Asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 tulokset
Ylitarkastaja esitteli asian.
Palosuojelurahaston asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin 15.6.2015 kaikille vuonna
2014 rahastosta avustusta hakeneille tahoille. Rahaston päätös avustushakemukseen on voinut olla joko myönteinen tai kielteinen. Kysely osoitettiin 212 henkilölle, jotka oli merkitty avustushakulomakkeessa hankkeen yhteyshenkilöksi.
Päätös: Asiaan päätettiin palata aikataulullisista syistä tulevissa kokouksissa.
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8.2 Talousseuranta: 1. ja 2. neljännes 2015
Ylitarkastaja esitteli asian.
Ylitarkastaja esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan
vuoden 2015 tammi-kesäkuulta. Tuotto- ja kululaskelmassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna avustuksissa on kirjauksia tilille 82000000 Käyttötalouden kulut paikallishallinnolle. Sitoumusten kirjausohjeessa oli
aiemmin mainittu vain tilistä 82010000 Pääomatalouden kulut paikallishallinnolle.
Päätös: Rahaston hallitus merkitsi asian tiedoksi.
8.3 Sähköisen asioinnin ratkaisun määrittelyhankkeen hyväksyminen
Hankkeen tausta
Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.11.2013 vuoden 2014 hallintomenojen osalta, että EU-rahastojen sähköistyshankkeessa toteutettavan asiointialustan ja ASDO2-asiakirjahallintajärjestelmän yhteensovituksen osalta rahaston tulevaa sähköistä asiointialustaa koskevana kustannusosuus on noin 80 000 euron kokonaiskustannuksista 20 000 euroa (pöytäkirja 7/2013, kohta 4.2). Vuoden 2014
hallintomenot jäivät alle budjetoidun, koska sähköisen kyseinen 20 000 euron
maksu jäi vuodelta 2014 toteutumatta (pöytäkirja 1/2015, kohta 4). Kyseinen summa
maksettiin kesällä 2015.
Rahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan 11.2.2015 ehdotuksen, että sisäministeriö asettaa Palosuojelurahaston sähköisen asioinnin alustan käyttöönottamista varten kehittämishankkeen ja valtuutti sihteeristön jatkamaan valmistelua yhdessä ministeriön kanssa. Hankkeen toimikaudeksi suunniteltiin 1.3.2015 – 31.12.2015 (pöytäkirja 1/2015, kohta 9.1).

Rahaston hallituksen kokouksessa 29.4.2015 todettiin, että rahastossa on käynnissä
kokonaisvaltainen hanke sähköiseen asiointiin siirtymisestä. Esittelyssä tuotiin esille, että Palosuojelurahaston on tarkoitus tarjota selainpohjainen sähköinen asiointialusta, jossa hakija voi hoitaa kaiken hakemusprosessiin liittyvän asioinnin. Ratkaisu kommunikoi suoraan sähköisen arkistointijärjestelmän kanssa, automatisoiden viranomaisten työvaiheita. Sähköisen asiointialustan käyttöönotto on tarkoitus
aloittaa vuonna 2016 asteittain ja avustustyypeittäin. (pöytäkirja 3/2015, kohta 7.2).
Hallitus piti hanketta myönteisenä.
Rahaston sähköisen asioinnin ratkaisun määrittelyvaiheen kustannukset
ovat yhteensä noin 70 000 euroa. Määrittelyä seuraavista vaiheista ei ole vielä hinta-arvioita, kustannukset oletetaan pienemmiksi kuin SOLID-ratkaisussa (yhteensä
noin 370 000 euroa), sillä osa tarvittavista toiminnallisuuksista toteutettiin jo tuolloin. Hankkeen asianmukainen toteuttaminen edellyttää suunnittelijan palkkaamista rahastoon ajalle 1.1.2016 - 31.8.2016. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat arvioilta 32 650 euroa. Tältä osin asia tuodaan hallituksen päätettäväksi samassa yhteydessä kun hankkeen lopullinen toteuttaminen tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi määrittelyvaiheen jälkeen loppuvuodesta 2015.
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Päätös:

Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi rahaston sähköisen asioinnin ratkaisun määrittelyvaiheen kustannukset, jotka ovat toimittajilta saadun alustavan arvioin mukaan noin 65 000 euroa. Lisäksi määrittelyaikana HALTIKin osuus on noin 5 000
euroa. Hyväksyttyjen määrittelyjen jälkeen toimittajilta pyydetään kiinteähintaiset
tarjoukset toteutuksesta. Rahaston hallitus tekee tämän jälkeen lopullisen rat-

kaisun hankkeen toteutuksesta ja käyttöönotosta, jolloin myös tehdään päätös rahaston sihteeristön tarvitsemasta lisäresurssista.
Johtavan asiantuntija Manu Hernan esittely sekä muistio (liite 2) merkittiin tiedoksi.
8.4 Kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin päivitetty loppuraportti
Pivotal Consulting Oy:stä ovat 23.6.2015 lähettäneet rahastoon päivitetyn loppuraportin kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnista.
Päätös: Päivitetty loppuraportti hyväksyttiin sekä merkittiin tiedoksi. Asian esittely
siirrettiin tuleviin kokouksiin aikataulullisista syistä.
8.5 Palosuojelurahasto FinnSec 2015 messuilla
Palosuojelurahasto osallistuu messukeskuksessa pidettävään FinnSec messuun
omalla osastollaan (osasto 7 c 38). Messujen ajankohta on 18 - 20.11.2015, jolloin
rahastossa ei ole henkilöstöä.
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.
9.

Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous sekä hallituksen kehittämisseminaari pidetään tiistaina 23.10.2015
kello 10.00 - 15.00.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.
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Varapuheenjohtaja Mika Kättö

Muistio 27.8.2015

HALLITUKSEN KOKOUS 27.8.2015 (esityslistan kohdan 4 liite)
PALOSUOJELURAHASTON PÄÄSIHTEERIN SIJAISEN OTTAMINEN
Virka

Sisäministeriössä on täytettävänä ylitarkastajan määräaikainen (sijaisuus) virkasuhde
(vaativuustaso 8.25) ajalle 1.9.2015-31.12.2016. Virka on ministeriön yhteinen ja se on
sijoitettu pelastusosastolle. Ylitarkastaja hoitaa Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtäviä.
Määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana sähköisellä verkkosivulla
(valtiolle.fi). Hakuaika päättyi 31.7.2015.

Nimittäminen
Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan Palosuojelurahasto on sisäministeriön
hoidossa ja valvonnassa. Palosuojelurahastossa voi olla valtion palveluksessa olevaa
henkilöstöä rahaston varojen puitteissa. Palosuojelurahaston hallituksen tehtävänä on
päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään.
Rahaston henkilöstön palkkaukset ja muut toiminnasta aiheutuvat hallintomenot
suoritetaan Palosuojelurahaston varoista.
Sisäministeriö nimittää Palosuojelurahaston henkilöstön ministeriön virkaan tai
virkasuhteeseen.
Sisäasiainministeriön asetuksen sisäministeriön työjärjestyksestä (1078/2013) 42 §:n
mukaan osaston päällikkö (pelastusylijohtaja) ratkaisee enintään vaativuustasoon 8
kuuluvan viran täyttämistä tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämistä sekä
vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista koskevan asian.
Tehtävät

Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävistä säädetään sisäasiainministeriön asetuksessa
Palosuojelurahastosta (947/2010).
Asetuksen 2 §:n mukaan pääsihteeri:
1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston
henkilöstön esimiehenä;
2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä;
3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta;
4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista;
5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka on
enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen.
Palosuojelurahaston hallitus määrää pääsihteerin sijaisen.

Hakuilmoituksen mukaan:
Ylitarkastaja hoitaa Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtäviä. Ylitarkastajan tehtäviin
kuuluu Palosuojelurahaston johtaminen ja henkilöstön esimiehenä toimiminen, toiminnan
strategisesta kehittämisestä sekä toiminnan ja taloudensuunnittelusta vastaaminen. Lisäksi
ylitarkastaja toimii rahaston hallituksen pääesittelijänä ja sihteerinä, vastaa rahaston
hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee ja toimeenpanee tutkimus- ja
kehittämishankkeita koskevien erityisavustuspäätösesityksiä ja pelastusalan järjestöjen
yleisavustuspäätösesityksiä. Ylitarkastaja vastaa rahaston sähköisen asioinnin
kehittämistyön koordinoinnista ja hankeryhmätyöskentelystä, avustustoiminnan
vaikuttavuuden arvioinnista ja kehittämisestä, avustusten hakumenettelyiden ja
myöntämisperusteiden kehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyöstä.
Kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset
Ylitarkastajan virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.
Hakuilmoituksen mukaan:
Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
taloudellinen osaaminen ja valtion taloushallinnon tuntemus.
Tehtävään valittavalta odotetaan kokemusta julkisista avustuksista sekä
valtionavustuspäätösten valmistelusta.
Lisäksi ylitarkastajan tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hallinnollista
työkokemusta, kokemusta kehittämisprosessien läpiviennistä sekä esimiesvalmiuksia.
Lisäksi arvostamme perehtyneisyyttä kansalaisjärjestötoimintaan ja pelastusalaan,
erinomaisia tietoteknisiä valmiuksia sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävässä
tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää ruotsin kielen
suullista ja kirjallista taitoa.
Virkaa hakeneet
Määräaikaista virkasuhdetta haki määräaikaan mennessä 31 hakijaa.

