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    Pöytäkirja 1/2015 
 
 
 
 
 

Hallituksen kokous  
 
 
 
Aika  11.2.2015 klo 12.00  
 
Paikka  Eduskunnan päärakennus, A kabinetti 1  
 
Läsnä  Kari Hannus  puheenjohtaja esteasiat kohdat; 8.2.4–8.2.12 ja 5.27  

  Simo Tarvainen varapuheenjohtaja pj; kohdat 8.2.4 -8.2.12 ja 5.27, esteasiat 

kohta;      8.2.3 ja kohta 5.21 

  Anne Holmlund jäsen saapui klo; 12.10 ja poissa kohdat; 8.2.1 - 8.2.30 

  Jari Hyvärinen   jäsen esteasiat kohdat; 8.2.1 - 8.2.2 

  Petri Mero  jäsen  
  Jussi Rahikainen jäsen esteasiat kohta; 5.7 ja 5.21 

  Kari Rajamäki  jäsen  

  Hanna Paakkolanvaara pääsihteeri 
  Johanna Herrala ylitarkastaja 
  Ulla Mönkkönen tarkastaja 
  Ada Almusa  harjoittelija 
 
Poissa:  Mika Kättö 
 
Kutsuttuna paikalla: Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy, asiakohta 7 
  Timo Savaspuro, Pivotal Consulting Oy, asiakohta 7 
  
 
1.  Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05. 
 
 
2.  Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 Kokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin. jäsen Simo Tarvainen 
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi 4.2.2015 ilmoitetun kutsun mukaisesti, 

lisäyksellä kohta 9.2 Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano. 
Hallitus päätti myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksiin harjoit-
telija Ada Almusalle. 

 
 
3.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 
  Hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.11.2014) pöytäkirja muutoksitta. 
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4.    Rahaston tilinpäätös vuodelta 2014  
  Pääsihteeri esitteli hallitukselle tilinpäätöksen vuodelta 2014. 
 
 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa ja teki yhteensä 336 

päätöstä (vuonna 2013: 368 päätöstä), joista avustuspäätöksiä oli 279 kappaletta 
(vuonna 2013: 306). Yhteensä rahastosta haettiin avustusta 29,41 miljoonaa euroa 
(vuonna 2013: 28,16 milj. €) ja myönnettiin 9,87 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 
9,12 milj. €). Myönnetty avustus oli näin ollen n. 33,6 % haetusta (vuonna 2013: 
32,4 %). Kertomusvuonna keskeisimpinä painopistealueina rahaston kehittämis-
työssä olivat rahaston strategian toimeenpano sekä kalusto- ja rakennushankkeiden 
uudistamistoimet. Rakennushankeavustusten ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin 
tulokset saatiin syksyllä 2014. Syksyllä käynnistettiin myös kalustohankeavustusten 
ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin hankintaprosessi. Valitut arvioitsijat aloittivat 
työnsä vuoden 2015 alussa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden arviointiin virka-
työnä kehitetty arviointikehikko oli käytössä vuoden 2014 kummallakin hakukier-
roksella. Valtion yhteisen Kieku-järjestelmän mukanaan tuomat hyödyt ovat näh-
tävissä jo mm. talousraportoinnin ja tilinpäätöksen laatimisen nopeutumisen osal-
ta. 

 
 Palosuojelumaksukertymä vuoden 2014 tilinpäätöksessä (10 521 384,14 euroa) on 

noin 5,16 % suurempi kuin vuonna 2013 (10 005 358,76 euroa). Toteutuneet hal-
lintomenot olivat yhteensä 318 288 euroa. Hallintomenot jäivät alle budjetoidun, 
koska sähköisen asiointialustan ja asiakirjajärjestelmän yhteensovittamisesta koitu-
vien kustannusten Palosuojelurahastoa koskeva osuus (20 000 euroa) on vielä las-
kuttamatta. Vaikuttavuusarviointien kustannukset sisältyvät hallintokuluihin. Tut-
kimus- ja kehittämishankkeisiin avustuksia myönnettiin kertomusvuonna 127 400 
euroa enemmän ja kalusto- ja rakennushankeavustuksia 57 008 enemmän kuin ta-
lousarviossa suunniteltiin. Kokonaisuudessaan taloussuunnitelma toteutui 100,8 
prosenttisesti. Kertomusvuonna vapautuneita sitoumuksia aiempina vuosina pää-
tetyistä alitoteutuneista hankkeista oli yhteensä 316 131,52 euroa (vuonna 2013: 
406 749 euroa ja vuonna 2012: 897 990 euroa). Sopimuspalokuntien pienavustuk-
sia haettiin budjetoitua vähemmän ja niiden osalta käyttösuunnitelma (340 000 eu-
roa) alittui 22 prosentilla. Pienavustuksia myönnettiin yhteensä 265 274 euron 
edestä. Rahaston likvidit varat (17 839 800,57 €) kasvoivat edellisvuoteen 
(16.294.959,78 euroa) verrattuna; kasvua edellisvuodesta on 1 544 840,79 euroa 
(9,5 %). Palosuojelurahastossa ei ole kertomusvuonna havaittu rahaston varoihin 
liittyviä virheitä, väärinkäytöksiä tai rikoksia. 

