Pöytäkirja 6/2015

Hallituksen kokous

1

Aika

23.10.2015 klo 10.15

Paikka

Kokoushuone Ekman, SPEK, Ratamestarinkatu 11, Pasila

Läsnä

Kari Hannus
Mika Kättö

puheenjohtaja, esteasiat; 11.2.1, 11.2.2 ja kohta 11.1.4
varapuheenjohtaja;

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

jäsen
jäsen poistui 13.38
jäsen
jäsen
jäsen poistui 14.56
jäsen esteasia kohta 11.1.1; poistui 14.15

Johanna Herrala
Ulla Mönkkönen
Ada Almusa

ylitarkastaja
tarkastaja
harjoittelija

esteasia kohta 8; pj. kohdat 11.2.1, 11.2.2 ja kohta 11.1.4

Kutsuttuna paikalle rahaston kehittämispäivän osuuteen:
Ari Keijonen, toiminnanjohtaja, Palopäällystöliitto
Pentti Partanen, puheenjohtaja, Suomen kansallisen CTIF-komitea
Marko Hasari, toimitusjohtaja, SPEK
Juhani Jyrkiäinen, toiminnanjohtaja, Nuohousalan Keskusliitto
Isto Kujala, toiminnanjohtaja, Sopimuspalokuntien Liitto
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.29

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 19.10.2015 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.8.2015) pöytäkirja muutoksitta.
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4.

Palosuojelurahaston ylitarkastajan sijaisen valinta ajalle 28.10.2015 31.12.2016
Pääsihteeri esitteli asian.

2

Pääsihteeri teki hallitukselle etukäteen toimitetun aineiston (esityslistan kohta 4 ja
ylitarkastajan ottamista koskeva esittelymuistio, pöytäkirjan liite 1) mukaisen päätösesityksen ylitarkastajan sijaisen ottamisesta seuraavasti:

Päätösesitys:

Palosuojelurahaston hallitus päättää ottaa rahaston ylitarkastaja Johanna Herralan
sijaiseksi kasvatustieteiden maisterin Tina Heinon ajalle 28.10.2015 - 31.12.2016,
kuitenkin enintään niin pitkään kuin Johanna Herrala on virkavapaalla.
Palosuojelurahaston hallitus päättää esittää sisäministeriölle, että se nimittää Tina
Heinon ylitarkastajan määräaikaiseen virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle
ajalle tehtävänään toimia Palosuojelurahaston ylitarkastajana. (liitteenä muistio)
Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti pääsihteerin päätösesityksen ja otti ylitarkastajan sijaiseksi Tina Heinon ajalle 28.10.2015 - 31.12.2016 sekä päätti samalla
esittää sisäministeriölle Heinon nimittämistä ylitarkastajan virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle ajalle tehtävänään toimia Palosuojelurahaston ylitarkastajana.
5.

Vuoden 2015 2. hakukierroksen erityisavustuspäätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 27.8.2015 kokouksessa pöydälle jätetyt hakemukset, 2 kpl
Pääsihteeri esitteli asiat.
5.1 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 hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä annetulla ajanhetkellä katsota edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja
pelastustoimintaa.
5.2 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 päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 68 920 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa
mainittuun hankkeeseen ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016.
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6.

Vuoden 2016 rakennushankeavustusten julistaminen haettaviksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Nyt julistetaan haettavaksi rakennushankehaku vuodelle 2016. Päätökset rakennushankkeista tehdään rahaston hallituksen kokouksessa maaliskuussa.
Rakennushankeavustusta voidaan myöntää kunnille ja sopimuspalokunnille uusien
paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan sekä vanhojen paloasemien
merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Pelastuslaitoksille rakennushankeavustusta voidaan myöntää uusien paloasemien rakentamisesta ja vanhojen merkittävästä peruskorjauksesta sekä laajennuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli nämä on sovittu alueiden vastuulle alueen perustamissopimuksessa. Pelastuslaitoksille ja kunnille voidaan myöntää avustusta myös harjoitusaluehankkeisiin.
Rahaston avustus paloasemahankkeeseen sekä harjoitusaluehankkeeseen voi olla
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa.
Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustusta kuitenkin korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 750 000 euroa.
Rakennushankeavustusta myönnetään paloasemien rakentamiskustannuksiin ja
kiinteisiin kalusteisiin. Rakentamiskustannuksiin ei lueta mukaan sopimuspalokunnan juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksia. Avustusta ei myönnetä
pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen tai muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, ei myöskään väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei voida myöntää kunnalliselle kiinteistöosakeyhtiölle (kunnan
kokonaan tai osittain omistama). Avustusta ei myönnetä maanhankintaan, irtaimistoon (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, kuntolaitteet, toimisto- ja koulutusvälineistö) eikä juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut).
Vuoden 2016 haun yhteydessä avustuksia tullaan myöntämään vain hankkeisiin,
joita ei ole vielä aloitettu.
Vuoden 2015 rakennushankehaun päätöskäsittelyn aikataulu:
• Rakennushankehakemukset AVIIN 8.1.2015 mennessä
• Rakennushankehakemukset AVISTA rahastoon 26.1.2015 mennessä
• Rakennushankkeiden päätökset maaliskuussa 2015
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun
esityksen mukaisesti.

7.

Vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi
Pääsihteeri esitteli asian.
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.
Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle
innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkin-
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to ei ole elämäntyöpalkinto. Innovaatio voi olla laite, väline tai kone, työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava uusi keksintö joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa.
Palkintoa ei myönnetä sairaankuljetukseen, ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.
Palkinto muodostuu rahapalkinnosta ja kunniakirjasta tai muusta muistoesineestä.
Rahapalkinnon suuruus on yhteensä enintään 20 000 euroa. Vapaamuotoiset innovaatiopalkintoehdotukset lähetetään rahastoon 31.3.2016 mennessä. Palkinnon
saaja julkistetaan syksyllä 2016 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.
Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnosta tiedotetaan sähköpostitse kaikkia keskeisiä alan toimijatahoille, ilmoitus julkaistaan myös rahaston internetsivuilla osoitteessa psr.fi/innovaatiopalkinto.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon haettavaksi esityksen mukaisesti. Rahapalkinnon suuruudeksi hyväksyttiin
yhteensä enintään 20 000 euroa. Vuonna 2016 toivotaan erityisesti tulipalojen ehkäisyyn ja palokuolemien vähentämiseen tähtääviä innovaatioita.
8.