Hakemukset kohteeseen Ylitarkastaja, Palosuojelurahaston
pääsihteeri (26-322-2015):
ID
A47551
A50975
A43887
A46490
A46383
A50429
P50299
A50551
A50669
A48638
A44557

Sukunimi
af Hällström
Herrala
Huttunen
Immonen
Jantunen
Jormanainen
Juhola
Karjalainen
Karppinen-Lehtonen
Kärpänen
Latja

Etunimi
Nina
Mari Johanna
Risto
Karita
Joni
Reijo
Katariina
Pia
Paula
Pekka
Marko

A44334
A47753
A51640
A45365
A50500
A44986
A51483
P51688
A46448
A51117
A50862
A44257
A51693
A51761
A51156
A51187
A50424
A43993
A50280
A43871

Laukola
Liikanen
Magnusson
Majuri
Mattila
Miettinen
Mukkila
Myyry
Pajula
Pajunen
Rauhala
Rintamäki
Ronkainen
Roos
Salminen
Seirala
Uskelin
Vilander
Vilén
Väyrynen

Heikki
Tapio
Cecilia
Markus
Minna
Markku Kalevi
Velimatti Antero
Piia
Miikka
Aki
Mika
Perttu
reijo
Sirpa
Tiina
Viivi
Leena
Matti
Outi
Valtteri

Hakijoiden ansiot
Lähes kaikilla hakijoilla on ylempi korkeakoulututkinto tai siihen rinnastettava ylempi
ammattikorkeakoulututkinto, yhdellä opistotasoinen tutkinto (insinööri) ja yhdellä alempi
korkeakoulututkinto. Osalla hakijoista on myös tohtorin tutkinto: Herrala (teologian
tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri), Salminen (filosofian tohtori, terveydenhuollon
maisteri) ja Mattila (kauppatieteiden tohtori, dosentin pätevyys, toiminut professorina).
Useimmilla hakijoilla on hakuilmoituksen edellyttämää taloudellista osaamista ja osalla
myös valtion taloushallinnon tuntemusta.
Edelleen usealla hakijalla on hakuilmoituksen edellyttämää hallinnollista työkokemusta,
kokemusta kehittämisprosessien läpiviennistä sekä esimiesvalmiuksia. Osa hakijoista on
perehtynyt myös kansalaisjärjestötoimintaan ja pelastusalaan. Hakemusten perusteella on
arvioitavissa, että usea hakija omaa erinomaiset tietotekniset valmiudet sekä kyvyn
itsenäiseen työskentelyyn. Hakemusten perusteella arvioituna kaikki hakijat omaavat
tehtävässä tarvittavan suomen kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon. Osalla
hakijoista on lisäksi hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Hakuilmoituksessa erikseen mainittuna ja keskeisimpänä kriteerinä on ilmoitettu se, että
tehtävään valittavalta odotetaan kokemusta julkisista avustuksista sekä
valtionavustuspäätösten valmistelusta. Tällä perusteella arvioiden ja hakijoiden
kokonaisansiot huomioon lisäksi ottaen hakijoiden joukosta nousevat vahvimpina
kokemukseltaan esille Nina af Hällström, Johanna Herrala ja Viivi Seirala. Jatkovertailuun
on otettu, erityisesti julkisista avustuksista ja valtionavustuspäätöksiä koskevaa kokemusta
painottaen, viimeksi mainitut kolme hakijaa.