 
 Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä tilinpäätöksen yhdellä pienellä 

tarkennuksella (lauseen lisäys sivulle 5).   
 
 
5.   Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 2015 1. hakukierros  
  Pääsihteeri esitteli asian. 
    
  5.1 Aalto-yliopisto, SMDno-2014-3013, Paineenhallinta huoneistopaloissa 
  (PAHAHUPA) 
 Aalto-yliopisto on hakenut 95 000 euron (50 %) avustusta Paineenhallinta huo-

neistopaloissa (PAHAHUPA) hankkeeseen, ajalle 1.5.2015 - 31.10.2016. 
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 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 
myöntää Aalto-yliopistolle yhteensä enintään 95 000 euron suuruisen avustuksen 
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 

 
 Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 5.2 Ilmatieteen laitos, SMDno-2014-2966, Metsien syttymisherkkyyden seu-

ranta ja ennakointi 
 Ilmatieteen laitos on hakenut 118 727 euron (50 %) avustusta Metsien syttymis-

herkkyyden seuranta ja ennakointi -hankkeeseen, ajalle 1.4.2015 - 31.12.2016. 
 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 
hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsota edistävän palosuoje-
lurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pe-
lastustoimintaa. 

 
 5.3 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, SMDno-2014-2956, UEAP - Uu-

den energian autojen palot -tutkimushanke 
 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut 150 000 euron (43,6 %) avustus-

ta UEAP - Uuden energian autojen palot -tutkimushankkeeseen, ajalle 1.5.2015 - 
31.12.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hankkeeseen on mahdollista hakea avustusta seuraavalla tutkimus- ja kehitys-
hankkeiden hakukierroksella tutkimussuunnitelmaa tarkentaen ja budjettia koh-
tuullistaen. 

 
 5.4 Pelastusopisto, SMDno-2014-2945, Iäkkäät palo-ovet 
 Pelastusopisto on hakenut 31 978 euron (73,3 %) avustusta Iäkkäät palo-ovet -

hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 31.12.2015. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 31 978 euron suuruisen avustuksen 
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. 

 
 Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista. 

 
 5.5 Pelastusopisto, SMDno-2014-2949, Kohteessa täydentyvät pelastusryh-

mät 
 Pelastusopisto on hakenut 55 980 euron (75 %) avustusta Kohteessa täydentyvät 

pelastusryhmät -hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 31.5.2016. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 
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14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hakijaa kehotetaan tarkentamaan hakemusta ja hakemaan ensikierroksella uudes-
taan. 

  
 5.6 Pelastusopisto, SMDno-2014-2948, Vaihtoehtoiset sammutusmenetel-

mät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä 
 Pelastusopisto on hakenut 135 937 euron (75 %) avustusta Vaihtoehtoiset sammu-

tusmenetelmät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä -hankkeeseen, ajalle 1.4.2015 - 
30.9.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatke-

taan lisäselvitysten saannin jälkeen seuraavassa kokouksessa. 
 
 5.7 Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, 

SMDno-2014-3040, RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen kotihoidon 
asiakkaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa 
Esteellinen jäsen Jussi Rahikainen poistui tämän kohdan käsittelyn ajaksi. Kokous säilyi pää-
tösvaltaisena. 

 
 Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on hakenut 81 

519 euron (50 %) avustusta RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen kotihoidon 
asiakkaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa -hankkeeseen, ajalle 1.5.2015 - 
31.3.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Pirkanmaan pelastuslaitokselle / Pelastuslaitosten kumppanuusverkostol-
le yhteensä enintään 72 100 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun 
hankkeeseen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 5.8 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos, SMDno-2015-27, Pohjois-

Karjalan pelastuslaitoksen varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittä-
minen 

 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos on hakenut 122 880 euron (80 %) avus-
tusta Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan ke-
hittäminen -hankkeeseen, ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hanke edistää ainoastaan yhden pelastuslaitoksen kehittämistyötä. 