Vuoden 2015 kolmas hakukierros, tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvien valtakunnallisten erityisavustusten julistaminen haettavaksi, ylimääräinen haku
Pääsihteeri esitteli asian.
Esteellinen jäsen Mika Kättö ei osallistunut asian käsittelyyn. Kokous säilyi päätösvaltaisena.
Erityisavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnetään Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Vuoden alussa aloitettavaan
hankkeeseen avustus haetaan edeltävän vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Kesken vuotta aloitettavaan hankkeeseen avustus haetaan edeltävän vuoden joulukuun loppuun mennessä. Palosuojelurahaston hallitus voi tarvittaessa päättää ylimääräisistä hakuajoista, joista tiedotetaan erikseen.
Ylimääräinen haku olisi mahdollista avata ja kohdistaa valtakunnallisesti tärkeisiin
erityisavustushankkeisiin. Tilintarkastajilta 25.9.2015 saadun vastauksen mukaan
ylimääräisen erityisavustushaun julistaminen on mahdollista talousarvion puitteissa, mikä määrä on 650 094 euroa.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus keskusteli asiasta ja päätti julistaa haettavaksi
vuoden 2015 kolmannen, ylimääräisen hakukierroksen valtakunnallisiin tutkimusja kehittämishankkeisiin esitetyn hakukirjeen mukaisesti (pöytäkirjan liite 2)

9.

Palosuojelurahaston sähköisen asiointialustan kehittämistyön tilannekatsaus ja sitä koskevat jatkoratkaisut
Pääsihteeri esitteli asian.
Asian aiempi käsittely
Palosuojelurahastolla on hallituksen aikaisemmin tekemien päätösten mukaisesti
tarkoitus tarjota selainpohjainen sähköinen asiointialusta, jossa hakija voi hoitaa
kaiken hakemusprosessiin liittyvän asioinnin ja jossa ratkaisu kommunikoi suoraan
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sisäministeriön sähköisen arkistointijärjestelmän kanssa, automatisoiden viranomaisten työvaiheita. Sähköisen asiointialustan käyttöönotto on ollut tarkoitus
aloittaa vuonna 2016 asteittain ja avustustyypeittäin. Palosuojelurahaston hallitus
hyväksyi kokouksessaan 27.8.2019 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. Tarkoitus on ollut, että hyväksyttyjen määrittelyjen jälkeen toimittajilta pyydetään kiinteähintaiset tarjoukset toteutuksesta. Hallituksen 27.8.2015 kokouksessaan
tekemän päätöksen mukaisesti, rahaston hallitus tekee määrittelyvaiheen jälkeen
lopullisen ratkaisun hankkeen toteutuksesta ja käyttöönotosta, jolloin myös tehdään mahdollinen päätös rahaston sihteeristön tarvitsemasta lisäresurssista.
Nykytila
Palosuojelurahaston hallitukselle saatetaan tiedoksi tulossa olevat muutokset rahaston toimintaympäristössä (pelastustoimen siirtyminen itsehallintoalueille ja sisäministeriön tulevat asiointijärjestelmää koskevat muutokset) sekä mahdolliset muutokset kustannuksissa (käyttökustannukset).
Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2015 kokouksen jälkeen sisäministeri on
17.9.2015 päättänyt käynnistää pelastustoimen uudistamishankkeen, jonka mukaisesti vastuu pelastustoimen tehtävistä on tarkoitus siirtää kunnilta (alueen pelastustoimelta) perustettaville uusille itsehallintoalueille samassa aikataulussa sosiaali- ja
terveystoimen palvelurakenneuudistuksen kanssa. Itsehallintoalueiden pelastuslaitokset aloittaisivat toimintansa vuoden 2019 alussa ja lähtökohtaisesti valtion rahoittamina.
Itsehallintoalueiden perustamisella ja pelastustoimen rahoitusjärjestelmän uudistamisella tullee olemaan vaikutuksia myös Palosuojelurahaston avustusten kohdentamiseen jatkossa. Alustavien tietojen mukaan sisäministeriössä tultaneen käynnistämään pelastustoimen järjestelmää koskevan lainsäädäntöuudistuksen lisäksi Palosuojelurahastoa koskeva säädösvalmistelutyö, jonka yhteydessä arvioidaan tarvetta uudistaa rahaston ohjausmekanismeja sekä avustuksen saajia ja kohteita kuntien
poistuessa pelastustoimen järjestämisvastuusta.
Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2015 kokouksen jälkeen on hankittu edelleen
myös lisätietoja sisäministeriön asiointijärjestelmän (ACTA) uudistamisprosessista,
jolla voi olla vaikutuksia Palosuojelurahaston asiointialustan käytettävyyteen ja
käyttöikään. Lisäksi on selvitelty edelleen asiointialustan mahdollisia Palosuojelurahastolle aiheutuvia käyttökustannuksia.
Palosuojelurahaston sihteeristö ei ole vielä tilannut rahaston hallituksen 27.8.2015
kokouksessaan päättämää määrittelytyötä edellä mainitun pelastustoimen järjestelmämuutoksen vuoksi, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia rahaston avustuskohteisiin ja avustuksen saajiin ja sitä myötä sähköiseen asiointialustaan ja sen
määrittelytyöhön. Lisäselvitystä on todettu tarvittavan myös asiointialustan käyttökustannusten ja ministeriön asiointijärjestelmän tulevien muutosten johdosta.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus keskusteli asiointialustan kehittämistyöhön ja
toteuttamisaikatauluun vaikuttavista toimintaympäristö- ja kustannusmuutoksista,
jonka jälkeen hallitus päätti keskeyttää hankkeen. Sähköisen asiointialustan kehitystyötä on tarkoitus jatkaa, kun pelastustoimen uudistuksen vaikutukset rahastoPostiosoite
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lainsäädäntöön ja myönnettäviin avustustyyppeihin tarkentuu ja kun sisäministeriön asiointijärjestelmän (ACTA) uudistamisprosessin mahdolliset vaikutukset asiointialustan käytettävyyteen ja käyttöikään ovat selvillä.
10.