Hakijoiden vertailu
af Hällström (Nina) on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnot vuonna 1989. Hän on
toiminut tiedottajana Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry:ssä (1990), opintosihteerinä Åbo
Akademissa (1990-1991), tiedottajana Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä (1991-1992),
pääsihteerinä Finlands Svenska Ungdomsförbund rf:ssä (1992-1995),
projektikoordinaattorina Finlands Svenska Handikappförbund rf:ssä (2005-2007),
pääsihteerinä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä (2007-2011) ja
toiminnanjohtajana Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf:ssä (2011- edelleen).
Opetus- ja kulttuuriministeriössä Hällströmin tehtäviin kuului muun muassa toimia
arviointi- ja avustustoiminnan esittelijänä, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen
valtionapuihin liittyvä valmistelu- ja kehittämistyö, ESR-projektirahoitukseen liittyvä
valmistelu ja päätöksenteko. Nykyisessä toiminnanjohtajan tehtävässään Hällströmilla on
vastuu järjestön toiminnasta, stipendijärjestelmästä, henkilöstöasioista sekä järjestön
talousasioista.
Herrala (Mari Johanna) on suorittanut muun muassa yhteiskuntatieteiden maisterin
tutkinnon (2005) ja teologian tohtorin tutkinnon (1996). Hän on toiminut
toimistovirkailijana (1989-1990), assistenttina (1994 ja 1997-1998), opintoneuvojana
(1990-1996), lehtorina (1998 ja 2000-2001) Helsingin yliopistossa, tutkijana (1995-1996),
apulaissihteerinä (1996-1997), komitean sihteerinä (1998-1999), valiokuntasihteerinä
(2001), lausuntotyöryhmän sihteerinä (2000-2002), toimituskunnan sihteerinä (2008),
valiokuntasihteerinä (2008), virkapukutyöryhmän sihteerinä (2007-2009) ja toimituskunnan
sihteerinä (2008-2009) Kirkkohallituksessa. Herrala on toiminut edelleen kouluttajana
(1999-2000) Kirkon koulutuskeskuksessa, tutkijana (2001) Helsingin Diakonissalaitoksen
Terveyspalvelut Oy:ssä, suunnitelmasihteerinä Vantaan seurakuntayhtymässä (1997) ja
seurakuntapastorina (1997) Malmin seurakunnassa. Nykyisin Herrala toimii
Palosuojelurahaston ylitarkastajana (2009-edelleen).
Kirkkohallituksen palveluksessa Herralan tehtävä on ollut muun muassa toimia johtavana
viranhaltijana (komiteasihteeri, valiokuntasihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri).
Tehtävät ovat sisältäneet muun muassa päätösten valmistelua, esittelyä, täytäntöönpanoa,
mietintöjen valmistelua ja talouden seurantaa sekä asioiden valmistelua ja esittelyä muun
muassa piispainkokoukselle. Nykyisessä tehtävässään sisäministeriön Palosuojelurahastoon
sijoitettuna ylitarkastajana Herrala toimii rahaston pääsihteerin sijaisena sekä rahaston
hallituksen esittelijänä. Herralan toimenkuvaan kuuluvat erityisesti Palosuojelurahaston
kalusto- ja rakennushankepäätösten valmistelu ja toimeenpano, tilitysten tarkastus ja
maksuun hyväksyminen. Herralalle kuuluu myös rahaston sekä avustusten haku- ja
myöntöperusteiden kehittämistä, innovaatiopalkinnon valmistelua, Palosuojelurahaston
nimeämän raadin sihteerin tehtävät sekä rahaston taloushallinnon tehtäviä. Herrala vastaa
rahaston viestinnän valmistelusta, vaikutusarvioinneista, kyselyistä ja
valvontatoimenpiteistä.
Seirala (Viivi) on suorittanut kulturproducent tutkinnon (2004) ja yhteiskuntatieteiden
maisterin tutkinnon (2007). Hän on toiminut asiakaspalvelijana keilahallissa ja
säästöpankissa (1997-2004), tiedotus- ja markkinointiassistenttina (2002-2005) muun
muassa Helsingin juhlaviikoilla, korkeakouluharjoittelijana (2006) ulkoasiainministeriössä,
kulttuuriasiainneuvoksena, suunnittelijana ja projektisihteerinä (2006-2011) opetus- ja
kulttuuriministeriössä, projektikoordinaattorina (2011-2012) Suomen Kuntaliitossa,