 
 5.9 Sisäministeriö, Paloteatterin auditointiryhmä, SMDno-2014-2996, Pelas-

tusopiston paloteatterin auditointi, vaihe 2 
 Sisäministeriö, Paloteatterin auditointiryhmä on hakenut 14 250 euron (50 %) 

avustusta Pelastusopiston paloteatterin auditointi, vaihe 2 -hankkeeseen, ajalle 
1.2.2015 - 30.6.2015. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää sisäministeriön paloteatterin auditointiryhmälle yhteensä enintään 14 250 
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on 
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katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 5.10 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-2969, Kyläturval-

lisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 115 000 euron (100 %) avus-

tusta Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 
-hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 30.6.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle. Käsittelyä jatke-

taan lisäselvitysten saannin jälkeen seuraavassa kokouksessa. 
 
 5.11 Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan laitos, SMDno-2014-

3038, Valaistuksen paloturvallisuus 
 Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikan laitos on hakenut 45 000 euron 

(37,5 %) avustusta Valaistuksen paloturvallisuus -hankkeeseen, ajalle 1.1.2015 - 
31.6.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Tampereen teknillisen yliopiston Sähkötekniikan laitokselle yhteensä 
enintään 45 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 5.12 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, SMDno-2015-28, Pelastustoi-

men vaikuttavuuden mittaaminen - kansainväliset mittarit (PetoMitta) 
 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on hakenut 15 000 euron (50 %) avustusta 

Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaaminen - kansainväliset mittarit (PetoMitta) -
hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 30.9.2015. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle yhteensä enintään 15 000 euron 
suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on kat-
sottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi 
tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 

 
 5.13 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SMDno-2014-3041, Palonestoaineiden 

hyödyt palontorjunnassa ja väestötason terveyshaitat - vertaileva tutkimus 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 121 483 euron (60,5 %) avustusta 

Palonestoaineiden hyödyt palontorjunnassa ja väestötason terveyshaitat -
vertailevaan tutkimukseen, ajalle 1.4.2015 - 31.3.2017. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt  
 hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 

14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hanke edistää ainoastaan yhden pelastuslaitoksen kehittämistyötä. 

 
 5.14 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SMDno-2014-2795, Turvallisuutta 

harvassa? -maaseudulla asuvan väestön avunsaanti 
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 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hakenut 101 300 euron (69,8 %) avustusta 
Turvallisuutta harvassa? -maaseudulla asuvan väestön avunsaanti -hankkeeseen, 
ajalle 1.6.2015 - 31.5.2017. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossa katsota edistävän palosuoje-
lurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pe-
lastustoimintaa. 

  
 5.15 Työterveyslaitos, SMDno-2015-2, Liikkuvuutta ja motoriikkaa pelasta-

jien arkeen FireFit-järjestelmän avulla: Interventiotutkimus 
 Työterveyslaitos on hakenut 150 087 euron (50 %) avustusta Liikkuvuutta ja mo-

toriikkaa pelastajien arkeen FireFit-järjestelmän avulla: Interventiotutkimus -
hankkeeseen, ajalle 1.9.2015 - 31.12.2017. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Hakijalla on FireFit IV -hanke vielä käynnissä, joten tässä vaiheessa jatkohankkeen 
avustamisen ei katsota olevan ajankohtaista. 

 
 5.16 Pelastusopisto, SMDno-2014-2947, KOULUMAALI - Pelastustoimen 

yhteinen koulutusalusta ja KEJO-ERICA-oppimateriaali 
 Pelastusopisto on hakenut 142 554,75 euron (75 %) avustusta KOULUMAALI - 

Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO-ERICA -
oppimateriaalihankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 31.12.2017. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 71 282 euron suuruisen avustuksen 
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on katsottava edistävän palo-
suojelurahastolain 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. 

 
 5.17 Pelastusopisto, SMDno-2014-2946, Pelastustoiminnan johtaminen 

myrskytuhotilanteissa 
 Pelastusopisto on hakenut 54 900 euron (75 %) avustusta Pelastustoiminnan joh-

taminen myrskytuhotilanteissa -hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 31.5.2016. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Pelastusopistolle yhteensä enintään 54 900 euron suuruisen avustuksen 
hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on katsottava edistävän palo-
suojelurahastolain 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. 

 
 5.18 TUKES, SMDno-2014-3001, Lasten digitaalinen turvallisuuspeli 
 TUKES on hakenut 14 650 euron (50 %) avustusta Lasten digitaalinen turvalli-

suuspelihankkeeseen, ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015. 
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 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää TUKESille yhteensä enintään 14 650 euron suuruisen avustuksen hake-
muksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelu-
rahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelas-
tustoimintaa. 