Vuoden 2016 alustava toimeenpanosuunnitelma ja taloussuunnitelma
1. luonnos
Pääsihteeri esitteli asian.
Pääsihteeri esitteli vuoden 2016 alustavan toimeenpanosuunnitelman ja talousarviosuunnitelman 1 luonnoksen. Lopullinen vuoden 2016 toimeenpanosuunnitelma
ja talousarvio hyväksytään marraskuun kokouksessa.
Päätös: Hallitus hyväksyi toimeenpanosuunnitelma- ja talousarvioluonnoksen
lähetettäväksi sisäministeriön lausunnolle. Ennen lausunnolle lähettämistä pääsihteeri toimittaa luonnoksen vielä mahdollisille kommenteille rahaston hallituksen
jäsenille.

11.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
11.1 Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 6 kpl
11.1.1. SMDno/2014/217; Joutsan kunta, avustuksen muutospäätös
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 26.3.2014 päivätyllä päätöksellään
SMDno/2014/217 myöntänyt avustusta Joutsan kunnalle paloaseman korjausrakentamiseen enintään 17 360 euroa kokonaiskustannusten 43 400 euron perusteella (40 %). Päätösehtojen mukaan tilitys tulee jättää viimeistään 30.9.2016 mennessä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Joutsan kunnalle 26.3.2014
annettua päätöstä siten, että paloaseman korjausrakentaminen sisältää ainoastaan
varavoimakoneen hankinnan sekä pakokaasunpoistojärjestelmän asentamisen.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
11.1.2. SMDno/2014/359; Idänpään ja Ympäristön VPK ry; säiliöauton hankinta, tilityksen jatkoaikahakemus
Pääsihteeri esitteli asian

Palosuojelurahasto on myöntänyt 22.4.2014 päivätyllä päätöksellään
SMDno/2014/359 avustusta Idänpään ja Ympäristön VPK ry:lle säiliöauton hankintaan enintään 51 800 euroa ja hyväksyttävien kokonaiskustannusten 148 000
euron perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tuli jättää viimeistään 31.10.2015
mennessä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Idänpään ja Ympäristön VPK
ry:lle 22.4.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa
Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät
ennallaan.
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Hakija on perustellut tilityksen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat
riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
11.1.3. SMDno-2015-28; Teknologian tutkimuskeskus VTT; Pelastustoimen
vaikuttavuuden mittaaminen - kansainväliset mittarit (PetoMitta), hankkeen jatkoaikahakemus
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 11.2.2015 päivätyllä päätöksellään
SMDno-2015–28 avustusta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaaminen - kansainväliset mittarit (PetoMitta) hankkeeseen, enintään 15 000 euroa ja hyväksyttävien kokonaiskustannusten 30 000 euron
perusteella. Päätösehtojen mukaan tilitys tuli jättää viimeistään 31.12.2015 mennessä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy:lle annettua päätöstä siten, että hankkeen toteutusaikaa pidennetään
30.11.2015 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Hakija on perustellut hankkeen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat
riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Hankkeen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
11.1.4. SMDno-2014–1828; Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry; myönnetyn
yleisavustuksen takaisinperintä/tilityksen pidättäminen
Pääsihteeri esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 26.11.2013 päivätyllä päätöksellään LänsiSuomen Pelastusalan Liito ry:lle (SMDno/2013/1597) yleisavustusta vuoden 2014
toimintaan yhteensä enintään 224 000 euroa. Avustuksessa otettiin huomioon valtakunnallisen palokuntanuorten suurleiri VIKSUn järjestämiskustannukset. Suurleiri järjestettiin kesällä 2014. Suurleirin kustannuksiin oli yleisavustuksessa kohdistettu 40.000 euroa. Suurleirin kustannukset olivat 546 669,30 euroa. Leiri tuotti
voittoa 51.767,40 euroa. Vuoden 2013 yleisavustuksesta on lopputilityksen yhteydessä keväällä 2015 pidätetty/jätetty maksamatta 19 400 euroa.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 25.11.2014 päivätyllä päätöksellään LänsiSuomen Pelastusalan Liito ry:lle (SMDno-2014-1828) yleisavustusta vuoden 2015
toimintaan yhteensä 190 000 euroa, josta avustusta on maksamatta 54 028 euroa.
Rahaston hallituksen kokouksessa 28.5.2015 (pk 4, kohta 6) todetaan, että yleisavustusta saavien järjestöjen tilitykset vuodelta 2014 hyväksyttiin Länsi-Suomen
Pelastusalan Liitto Ry:tä lukuun ottamatta. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto Ry:n
osalta päätös siirtyi tulevaan kokoukseen. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry.n
osalta tulee harkita vuoden 2014 VIKSU- leirin osalta takaisinperinnän ja/tai maksamatta olevan avustusosuuden pidättämisen tarvetta. Asiasta pyydetään liitolta li-
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säselvitys ja mahdollinen takaisinperintäpäätösesitys valmistellaan tulevaan kokoukseen.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä 12 500 euron tilityksen LänsiSuomen Pelastusalan Liitto Ry:lle. Vuoden 2014 VIKSU- leirin osalta takaisinperinnän ja/tai maksamatta olevan avustusosuuden pidättämisen tarpeesta tehdään
päätös vuoden 2015 yleisavustuksen tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä rahaston hallituksen kokouksessa toukokuussa 2016.
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:lle ei ole tilitetty vuoden 2014 yleisavustuksen
loppuerää 19 400 euroa, joka summa jää liitolta saamatta. Vuoden 2015 yleisavustuksesta maksetaan nyt 12 500 euroa, jolloin yleisavustuksesta jää käyttämättä vielä
41 528 euroa, joka tulee kattamaan mahdollisen takaisinperinnän/avustuksen pidättämisen.
11.1.5 SMDno2013/988; Työterveyslaitos; "Vähentääkö Skellefteå - malli
palomiesten altistumista operatiivisissa toiminnassa" -hanke; tilityksen jatkoaikahakemus
Tarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 3.9.2013 päivätyllä päätöksellään avustusta Työterveyslaitokselle hankkeeseen "Vähentääkö Skellefteå -malli palomiesten altistumista operatiivisissa toiminnassa yhteensä enintään 82 803 euron suuruisen (46 %)
erityisavustuksen. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli tehdä
viimeistään 30.11.2015.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Työterveyslaitokselle 3.9.2013
annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.5.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
Hakija on perustellut tilityksen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat
riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
11.1.6 SMDno2013/2141; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; "Haka
hallinnointikannan kehittämishanke"; -hankkeen jatkoaikahakemus
Tarkastaja esitteli asian
Palosuojelurahasto on myöntänyt 25.2.2014 päivätyllä päätöksellään avustusta
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle hankkeeseen "Haka hallinnointikannan kehittämishankkeeseen yhteensä enintään 140 000 euron suuruisen (100 %) erityisavustuksen. Lopputilitys myönnetyn avustuksen maksatusta varten tuli tehdä viimeistään 31.8.2015 mennessä.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle 25.2.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee
toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 29.2.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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Hakija on perustellut tilityksen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymisen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat
riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa.
9