projektikoordinaattorina (2012-2013) Helsingin kaupungin opetusvirastossa ja
koordinaattorina (2012-2014) Kansallisgalleriassa (Valtion taidemuseo). Seirala toimii
nykyisin erityisasiantuntijana (2014- edelleen) Taiteen edistämiskeskuksessa.
Opetusministeriössä Seirala toimi muun muassa useamman vuoden ajan valtionavustusten
valmistelu- ja esittelytehtävissä sekä valtionavustustoimintaa kehittävissä työryhmissä ja
oli mukana luomassa uusia tukimuotoja ja laatimassa kriteerejä valtionavustusten
jakamiseksi. Valtion taidemuseossa Seirala toimi museon ylimmän johdon tukena museon
organisaatiouudistuksen koordinaattorina. Nykyisessä tehtävässään Seirala toimii muun
muassa sihteerinä työryhmässä, jonka tehtävänä on valtionavustusten ja niiden
jakoprosessien kehittäminen. Lisäksi hän toimii puheenjohtaja työryhmässä, joka
valmistelee Taiteen edistämiskeskuksen johtamis- ja toimintamallin kehittämistä.
Yhteenveto
Kaikilla kolmella jatkoarviointiin otetulla hakijalla on hyvää kokemusta julkisista
avustuksista sekä valtionavustuspäätösten valmistelusta, jota on hakuilmoituksessa pidetty
erityisenä edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoitamiselle.
Kolmen jatkoarviointiin otetun hakijan vertailussa af Hällströmin ja Seiralan edelle on
kuitenkin asetettava Herrala, jolla on kuuden vuoden kokemus Palosuojelurahaston
valmistelijana, esittelijänä ja pääsihteerin sijaisena toimimisesta. Tehtävän
menestyksellisen hoitamisen ja vaatimusten kannalta arvioituna Herralalla on täytettävään
tehtävään paras kokemus. Herralalla on sijaisuuden hyvän hoitamisen edellyttämä
perehtyneisyys nimenomaan Palosuojelurahaston julkisiin avustuksiin ja
valtionavustuspäätösten valmisteluun sekä lisäksi pitkäaikainen kokemus toimimisesta
Palosuojelurahaston pääsihteerin sijaisena. Herralalla on myös aikaisempaa laajaa
hallinnollista kokemusta ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon lisäksi tohtorin
tutkinto.
Kokonaisuutena arvioiden Herralaa on pidettävä selvästi pätevimpänä hakijana, jonka
johdosta hakijoiden haastatteluja ei ole pidetty tarpeellisina hakijoiden ansioiden
vertailussa ja valintaa koskevassa päätöksenteossa.
Turvallisuusselvitys
Nimitettäväksi ehdotettavasta on saatu hyväksyttävä turvallisuusselvitys.
Esitys