  
 5.19 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SMDno-2014-2954, Paloturval-

lisuusviikko 2015 
 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on hakenut 495 000 euron (86,2 %) avus-

tusta Paloturvallisuusviikko 2015 -hankkeeseen, ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle yhteensä enintään 495 000 eu-
ron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on 
katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pi-
dettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sil-
le, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 

  
 5.20 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry - Finlands Avtalsbrandkårers 

Förbund ry, SMDno-2014-3042, Työnantaja – palokuntalainen -yhteistyö-
hanke 2015 (TPY-hanke) 

 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry 
on hakenut 52 550 euron (100 %) avustusta Työnantaja – palokuntalainen -yhteis-
työhankkeeseen 2015 (TPY-hanke), ajalle 1.3.2015 - 31.12.2015. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 
§:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Haki-
jaa kehotetaan valmistelemaan uusi hakemus ensi kierrokselle. Hankkeen tutki-
mussuunnitelmaa pitäisi tarkentaa ja hankebudjettia kohtuullistaa. 

 
 5.21 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, SMDno-2014-3012, Pelastuslaitos-

ten tietoturvallisuuden kehittäminen -projekti 
Esteelliset jäsenet Jussi Rahikainen ja Simo Tarvainen poistuivat tämän kohdan käsittelyn 
ajaksi. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on hakenut 198 720 euron (80 %) avustusta 

Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittäminen -projektiin, ajalle 1.1.2015 - 
31.12.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Oulun kaupungin Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitokselle yhteensä 
enintään 99 360 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkee-
seen. Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoi-
tetulla 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 % hyväksyttä-
vistä kokonaiskustannuksista. 
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 5.22 Nikolaeva, Marina, SMDno-2014-3026, Fire retardancy of wood plastic 

composites 
 Nikolaeva, Marina on hakenut 13 200 euron (100 %) avustusta Fire retardancy of 

wood plastic composites -tutkimukseen, ajalle 1.7.2015 - 31.12.2015. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan eikä jaettavissa olevat 
määrärahat huomioiden katsota edistävän palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto voi hakea 1 000-2 000 euron stipendiä Marina 
Nikolaevalle väitöskirjan valmistuttua. 

 
 5.23 Oksman, Miika, SMDno-2014-3039, Kustannustehokas autonominen 

sensorialusta onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan 
 Oksman, Miika on hakenut 26 400 euron (100 %) avustusta Kustannustehokas 

autonominen sensorialusta onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan -
hankkeeseen, ajalle 1.4.2015 - 31.3.2016. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelas-
tustoimintaa. 

 
 5.24 Sisäministeriö, Palotutkinta 2014 -työryhmä, SMDno-2014-2997, Palo-

tutkinta 2014 -työryhmän stipendi, Janne Rautasuo 
 Sisäministeriö, Palotutkinta 2014 -työryhmä on hakenut 1 000 euron (100 %) 

avustusta Palotutkinta 2014 -työryhmän stipendiksi Janne Rautasuolle. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää sisäministeriön Palotutkinta 2014 -työryhmälle yhteensä enintään 1 000 
euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on 
katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittä-
västi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perusteita on pi-
dettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavina syinä sil-
le, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä kokonaiskus-
tannuksista. 

 
 5.25 Palo- ja pelastustieto ry, SMDno-2014-3025, Palontorjun-

ta/Pelastustieto -lehtien 65 vuosikerran digitalisointi 
 Palo- ja pelastustieto ry on hakenut 20 000 euron (50 %) avustusta Palontorjun-

ta/Pelastustieto -lehtien 65 vuosikerran digitalisointi -hankkeeseen, alkaen vuonna 
2015. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Palo- ja pelastustieto ry:lle yhteensä enintään 20 000 euron suuruisen 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Hankkeen on katsottava edis-
tävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen 
ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
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 5.26 Palotutkimusraati ry, SMDno-2014-2955, Palotutkimuksen päivät 2015 
 Palotutkimusraati ry on hakenut 23 480 euron (56,6 %) avustusta Palotutkimuksen 

päivät 2015 -hankkeeseen, ajalle 1.1.2015 - 31.12.2015. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Palotutkimusraati ry:lle yhteensä enintään 23 480 euron suuruisen avus-
tuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustusta saa käyttää artikkelijul-
kaisun ja seminaarimainoksen kustannuksiin sekä seminaarijärjestelyihin liittyviin 
Palotutkimusraadin hallintokuluihin. Seminaaritarjoilut ja muut seminaarimenot 
tulee kattaa osallistumismaksuilla.  