11.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 15kpl
Tarkastaja esitteli asian
Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui kohtien 11.2.1–11.2.2 käsittelyjen ajaksi.
Varapuheenjohtajana toimi Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Asiakohta SMDno
2015–1278
11.2.1
2015–1547
11.2.2
2015–1057
11.2.3
2015–1295
11.2.4
2015–1342
11.2.5
2015–1299
11.2.6
2015–1609
11.2.7
2015–1688
11.2.8
2015–1665
11.2.9
2015–1358
11.2.10
2015–1669
11.2.11
2015–1595
11.2.12
2015–1683
11.2.13
11.2.14
2015–1329

Saaja
Honkilahden VPK ry
Rauman VPK ry
Forssan VPK ry
Forssan VPK ry
Hauhon Kk:n VPK ry
Hämeenlinnan VPK ry
Lappeenrannan VPK ry
Liedon VPK ry
Mikkelin Esikaupungin VPK ry
Paimion VPK ry
Pornaisten VPK ry
Vaaralan VPK ry
Vanda FBK rf
Västanfjärds FBK rf

Euro
4 388
2 279
2 288
435
1 101
3 828
5 583
2 212
3 396
4 898
341
1 878
1 994
5 634
40 255

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:
11.2.15

2015–1684

Muonion VPK ry

0

Muut pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia
lukuun ottamatta:
Forssan VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi Salibandy maalivahdin varusteisiin (200 e) eikä
leiriteltan (2743,50 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n
1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
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Yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraportit 2015
Pääsihteeri esitteli asian.
Yleisavustusta saavien järjestöjen puolivuotisraporteista oli koostettu hallitukselle
erillinen tiedosto, jossa esiteltiin yleisavustuksen saajakohtaiset raportit taulukkomuodossa.
Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

13.

Muut asiat
13.1 Talousseuranta: 1.-3. neljännes 2015
Pääsihteeri esitteli tuotto- ja kululaskelman, taseen ja sitoumusten seurannan vuoden 2015 tammi-syyskuulta.
Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
13.2 Palosuojelurahaston tarkastuksen tarkastuskertomus ja toimenpidesuunnitelma
Sisäministeriön sisäinen tarkastus on tarkastussuunnitelman mukaisesti tarkastanut
Palosuojelurahastoa. Tarkastuksen tavoitteena on ollut saada kokonaiskuva Palosuojelurahaston toiminnasta, sekä johtamis-, hallinto- ja valvontajärjestelmästä sisältäen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Tarkastuksessa on arvioitu lakien,
sääntöjen ja ohjeiden sekä hyvien hallinto käytäntöjen noudattamista, sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja tuloksellisuutta.
Tarkastus suoritettiin yhteistyössä Palosuojelurahaston ja pelastusosaston kanssa.
Tarkastuksessa haastateltiin Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtajaa sekä
henkilöstöä ja Pelastusosaston vastuuhenkilöitä. Tarkastuksessa analysoitiin Palosuojelurahaston hallinnon asiakirjoja ja tehtiin aineisto tarkastusta rahoituspäätöksiin ja päätösten valmisteluasiakirjoihin.
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että Palosuojelurahasto noudattaa toiminnassaan lakeja ja hyvän hallinnon periaatteita. Palosuojelurahaston ohjeistus on täsmällistä ja avustusjärjestelmä on järjestetty kustannustehokkaasti. Läpinäkyvyys rahaston ratkaisutoiminnassa on korkealla tasolla, koska kaikki päätökset annetaan
perusteluineen ja annetut päätökset ovat nähtävissä Palosuojelurahaston internetsivuilla. Palosuojelurahaston antamista päätöksistä tulee päätösmääriin suhteutettuna hyvin vähän (alle 1 %) oikaisupyyntöjä, mikä kertoo myös osaltaan siitä, että
päätökset ovat niin hyvin perusteltuja ja linjassa, ettei niistä ole järkeä vaatia oikaisua.
Palosuojelurahaston antamat päätökset ovat tarkastuksen perusteella hyvin valmisteltuja ja päätökset on tehty huolellisesti ja kattavasti niin, että avustuksen saajan
on päätöksen perusteella helppo todeta mihin tai millaiseen toimintaan avustusta
saa käyttää tai olla käyttämättä. Päätökset ovat myös selvästi linjassa keskenään
avustusryhmien sisällä.
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Tarkastuskertomuksessa esitetään rahastolle kolme suositusta:
1) Palosuojelurahaston tulee täydentää prosessikuvauksia ja valmistella kaikille eri
avustustyypeille yksinkertaiset kirjalliset ohjeet ja tarkastuslistat.
2) Palosuojelurahaston tulee valmistella tarkastussuunnitelma, johon sisältyy myös
kohteisiin tehtäviä pistotarkastuksia.
3) Aluehallintoviraston roolia Rakennus- ja kalustoavustushankkeiden avustusten
käsittelyprosessissa tulee arvioida ja harkita sen tarpeellisuutta ja mahdollisuutta
korvata vaihtoehtoisella valtakunnallisella käsittelyllä.
Päätös: Hallitus hyväksyi sisäiseen tarkastukseen kuuluneen sihteeristön tekemän
toimenpidesuunnitelman. 2. kohdan osalta sihteeristö valmistelee esityksen, joka
hyväksytään vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessa.
13.4 FinnSec -messut 2015
Pääsihteeri esitteli tämänhetkisen messubudjetin FinnSec 2015-messuista
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: Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Messujen tämän hetkinen kulurakenne
merkittiin tiedoksi.
13.5 Valtiontalouden tarkastusvirasto; Tarkastuskertomus 184/2009 Valtion
talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto; jälkiseurantaraportti
Rahaston hallitukselle jaettiin kokousmateriaalin yhteydessä lähetettiin tiedoksi
Valtiontarkastusviraston Tarkastuskertomus 184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto.
Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi.
14.