Esitän, että Palosuojelurahaston hallitus ottaa rahaston pääsihteerin Hanna
Paakkolanvaaran sijaiseksi Palosuojelurahaston ylitarkastajan, teologian
tohtorin, yhteiskuntatieteiden maisterin Mari Johanna Herralan ajalle 1.9.201531.12.2016, kuitenkin enintään niin pitkään kuin Paakkolanvaara on
virkavapaalla.
Samalla Palosuojelurahaston hallitus päättää esittää sisäministeriölle, että se
nimittäisi Herralan ylitarkastajan virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle
ajalle tehtävänään toimia Palosuojelurahaston pääsihteerinä.
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Manu Herna
Palosuojelurahaston hallitukselle
Palosuojelurahaston sähköinen asiointi - määrittely
Taustaksi
Sisäministeriön yhteydessä toimiva Palosuojelurahasto käyttää toiminnassaan ministeriön ja hallinnonalan yhteistä ACTA-asiankäsittelyjärjestelmää. ACTA on moderni
järjestelmä, joka tukee sähköisiä toimintaprosesseja, tarjoaa vahvan sähköisen allekirjoituksen ja toimii myös sähköisenä arkistona. PSR:n järjestelmä on fyysisesti osa
ministeriön järjestelmää mutta sen tiedot on loogisesti erotettu ministeriön tiedoista.
Järjestelmän käytöstä ei aiheudu PSR:lle ylläpitokustannuksia.
PSR:n kirjaamotehtävistä huolehtii valtioneuvoston hallintoyksikkö (VNHY), joka vastaa myös ministeriön asiakirjahallinnosta. ACTA-järjestelmän kehittämisestä vastaa
ministeriön tietohallinto. Sisäministeriön hallinnonalan virastot käyttävät laajasti hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikin käyttöpalveluita. Se tuottaa ministeriölle myös
asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin käyttöpalvelut.
Ministeriöllä on käytössään valmis sähköisen asioinnin infrastruktuuri (asianhallinta,
Turvaväylä-integraatiopalvelu, sähköisen asioinnin alusta, tunnistautumisratkaisu), jota jo hyödynnetään sisäasioiden EU-rahastojen (SOLID) hakemuskäsittelyssä. SOLID-ratkaisun toteutuskustannukset olivat kaikkiaan n. 370.000€.
Ratkaisun toimittajien (Fujitsu Finland, HiQ Finland, Haltik) kanssa on tehty koko hallinnonalan kattavat sopimukset. Ministeriö on sitoutunut siihen, että ratkaisun elinkaari
ulottuu 2020-luvulle.
Valmistelun tilanne ja kustannukset
PSR on jo SOLID-hankkeen aikana osoittanut kiinnostusta vastaavan sähköisen asiointiratkaisun käyttöönottoon rahaston omissa prosesseissa. Tätä varten PSR on kuvannut toimintaprosessejaan ja hakemuksissa käsiteltäviä tietoja. Näiden tietojen perusteella toimittajilta on saatu alustavat arviot PSR:n ratkaisun määrittelystä. Määrittelytyön kustannusarvio on n. 65.000€.
Määrittelyä seuraavista vaiheista (toteutus ja käyttöönotto) ei ole hinta-arviota, mutta
kustannukset oletetaan pienemmiksi kuin SOLID-ratkaisussa, koska osa tarvittavista
toiminnallisuuksista on toteutettu jo SOLID-hankkeessa.
Tavoitteet
Hallinnon palveluiden digitalisointi on nykyisen hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita.
Hallintoa sähköistettäessä on pyrittävä samalla kehittämään toimintatapoja ja lisäämään tuottavuutta. Sähköinen asiointi vähentää hallinnollista työtä, parantaa tiedon
laatua, nopeuttaa prosessien läpimenoaikoja ja tekee mahdolliseksi ajasta ja paikasta
riippumattoman toiminnan.
PSR:n sähköisen asioinnin ratkaisusta ei ole toistaiseksi tehty kustannus-hyötylaskelmia.
Mahdollisen kehittämishankkeen vastuut ja vaiheet
Sisäministeriön tietohallinto koordinoi ministeriön ja hallinnonalan asiankäsittelyn kehittämishankkeita. Ministeriö tulee asettamaan sähköisen asioinnin hanketta varten
ohjausryhmän. Määrittely- ja toteutustyössä tulee integraattorina toimimaan Fujitsu
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Finland Oy, joka on toteuttanut ACTA-järjestelmän. Fujitsu vastaa siitä, että eri osapuolten määritykset ovat kattavia ja teknisesti yhteensopivia.
PSR on hankkeessa omistaja, joka vastaa hankkeen kustannuksista. PSR vastaa
myös siitä, että toimintaprosessien kuvaamiseksi on käytettävissä riittävän tarkat tiedot. PSR päättää prosessien mahdollisesta uudistamisesta. PSR vastaa määrittelyjen
soveltuvuudesta rahaston toimintaan.
Keskeisiä asiakkaan tehtäviä ovat määrittelyvaiheessa: tarvittavan tiedon kokoaminen
määrittelijöiden käyttöön (prosessit ja käyttötapaukset, hakemustiedot, metatiedot, volyymit, sidosryhmät), käyttöoikeudet, käyttöliittymä, toiminnallisuudet, päätöksenteko
prosessien mahdollisista muutoksista. Toimittajat tukevat näissä tehtävissä omilla
hankehallintamenetelmillään ja tuottavat määrittelydokumentaation.
Määrittelytyö on ajateltu tehtävän syys-lokakuun aikana useassa työpaja-kokouksessa.
Hyväksyttyjen määrittelyjen perusteella toimittajilta tulee pyytää kiinteähintaiset tarjoukset toteutuksesta. Toivottavaa olisi, että toteutusvaiheesta voitaisiin päättää marraskuussa.
Toteutuksen arvioidun työmäärän ja toimittajien muiden hankkeiden aikataulujen johdosta, PSR:n uusi sähköisen asioinnin ratkaisu voisi olla käytettävissä syksyllä 2016,
jos rahastolla on siihen riittävät resurssit. Käytännössä PSR:n on nimettävä hankkeelle projektipäällikkö, joka vastaa asiakkaan tehtävistä toimittajiin päin. Koska määrittelyvaiheessa mahdollisesti myös muutetaan rahaston toimintatapoja, tulisi niitä koskevia päätöksiä kyetä tekemään hyvissä ajoin.