 
 Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. Hakijan esittämiä perus-
teita on pidettävä palosuojelurahastolain 17.1 §:ssä tarkoitettuina erityisen painavi-
na syinä sille, että avustus myönnetään suurempana kuin 50 % hyväksyttävistä ko-
konaiskustannuksista.  

 
 5.27 Satakunnan pelastuslaitos, SMDno-2014-3037, Palokuntien Suomen-

mestaruuskilpailujen järjestäminen 2015 
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana 
toimi käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Simo Tarvainen. Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
 Satakunnan pelastuslaitos on hakenut 39 000 euron (50 %) avustusta Palokuntien 

Suomenmestaruuskilpailujen 2015 järjestämiseen, ajalle 1.1.2015 - 30.5.2015. 
 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

myöntää Satakunnan pelastuslaitokselle yhteensä enintään 30 000 euron suuruisen 
avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen. Avustuksensaajan tulee koh-
tuullistaa talkooväen vaatetuksen ja osallistujien muistolahjojen kustannuksia. 

 
 Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla 

tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa. 
 
 5.28 Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry, SMDno-

2014-3002, Pelastustoimen kansainvälisen toiminnan edistäminen 
 Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry on hakenut 20 000 

euron (65,2 %) avustusta Pelastustoimen kansainvälisen toiminnan edistäminen -
hankkeeseen, ajalle 1.3.2015 - 31.12.2015. 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt 

hylätä hakemuksen. Hankkeen ei katsota edistävän palosuojelurahastolain 
(306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelas-
tustoimintaa. 

 
6.  Vuoden 2015 2. kierroksen erityisavustusten julistaminen haettavaksi 
 Pääsihteeri esitteli asian. 
 
 Nyt julistetaan haettavaksi erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, 

jotka alkavat vuoden 2015 loppupuolella tai vuoden 2016 alusta. Hakuilmoituk-
seen ei esitetty mainittavia muutoksia aiempaan nähden. Avustuksia haetaan säh-
köisesti ja hakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.5.2015 virka-ajan 
päättymiseen (16.15) mennessä. Mikäli toimitettu hakemus on puutteellinen, rahas-



 

 

 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 0295 480 171 psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 

 

 

10 

to pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan. Sekä oma-aloitteiset että 
pyydetyt täydennykset tulee toimittaa rahastoon sähköisesti 20.6.2015 mennessä, 
jotta ne voidaan huomioida hakemusten käsittelyssä. Avustuspäätökset tehdään 
rahaston hallituksen kokouksessa elokuussa 2014. 

 
 Päätös: Hallitus hyväksyi hakukirjeen ja päätti avata haun esityksen mukaisesti. 
 
 Päätös:  Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti täydentää asiantuntijaraatia ja kut-

sua asiantuntijaraatiin ylitarkastaja Maija Peltokankaan (SM, pelastusosasto).  
 
 
7. Kalustohankkeiden vaikuttavuuden arviointi, arvioitsijoiden ja tarkennetun 

toteuttamissuunnitelman esittely 
 Ylitarkastaja esitteli asian. 
 Kutsuttuna paikalla Asko Hentunen ja Timo Savaspuro (Pivotal Consulting Oy) 
 
 Palosuojelurahasto on käynnistänyt vaikuttavuusarvioinnin, jonka tarkoituksena 

on selvittää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille myönnettävien kalustohan-
keavustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta tar-
kasteltuna pelastuslaitoksittain / AVI-alueittain. 

 
 Työ sisältää arvion kalustohankkeiden nykyavustuskäytännön toimivuudesta ja 

mahdollisista muutostarpeista, arvion eri toimijoiden roolista kalustoavustuksen 
hakuprosessissa ja mahdollisesta muutostarpeesta, esityksen kalustohankehake-
musten käsittelyketjuksi sekä kalustohankeavustusten arviointimenetelmäksi pelas-
tuslaitoksessa, AVIssa ja rahastossa, esityksen hankearviointitaulukosta sekä muut 
perustellut johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. 

 
 Kutsuttuna paikalla olivat hankkeen suorittamiseen valitut konsultit Asko Hentu-

nen ja Timo Savaspuro (Pivotal Consulting Oy). Konsultit olivat toimittaneet tar-
kennetun työsuunnitelman rahastoon ennen kokousta ja esittelivät sen rahaston 
hallituksen kokouksessa. Sopimuksen ehtojen mukaisesti hallitus hyväksyy tarken-
netun työsuunnitelman, väliraportin ja loppuraportin. Sopimuksen mukaan hank-
keen kustannuksista voidaan tilittää 25 % tarkennetun työsuunnitelman esittelyn ja 
hyväksynnän jälkeen.  