Seuraavat kokoukset
Hallituksen seuraava kokous pidetään 1.12.2015 sisäministeriössä.
Vuoden 2016 ensimmäinen kokous pidetään 16.2.2016 sisäministeriössä.

15.
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LIITE 1

Muistio 27.8.2015
Palosuojelurahaston ylitarkastajan määräaikaisen virkasuhteeseen täyttäminen

Virkasuhteen avoimeksi tulo ja siitä ilmoittaminen
Sisäministeriössä on ollut haettavana ylitarkastajan määräaikainen virkasuhde ajalle
1.10.2015 - 31.12.2016. Virka on ministeriön yhteinen, ja se on sijoitettu pelastusosastolle.
Tehtävän palkkaus määräytyy sisäministeriön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 8.00.
Tehtävän avoimeksi tulosta ilmoitettiin 27.8.2015 www.valtiolle.fi-rekrytointifoorumilla, työvoimahallinnon Internet-sivuilla (www.mol.fi), valtioneuvoston sähköisellä ilmoitustaululla (Senaattori) sekä sisäministeriön Intranet- ja Internet-sivuilla. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin
6.9.2015 Helsingin Sanomissa. Hakuaika tehtävään päättyi 18.9.2015 klo 16.15. Tehtävää
haki määräaikaan mennessä 41 henkilöä.
Työvoimatoimiston www.mol.fi sivustolla hakuajan päättymisaika on ollut kirjattuna virheellisesti (18.9.2051), minkä johdosta hakuajan päättymisen jälkeen on tullut vielä yksi hakemus
(Piia Myyry). Hakemus ei kuitenkaan muuta alla esitettyä kärkihakijoiden arviointia.
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.
Sisäministeriön työjärjestyksestä annetun asetuksen (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, kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset
Ylitarkastajan tehtäviin kuuluu pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien kalusto- ja
rakennushankeavustuspäätösten valmistelu, esittely ja toimeenpano sekä tilitysten tarkastaminen ja maksuun hyväksyminen sekä rahaston sitoumusseuranta. Ylitarkastaja osallistuu
Palosuojelurahaston yleiseen kehittämiseen ja viestintään yhdessä pääsihteerin kanssa. Ylitarkastajalle kuuluu niin ikään rahaston Innovaatiopalkintoon liittyvää valmistelutyötä. Tehtäviin sisältyy myös taustaselvitysten ja kyselyiden laatimista, avustusten käytön valvontatoimenpiteitä ja julkaisujen toimitustyötä. Rahastossa on käynnistynyt kokonaisvaltainen hanke
sähköiseen asiointiin siirtymisestä. Palosuojelurahaston on tarkoitus tarjota selainpohjainen
sähköinen asiointialusta, jossa hakija voi hoitaa kaiken hakemusprosessiin liittyvän asioinnin.
Sähköisen asiointialustan käyttöönotto on tarkoitus aloittaa vuonna 2016 asteittain ja avus-

tustyypeittäin. Ylitarkastaja osallistuu sähköisen asioinnin kehittämiseen erikseen sovittavan
mukaan.
Ylitarkastajan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävään valittavalta odotetaan kokemusta julkisista avustuksista sekä valtionavustuspäätösten valmistelusta.
Arvostamme myös taloudellista osaamista ja valtion taloushallinnon tuntemusta sekä hallinnollista työkokemusta julkishallinnosta. Edellä mainitun kokemuksen lisäksi erityisesti kokemus sähköisten asiointiprosessien kehittämisestä ja läpiviennistä ja erinomaiset tietotekniset
valmiudet luetaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Odotamme valittavalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää yhteistyökykyä. Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista suullista
ja kirjallista taitoa sekä hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Tehtävää hakeneet
Tehtävää hakivat muistion liitteenä olevasta hakijalistauksesta ilmenevät 42 henkilöä.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hakemuksia kohteeseen Ylitarkastaja (26-391-2015)
ID
Sukunimi
Etunimi
A64900
Alanne
Artsi
A70268
Ala-Sankola
Nina
A77128
Berndal
Jan
A72357
Engdahl
Lotta
A65266
Heino
Tina
A77254
Holopainen
Päivi
A64226
Huttunen
Risto
A64241
Högman
Mikko
A72838
Iso-Markku
Elina
A77160
Jormanainen
Reijo
A76797
Karlsson
Riikka
A64290
Karppinen
Ville
A73665
Karppinen-Lehtonen
Paula
A75959
Karttunen
Pirjo
A65486
Kiljunen
Jan
A64210
Kivilahti
Antti
A77228
Koivistoinen
Sami
A76593
Koskenmäki
Jan
A77233
Kupiainen
Marja
A74794
Kärpänen
Pekka
A67186
Liistola
Davide
A68036
Magnusson
Cecilia
A76236
Majuri
Markus
Velimatti AnteA76173
Mukkila
ro
*
Myyry
Piia
A65284
Mäkelä
Eliisa
A65340
Nieminen
Jaakko
A65046
Nikunlassi
Arvi
A66623
Pajula
Miikka
A70022
Paulin
Leo Erik Mikael
A74838
Pennanen
Jaana

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A77326
Pohjolainen
Tuula
A67777
Raja-aho
Anne-Mari
A65825
ronkainen
reijo
A64410
Saari
Jukka
A76581
Seirala
Viivi
A68548
Siljander
Eero
A67100
Simola
Jussi
A75800
Wiitala
Kirsi
A68564
Vilander
Matti
A70738
Virtanen
Sari
A71472
Värmälä
Pekka
* ei numeroa virheellisen päättymisajankohdan takia, ks. muistio

Haastatteluun kutsutut hakijat
Haastatteluun kutsuttiin hakijoista ne henkilöt, joilla asiakirjojen perusteella arvioitiin olevan
parhaat edellytykset ylitarkastajan määräaikaisen tehtävän hoitoon. Arvioinnin perustana käytettiin hakuilmoituksessa mainittua ylitarkastajan tehtäväkuvaa, soveltuvaa koulutusta sekä
tehtävän hoidon kannalta parhaat valmiudet antavaa työkokemusta.
Haastatteluvalinnoissa painotettiin kokemusta julkisista avustuksista sekä valtionapupäätösten valmistelusta yhdistettynä taloudelliseen osaamiseen. Hakuilmoituksen mukaisesti painoarvoa annettiin myös kokemukselle sähköisen asiointialustan käyttöönotosta.
Huomioiden täytettävänä olevan määräaikaisen virkasuhteen hakuilmoituksessa esitetyt parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen sekä edellä mainitut painotukset haastatteluun päätettiin kutsua Artsi Alanne, Tina Heino, Pekka Kärpänen, Miikka Pajula, Jaana Pennanen ja
Viivi Seirala. Haastattelut suorittivat hallitusneuvos Mika Kättö ja Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala.
Haastateltujen keskeiset ansiot
Alanne on kauppatieteiden maisteri. Alanne on toiminut sisäministeriössä ylitarkastajana
vuodesta 2014 alkaen sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA-rahastot) vastuuviranomaistehtävissä tehtävinään muun muassa EUSA-rahastoista rahoitettujen hankkeiden tarkastus, maksatuspäätösten valmistelu, täytäntöönpanokertomusten ja maksatushakemusten laatiminen
komissiolle sekä hanketoteuttajien neuvonta, ohjaaminen ja koulutus. Aiemmin Alanne on
toiminut sisäministeriössä taloussuunnittelijana EU:n SOLID-rahastojen vastuuviranomaistehtävissä ja Helsingin poliisilaitoksessa projektikoordinaattorina. Alanteen äidinkieli on suomi,
minkä lisäksi hänellä on erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ranskan ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Heino on kasvatustieteiden maisteri. Heino on toiminut vuosina 2007 - 2015 Opetushallituksessa erityisasiantuntijana tehtävänään valtionapuprosessien valmistelu, suunnittelu, hakumenettely, valintaprosessi, seuranta, ohjaus ja raportointi. Aiemmin Heino on toiminut muun
muassa Opetushallituksessa tuottajana ja projektityöntekijänä, luottamustoimissa Helsingin
kaupungilla, Vihreät Naiset ry:n pääsihteerinä sekä Svenska studiecentralenissa projektipäällikkönä ja opintosihteerinä. Heinon äidinkieli on ruotsi, minkä lisäksi hänellä on erinomainen
suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen
taito.
Kärpänen on MBA tradenomi. Kärpänen on toiminut vuodesta 2007 lähtien Uudenmaan ELYkeskuksessa eri tehtävissä. Vuodesta 2014 lähtien hän on toiminut tarkastajana tehtävänään
muun muassa maaseutuyrittäjyyteen liittyvien tukimuotojen valvonta- ja tarkastustehtävät,
energiatukipäätösten valmistelu ja esittely sekä aloitus- ja investointitukien tarkastukset. Aiemmin Kärpänen on toiminut ELY-keskuksessa valvontaryhmän päällikkönä, yritystutkijana ja
tarkastajana. Kärpänen on lisäksi toiminut muun muassa Polar Oats Oy:ssä toimitusjohtajana,
Suomen Viljava Oy:ssä varastotyöntekijänä ja Hämeen TE-keskuksessa tarkastajana. Kärpä-