 
 Päätös: Hallitus hyväksyi tarkennetun työsuunnitelman. Sopimusehtojen mukai-

sesti hankkeen kustannuksista voidaan tässä vaiheessa tilittää 25 %.  
 
 
8.   Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
  8.1. Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 2-3 kpl 
 

 8.1.1. SMDno/2013/2072, Pelastusopisto, "Pelastustoimen Tutkimushau-
tomo II" -hanke; jatkoaikahakemus 

  Tarkastaja esitteli asian. 
 
 Palosuojelurahasto on 25.2.2014 päivätyllä päätöksellään SMDno/2013/2072 

myöntänyt Pelastusopistolle ”Pelastustoimen Tutkimushautomo II” -hankkeeseen 
yhteensä enintään 6 600 euron (50 %) erityisavustuksen. Hakemuksen alkuperäi-
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sen aikataulun mukaan hankeen tuli päättyä 31.12.2014 ja lopputilitys tuli tehdä 
viimeistään 31.3.2015. 

 
 Pelastusopisto on 19.11.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut jatkoaikaa hankkeelle 

30.9.2015 saakka. Hankkeessa on toteutettu keväällä 2014 kolme seminaaria mutta 
syksyllä seminaaritilaisuuksia ei ole järjestetty, joka johtui perumisista ja tarkoituk-
sen mukaisten puhujien puutteesta. Pelastusopisto esittää, että hanketta jatketaan 
kevätlukukaudelle 2015, jotta seminaarisarjaan saadaan riittävän mielenkiintoisia 
puhujia. Seminaari toteutettaisiin tammi-kesäkuussa 2015, jolloin hanke olisi ra-
portoitavissa 30.9.2015 mennessä. 

  
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 25.2.2014 annettua päätöstä 

siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2015 mennessä. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
 Hakija on perustellut tilityksen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymi-

sen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat 
riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan 
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa. 

 
 8.1.2 - 8.1.3 SMDno/2012/1157 ja SMDno/2013/985, Pelastusopisto, "Pelas-

tustoimen tietovaranto ja järjestelmät (VARANTO)" -hanke; myönnettyjen 
avustusten määräajan jatkohakemus 

  Tarkastaja esitteli asian. 
 

 Palosuojelurahasto on myöntänyt 31.8.2012 päivätyssä päätöksessään myöntänyt 
Pelastusopiston hankkeelle "Pelastustoimen tietovaranto ja järjestelmät (VARAN-
TO)" (SMDno/2012/1157) 177 700 euroa (75 %) erityisavustusta vuoden 2013 
kustannuksiin. Palosuojelurahasto on päätöksellään 26.11.2013 myöntänyt hank-
keelle jatkoaikaa siten, että lopputilitys toimitetaan viimeistään 31.3.2015. Syynä oli 
VARANTO -järjestelmän hankinnan siirtyminen syksyyn 2014.  

 
 Samaan kokonaisuuteen liittyvänä Palosuojelurahasto on myöntänyt 3.9.2013 päi-

vätyssä päätöksessään Pelastusopiston hankkeelle "Pelastustoimen tietovaranto ja 
järjestelmät (VARANTO)" SMDno/2013/985 enintään yhteensä 177 600 euroa 
(75 %) erityisavustusta vuoden 2014 kustannuksiin.  

 
 Myönnettyjen avustusten määräajan jatkohakemus  
 Pelastusopisto on 14.11.2014 päivätyllä kirjeellään hakenut muutosta avustusten 

määräajan jatkamiseksi.  
 
 Pelastusopisto pyytää myönnettyjen erityisavustusten SMDno/2012/1157 ja 

SMDno/2013/985 määräajan jatkamista siten, että rahoitus olisi käytettävissä 
31.12.2015 saakka ja lopputilitys tapahtuisi 31.3.2016 mennessä.  

 
 Jatkoaikaa haetaan, koska VARANTO -järjestelmän hankinta on siirtynyt alun 

perin suunnitellusta ja hankkeen "Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset han-
kinta" (päätös 10.9.2014 SMDno-2014–1164) budjetti on laskettu siten, että edellä 
mainituista kahdesta hankkeesta jäljellä oleva rahoitus käytetään tähän hankkee-
seen. 
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 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 26.11.2013 
annettua päätöstä siten, että hankkeen (kummankin osan) lopputilitys tulee toimit-
taa Palosuojelurahastoon 31.3.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennal-
laan. 