sen äidinkieli on suomi, minkä lisäksi hänellä on tyydyttävä englannin ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Pajula on valtiotieteiden maisteri. Pajula on toiminut sisäministeriössä ylitarkastajana vuodesta 2014 lähtien tehtävänään muun muassa SOLID-rahastoista rahoitettujen hankkeiden valvonta, neuvonta ja koulutus, hankkeiden väli- ja loppuraporttien sisällön tarkastukset, hanketoimintojen todentaminen tarkastuskäynneillä, osallistuminen ohjausryhmiin ja raportointi komissioon vuosiohjelmien toteutumisesta. Aiemmin Pajula on toiminut muun muassa sisäministeriössä taloussuunnittelijana rahastotehtävissä sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä hallinnollisena avustajana ja työelämävalmennettavana. Pajulan äidinkieli on suomi, minkä lisäksi
hänellä on hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, tyydyttävä ranskan ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä erinomainen saksan kielen suullinen ja hyvä kirjallinen taito.
Pennanen on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Pennanen on työskennellyt vuosina
2013 - 2014 Suomen ympäristökeskuksessa jätelainsäädännön tehtävissä ja aiemmin tutkijana ympäristönsuojelulain tutkimus- ja selvitystehtävissä. Aiemmin Pennanen on toiminut ympäristöministeriössä öljysuojarahaston pääsihteerin tehtävissä ja tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa ympäristösuojelulain toimeenpanon kehittämistehtävissä. Pennasen äidinkieli on
suomi, minkä lisäksi hänellä on englannin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito,
ruotsin kielen hyvä ja suullinen ja kirjallinen taito ja ranskan kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Seirala on yhteiskuntatieteiden maisteri. Seirala on toiminut vuodesta 2014 lähtien Taiteen
edistämiskeskuksessa erityisasiantuntijana tehtävänään taidehallinnon asiantuntija- ja kehittämistehtäviä keskeisenä tehtävänään valtionapupäätösten valmistelu. Aiemmin Seirala on
toiminut muun muassa Kansallisgalleriassa koordinaattorina, Helsingin kaupungin opetusvirastossa ja Suomen kuntaliitossa projektikoordinaattorina ja opetus- ja kulttuuriministeriössä
kulttuuriasiainneuvoksena valtionapupäätösten ja valtionosuuksien valmistelutehtävissä. Seiralan äidinkieli on suomi, minkä lisäksi hänellä on erinomainen englannin ja ruotsin kielen
suullinen ja kirjallinen taito sekä ranskan kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Arviointia
Ylitarkastajan tehtäviin kuuluu hankeavustuspäätösten valmistelu, esittely ja toimeenpano sekä tilitysten tarkastaminen, maksuun hyväksyminen sekä rahaston sitoumusseuranta, jolloin
hakijoita arvioitaessa huomiota kiinnitetään etenkin käytännön kokemukseen julkisista avustuksista ja valtionapupäätösten valmistelusta. Ottaen huomioon hakuilmoituksessa mainittu
tehtäväkuvan painotus, tehtäväalan perehtyneisyyden laaja-alaisuudella ja monipuolisuudella
on keskeistä painoarvoa.
Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on ylempi korkeakoulututkinto. Kärpänen on suorittanut tutkintonsa ammattikorkeakoulussa, ja muut haastatellut hakijat eri yliopistoissa. Haastatelluilla hakijoilla on lisäksi vaihteleva määrä erilaista täydennyskoulutusta. Kaikilla haastatelluilla hakijoilla voidaan katsoa olevan tehtävän edellyttämä kielitaito sekä tehtävän kannalta riittävät tietotekniset valmiudet.
Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on kokemusta julkisista avustuksista sekä valtionapupäätösten
valmistelutyöstä. Haastatelluista hakijoista Heinolla, Kärpäsellä, Pennasella ja Seiralalla on
pitkäaikaisinta usean vuoden ajalta kokemusta valtionapupäätösten valmistelutyöstä ja julkisista avustuksista. Taloudellisen osaamisen ja valtion taloushallinnon tuntemuksen osalta
etenkin Alanteella ja Pajulalla on kokemusta rahastojen taloussuunnittelijan tehtävistä. Heinon, Kärpäsen, Pennasen ja Seiralan kokemus rajoittuu yleiseen kokemukseen valtionavustusprosessiin liittyvistä taloustehtävistä. Julkishallinnon hallinnollista kokemusta on kaikilla
haastatelluilla hakijoilla.
Kokemusta sähköisistä asiointialustoista on etenkin Alanteella, Heinolla ja Seiralalla, jotka
ovat olleet mukana sähköisen asiointialustan kehittämistyössä. Pennasen kokemus painottuu
sähköisten asiointityökalujen sisällön kehittämistyöhön, Kärpäsen valtionhallinnon ohjelmien
käyttöön ja Pajulan sähköisen hakujärjestelmän valmistelukokouksiin osallistumiseen.
Ottaen huomioon nyt täytettävänä olevan tehtävän luonne ja taso vaativana, kokeneemman
asiantuntijan tehtävänä, tehtävässä tarvitaan aiemmin määritellyin tavoin vahvaa käytännön
kokemusta ja osaamista valtionapupäätösten valmistelusta ja julkisista avustuksista. Huomi-

oiden hakuilmoituksen, hakemusasiakirjat, työkokemuksen, haastattelut ja tehtävän edellyttämien ominaisuuksien kokonaisarvioinnin Heinolla voidaan arvioida olevan kokonaisuutena
parhaimmat edellytykset ylitarkastajan määräaikaisen virkasuhteen tehtävien hoitamiseen.
Vertailtaessa muihin haastateltuihin hakijoihin Heinon eduksi voidaan katsoa kokonaisuutena
monipuolisimmat valmiudet hakuilmoituksessa mainittujen määräaikaisen virkasuhteen tehtävien hoitamiseen. Heinolla on laaja-alaista ja pitkäaikaista kokemusta valtionapupäätösten
valmistelusta ja julkisista hankinnoista, kokemusta sähköisten asiointiprosessien kehittämisestä ja läpiviennistä sekä taloudellista osaamista. Haastatteluissa Heino selkeimmin ja vahvimmin toi esille laajan valtionapupäätösten valmistelukokemuksensa ja julkisten avustusten tuntemuksensa.
Hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella Heinolla voidaan arvioida olevan tehtävän
edellyttämä kielitaito sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää yhteistyökykyä.
Esitys
Esitän, että Palosuojelurahaston hallitus ottaa rahaston ylitarkastajan Johanna Herralan sijaiseksi kasvatustieteen maisteri Tina Heinon ajalle 28.10.2015 - 31.12.2016, kuitenkin enintään
niin pitkään kuin Herrala on virkavapaalla.
Samalla Palosuojelurahaston hallitus päättää esittää sisäministeriölle, että se nimittäisi Heinon ylitarkastajan virkasuhteeseen sisäministeriöön mainitulle ajalle tehtävänään toimia Palosuojelurahaston ylitarkastajana.

KIRJE
23.10.2015
Palosuojelurahaston vuoden 2016 erityisavustusten ylimääräinen hakukierros valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, josta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustuksia. Palosuojelurahaston toiminta perustuu palosuojelurahastolakiin (306/2003) ja valtioneuvoston
asetukseen palosuojelurahastosta (625/2003).
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen toteuttamiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Palosuojelurahastosta myönnettäviin avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään ja rahasto toimii näissä avustuksissa valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena.
Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että
 tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä;
 avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta;
 avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä
avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen; sekä
 avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa
vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että
 avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen harkitaan
edistävän riittävästi niitä.

Palosuojelurahasto julistaa haettavaksi vuoden 2016 kuluessa käynnistyviin hankkeisiin kohdistuvat erityisavustukset (vuoden 2016 ylimääräinen hakukierros):

Tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseen tarkoitetut erityisavustukset valtakunnallisiin hankkeisiin


Erityisavustus voidaan myöntää oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.



Erityisesti rahasto toivoo hankehakemuksia, jotka
 tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien toteuttamista
 levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia hyviä käytäntöjä
 ovat pelastustoimen tutkimusohjelman tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita
 liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin
 liittyvät turvallisuusviestinnän valtakunnallisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan mm. erityisryhmien ja asuntojen palo- ja poistumisturvallisuuteen, paloturvallisuusasenteisiin, paloturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen tulipaloista oppimisessa ja valistuksen kohdentamisessa
 kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa yhteistyötä.



Erityisavustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen tai toimintaan, johon kohdistuu yleisavustus.



Erityisavustuksen suuruus voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista, ellei Palosuojelurahaston hallitus avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen painavista syistä muuta
päätä.



Erityisavustukseen oikeuttavina hyväksyttävinä kuluina ei pidetä liiketoiminnan menoja, lainojen lyhennyksiä eikä muita kuin välittömästi tuettavasta toiminnasta aiheutuvia hallintomenoja. Hyväksyttävinä
kuluina ei pidetä myöskään poistoja, arvonvähennyksiä, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät
perustu toteutuneisiin kuluihin. Hyväksyttävistä kuluista vähennetään samaan tarkoitukseen myönnetyt
muut julkiset avustukset.



Hakemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen toteuttaja, vastuuhenkilö ja organisointi, avustuksen käyttötarkoitus (hankkeen kuvaus ja aikataulu) sekä hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma hakemuslomakkeen erittelyn ja täyttöohjeen mukaisesti.



Hakemukseen tulee liittää korkeintaan 10 sivun laajuinen tutkimus- tai työsuunnitelma.



Hakemukseen liitetään lisäksi tarkennettu taloussuunnitelma, mikäli hankkeella on useita rahoittajia, merkittäviä tuloja ja/tai hanke on monialainen (vain osa hankkeesta kohdistuu PsrL 1 ja 14 mukaisiin tarkoituksiin).



Hakemuksessa tulee olla selvitys hankkeen vaikuttavuudesta (tavoitteet, suunnitellut tulokset tai tuotokset sekä tuloksien hyöty ja sovellettavuus tulipalojen ehkäisyn tai pelastustoiminnan edistämisen kannalta), vaikuttavuuden mittaamisesta ja arvioimisesta sekä hankkeen tulosten julkaisemisesta, tiedottamisesta ja hyödyntämisestä pelastustoimen alalla.
o

Mikäli kyseessä on tutkimukseen ja kehittämiseen tai valistukseen ja neuvontaan liittyvä hanke,
tulee hankehakemukseen sisällyttää suunnitelma hankkeen vaikuttavuusarvioinnin toteutuksesta
sekä mahdolliset ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin kustannukset. Vaikuttavuusarvioinnin toteutukseen voidaan varata 5-10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.



Hallitus voi hakijan pyynnöstä päättää, että avustuksesta maksetaan ennakkoa, jos se on avustuksen
käytön kannalta perusteltua sekä valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Ennakkoa ei kuitenkaan voida myöntää mikäli hakija ei ole sitä hakemuslomakkeella ilmoittanut hakevansa tai perustellut sen tarpeellisuutta. Pääsääntöisesti ennakkoa ei myönnetä enempää kuin 35 % koko avustuksesta.



Hakemuksessa tulee tarvittaessa olla myös selvitys
o palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitetuista erityisen painavista syistä, mikäli haettava avustus
ylittää 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista;
o sellaisista toiminnoista, hankkeista tai tapahtumista, joihin hakija on saanut tai hakenut yleisavustusta Palosuojelurahastosta ja niiden huomioonottamisesta haettavaan erityisavustukseen;
o erityisen painaviin syihin perustuvista poikkeuksista tulosten tai tuotosten vapaalle ja maksuttomalle saatavuudelle pelastushallinnon viranomaisille.



Palosuojelurahaston tuella rahoitetun hankkeen tulosten tai tuotosten tulee ilman erityisen painavia syitä
olla pelastustoimen viranomaisten vapaasti saatavissa ja hyödynnettävissä. Ne on luovutettava
käytettäväksi maksutta tai enintään omakustannushintaan, jossa Palosuojelurahaston avustus on huomioitu täysimääräisesti.



Oppimateriaali- ja muissa julkaisuhankkeissa tulee lisäksi olla selvitys tekijänoikeuksista, julkaisijasta,
julkaisutavasta ja julkaisun myyntihinnasta. Palosuojelurahaston tuella rahoitetun julkaisun mahdollinen myyntihinta otetaan huomioon hankkeesta saatavana tulona. Myyntihinta tulee määrittää siten, että
se ei johda liiketaloudellisen myyntivoiton hankkimiseen.

Erityisavustusten hakeminen


Avustusta haetaan sähköisillä lomakkeilla ja niihin liittyvillä liitelomakkeilla. Lomakkeet ja täyttöohjeet
löytyvät Palosuojelurahaston internetsivuilta osoitteesta www.psr.fi/erityisavustukset.



Lomakkeet täytetään ja tallennetaan sähköisesti (doc- tai pdf -tiedostona) ja toimitetaan liitteineen sähköpostitse Palosuojelurahastoon osoitteella psr@intermin.fi
7. marraskuuta 2015 mennessä. Allekirjoitettua hakemuslomaketta ei tarvitse lähettää.



Sähköpostiviestissä saa olla vain yksi hakemus. Sähköposti nimetään seuraavasti: Hakijaorganisaation
nimi, hankkeen nimi, erityisavustushakemus 032016. Sähköpostiviestissä tulee ilmoittaa siinä olevat
liitetiedostot sekä yhteyshenkilön ja organisaation täydelliset yhteystiedot.



Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan.



Avustuspäätökset tehdään rahaston hallituksen kokouksessa marras-/joulukuussa 2015.



Myönnetty avustus maksetaan pääsääntöisesti toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun
avustuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä selvitys. Maksatusta haetaan Palosuojelurahaston internetsivuilta löytyvällä erityisavustusten tilityslomakkeella. Avustuspäätöksen päätösehdoissa ja tilityslomakkeella kerrotaan mitä liitteitä tilitykseen vaaditaan. Myös tilityslomake liitteineen
lähetetään rahastoon sähköisesti ja sähköposti tulee nimetä seuraavasti: X. tilitys, päätöksen diaarinumero
(SMDno-201x-xxxx), hakijaorganisaation nimi, hankkeen nimi.



Rahaston internetsivuilta www.psr.fi/erityisavustukset löytyy ohje erityisavustusten hyväksyttävistä ja eihyväksyttävistä kustannuksista, jotka hakijan tulee ottaa huomioon hankehakemuksen suunnittelussa.



Tiedusteluihin vastaa rahaston pääsihteeri Johanna Herrala, puh. 0295 488 460, sähköposti: johanna.herrala@intermin.fi.

Helsingissä 23.10.2015

Palosuojelurahaston hallitus