 
 Hakija on perustellut tilityksen jatkoajan tarpeellisuuden ja selvittänyt viivästymi-

sen syyn sekä hankkeen nykytilanteen. Hallitus katsoo, että esitetyt perustelut ovat 
riittävät alkuperäisten päätösehtojen muuttamiseen näiltä osin. Tilityksen voidaan 
olettaa toteutuvan hakijan esittämässä aikataulussa. 

 
 8.2. Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

Tarkastaja esitteli asian.  
 
Esteellinen puheenjohtaja Hannus poistui huoneesta kohtien 8.2.4 - 8.2.12 käsittelyn ajak-
si. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan varapuheenjohtaja Simo Tarvainen. 
Kokous säilyi päätösvaltaisena. 

 
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohdan 8.2.1 - 8.2.2 käsittelyn ajaksi.  
Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 
Anne Holmlund oli toisen tehtävänhoidon vuoksi estynyt osallistumasta kokoukseen  
kohtien 8.2.1 - 8.2.30 käsittelyn ajan.  Kokous säilyi päätösvaltaisena. 
 

 
  Päätös:  
  Hallitus päätti, että seuraavassa kokouksessa käydään läpi sopimuspalokuntien 
  pienavustusten jakautuminen eri alueiden kesken viiden edellisen vuoden ajalta.  
   
  Hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti (30 kpl):  
 

Asiakohta SMDno Saaja 
 

Euroa 

8.2.1 2015-124 Ahtialan VPK ry 

 

3 568 

8.2.2 2015-123 Lahden VPK ry 

 

4 720 

8.2.3 2014-3033 Rautpohjan VPK ry 

 

1 682 

8.2.4 2014-2936 Harjavallan VPK ry 

 

2 528 

8.2.5 2014-2692 Kiukaisten VPK ry 

 

1 213 

8.2.6 2014–3032 Kokemäen VPK ry 

 

14 857 

8.2.7 2014–2990 Köyliön VPK ry 

 

7 214 

8.2.8 2015–85 Lapin VPK ry 

 

11 454 

8.2.9 2014–2781 Porin VPK ry   4 534 

8.2.10 2014–2681 Siikaisten VPK ry  1 715 

8.2.11 2014–2691 Säkylän VPK ry  2 957 

8.2.12 2014–2762 Ulvilan VPK ry  3 502 

8.2.13 2014–2782 Borgå FBK rf  1 739 

8.2.14 
2015–39 

Degerö FBK - Laajasa-
lon VPK ry  

276 

8.2.15 2014–2992 Helsingin VPK ry  1 495 

8.2.16 2015–176 Hitis kyrkoby FBK rf  693 
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8.2.17 2014–2994 Kauhajärven VPK ry  2 876 

8.2.18 2014–2763 Kemin VPK ry  687 

8.2.19 2014–2708 Kårböle FBK rf  1 299 

8.2.20 2015-5 Leppävaaran VPK ry  299 

8.2.21 2015–34 Levannon VPK ry  868 

8.2.22 2014–2853 Pyhärannan VPK ry  1 358 

8.2.23 2015–63 Pyhäsalmen VPK ry  617 

8.2.24 2014–2937 Saksalan VPK ry  1 705 

8.2.26 2014-3053 Smedsby-Böle FBK rf  1 868 

8.2.27 2015-37 Tammisalon VPK ry  6 361 

8.2.28 2015–126 Tirilän VPK ry  1 169 

8.2.29 2015–61 Vaasan VPK ry  3 968 

8.2.30 2015–149 Vanda FBK rf  3 241 

    90 463 

 
   

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:  
8.2.25 2014–3031 Savonrannan VPK ry  0 

 
 
 Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia 

lukuun ottamatta: 
  
 Kiukaisten VPK ry 

Avustusta ei myönnetty 7 523,60 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta nii-
hin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen 
SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 

 
 Kårböle FBK rf 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lukkosarjan hankinnasta aiheutuneita 
kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 Avustusta ei myönnetty 3 127,29 euron arvoisiin kustannuksiin; sillä avustusta 

niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuoh-
jeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.  

 
 Saksalan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pienkonebensiinin eikä teräketjuöljyn 
hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 
14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 Säkylän VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paloasemalla käytettävien asema-
asusteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen eh-
käisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahas-
tolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
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 Helsingin VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkalujen varaosien poranterien ja 
ompelutarvikkeiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston 
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edis-
tämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla 
tavalla. 

 
 Leppävaaran VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lämpökameran hankinnasta aiheutunei-
ta kustannuksia, koska pelastuslaitos ei puoltanut hankintaa ja koska lämpökamera 
ei ole palokuntasopimuksen mukainen hankinta. Palokuntasopimuksen mukaisesti 
palokunta voi itse hankkia sopimuksen mukaista kalustoa, jolloin sopimuksen mu-
kainen kalusto siirtyy pelastuslaitoksen huollon piiriin. 

 
 Tammisalon VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pelastusasemalla pidettävien asusteiden 
(pikee- ja poolopaitojen eikä reisitaskuhousujen) hankinnasta aiheutuneita kustan-
nuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen koh-
distuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 Degerö FBK - Laajasalon VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiapurepun hankinnasta aiheutuneita 
kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämi-
seen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 Vaasan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kylpypyyhkeiden hankinnasta aiheutu-
neita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edis-
tämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla 
tavalla. 

 
 Ahtialan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensihoitotarvikkeiden hankinnasta ai-
heutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamal-
la tavalla. 

  
  
9.  Muut asiat 
  Pääsihteeri esitteli asian. 
  
 9.1 Sähköisen asioinnin hankeryhmän asettaminen 
 Pääsihteeri esitteli asian. 
  
 Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen, että sisäministeriö tulee asettamaan Palo-

suojelurahaston sähköisen asioinnin alustan käyttöönottamista varten ministeriön 
sisäisen kehittämishankkeen ja valtuuttaa sihteeristön jatkamaan valmistelua yh-
dessä ministeriön kanssa. Hankkeen toimikaudeksi on suunniteltu 1.3.2015 – 
31.12.2015. 
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 9.2 Innovaatiopalkintoraadin kokoonpano 
  
 Innovaatiopalkintoesitykset käsittelee Palosuojelurahaston nimeämä Innovaa-

tiopalkinnon valintaraati. Nykyisen valintaraadin kokoonpano toimikaudella 
1.5.2013 - 30.4.2016 on ollut seuraava: 

 
 Raadin puheenjohtajana toimii pelastusjohtaja ja Palosuojelurahaston hallituksen 

jäsen Jari Hyvärinen. Raadin sihteerinä toimii sihteeristön edustaja. 
 
 Raadin jäsenet: 

 Yli-insinööri Jaana Rajakko, sisäministeriö, pelastusosasto 

 Yliopettaja, yksikön päällikkö Ismo Huttu, Pelastusopisto 

 Johtaja Matti Orrainen, SPEK ry 

 Vanhempi opettaja Riitta Kaarenmaa, SPPL ry 

 SSPL ry:n hallituksen jäsen Silvio Hjelt, SSPL ry 

 Päätoimittaja Esa Aalto, Pelastustieto ry 

 Pelastuskomentaja Simo Wecksten, pelastuslaitosten edustaja (ei kokouksessa) 

  
 Yli-insinööri Jaana Rajakko on estynyt osallistumaan Innovaatiopalkintoraadin 

toimintaan 30.11.2015 saakka. Innovaatipalkintoraatiin valitaan sijainen Jaana Ra-
jakon poissaolon ajaksi.  

 
 Sisäministeriötä ja Palosuojelurahastoa on lähestytty Suomen Palomiesliitosta 

(SPAL) ja ehdotettu innovaatiopalkintoraadin laajentamisesta siten, että myös hei-
dän organisaatiostaan olisi raadissa edustus. Palosuojelurahaston sihteeristö on 
pyytänyt Suomen Palomiesliitolta esityksen edustajastaan Innovaatiopalkintoraa-
tiin. Palomiesliiton liittohallitus on käsitellyt asiaa tammikuun lopulla pitämässään 
kokouksessa ja esittänyt raadin edustajakseen liiton varapuheenjohtaja Jyrki Savo-
laista Lapin pelastuslaitokselta.  

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää kutsua Jyrki Savolaisen Suomen Pa-

lomiesliitto SPAL:in edustajaksi Palosuojelurahaston innovaatiopalkintoraatiin ny-
kyisen raadin loppukaudeksi 11.2.2015 - 30.4.2016.  

 
 Päätös: Pelastusosastoa pyydetään tekemään esitys Jaana Rajakon sijaisesta Inno-

vaatiopalkintoraatiin ajalle 1.4. - 30.11.2015. 
  
 
10.  Kevään kokouksista päättäminen  
 
 Hallituksen seuraava kokous pidetään 25.3.2015 klo 9.30 alkaen.  
 
 
11.  Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.22. 
 
 
 
 Kari Hannus  Hanna Paakkolanvaara   
 Puheenjohtaja  Pääsihteeri 
 


