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Sähköpostikokouksen pöytäkirja 2017

Hallituksen sähköpostikokous

Hallituksen jäsenet ilmoittivat kantansa rahaston asiantuntijan valinnasta 22.6.2017
klo 12 mennessä osoitteeseen psr@intermin.fi

Minna Arve puheenjohtaja
Mika Kättö varapuheenjohtaja
Veli-Pekka Ihamäki jäsen
Jari Hyvärinen jäsen
Petri Mero jäsen
Mika Raatikainen jäsen
Ari Torniainen jäsen
Vesa-Pekka Tervo jäsen

Johanna Herrala pääsihteeri
Artsi Alanne erityisasiantuntija
Jessica Puro sihteeriharjoittelija

Tiedoksi: Esko Koskinen

1. Sähköpostikokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Rahaston hallitus päätti sähköpostikokouksen pitämisestä kokouksessaan 17.5.2017. Säh-
köpostikokouksen aiheeksi päätettiin sihteeristön virka-asiat (asiantuntijan ja hallinnollisen
avustajan valinta). Kaikki rahaston hallituksen jäsenet osallistuivat sähköpostikokoukseen.

Päätettäväksi tuotiin rahaston asiantuntijan valinta. Rahaston hallinnollisen avustajan valin-
nan todettiin siirtyvän kesälomien jälkeiseksi ajaksi.

2. Asiantuntijan VT 7 viran täyttämiseksi 1.8.2017 lukien toistaiseksi (pysyvästi)
Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on päät-
tää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.

Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettäviksi,
jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosaston kanssa
huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimitysehdotukset käsitel-
lään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Rahaston päätöksen jäl-
keen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt sisäministeriön virkaan tai virkasuhteeseen
(määräaikaiset).

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2017 pyytää sisäministeriötä ryhty-
mään toimenpiteisiin Asiantuntijan VT 7 viran täyttämiseksi 1.8.2017 lukien toistaiseksi
(pysyvästi)
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Viran kelpoisuusehtoja päätettiin nostaa nykyisen tarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksista
soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Tarkastajan nykyisten tehtävien (mm. so-
pimuspalokuntien pienavustuspäätösten valmistelu) lisäksi asiantuntija osallistuisi laajem-
min avustuspäätösten valmisteluun, avustusten käytön valvontaan ja tarkastuskäynteihin
sekä rahaston taloushallinnon tehtäviin. Asiantuntija toimii hallituksen esittelijänä. Tarkem-
pi tehtäväkuva hyväksytään yhdessä rahaston muun sihteeristön työnkuvien kanssa.

Tehtävää haki määräaikaan mennessä 60 henkilöä, joista 4 kutsuttiin haastatteluun.

Päätös:
Palosuojelurahaston hallitus päätti ottaa rahaston asiantuntijan tehtävään kauppatieteiden
maisteri Ira Nikoskisen 1.8.2017 lukien.

Palosuojelurahaston hallitus päätti myös esittää sisäministeriölle, että se nimittää Ira Nikos-
kisen asiantuntijan virkaan sisäministeriöön tehtävänään toimia Palosuojelurahaston asian-
tuntijana.

Hallitus päätti ottaa Nikoskisen asiantuntijan tehtävään edellyttäen, että hänestä saadaan
Suojelupoliisilta hyväksyttävä turvallisuusselvitys. (Tarvittava turvallisuusselvitys saatu.)

Helsingissä 7.9.2017

Puheenjohtaja Minna Arve

Pääsihteeri Johanna Herrala

Liite 1: Sisäministeriön Palosuojelurahaston asiantuntijan viran täyttäminen
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LIITE 1

SISÄMINISTERIÖ Muistio 20.6.2017
Pelastusosasto
Johanna Herrala

SISÄMINISTERIÖN PALOSUOJELURAHASTON ASIANTUNTIJAN VIRAN TÄYTTÄ-
MINEN

1. Tehtävän avoimeksi tulo ja siitä ilmoittaminen

Sisäministeriön pelastusosastolla on täytettävänä asiantuntijan virka 1.8.2017 lukien.
Tehtävä on sijoitettu ministeriön pelastusosastolla Palosuojelurahastoon. Tehtävän
palkkaus määräytyy sisäministeriön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon
7.00.

Asiantuntijan virka oli ilmoitettuna valtionhallinnon sisäisessä virkajärjestelyvaiheessa
13.4.–25.4.2017. Virkaan ei tullut yhtään ilmoittautumista. Asiantuntijan viran julki-
nen hakuaika oli 26.4.–10.5.2017. Ilmoitus on julkaistu valtioneuvoston sähköisellä
ilmoitustaululla (Senaattori), valtion yhteisellä www.valtiolle.fi -rekrytointisivulla,
työvoimatoimiston internet-sivuilla sekä ministeriön LinkedIn-sivulla. Lisäksi tehtä-
vän avoimeksi tulosta ilmoitettiin Helsingin Sanomissa 30.4.2017.  Hakuaika tehtä-
vään päättyi 10.5.2017 klo 16.15. Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävää haki 60
henkilöä.

2. Nimittäminen

 Palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan rahaston hallituksen tehtävänä on
päättää rahastossa olevan henkilöstön ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävästään.

 Käytännön mukaan rahaston hallitus tekee päätöksen virkojen julistamisesta täytettä-
viksi, jonka jälkeen pelastusosasto yhteistyössä ministeriön hallinto- ja kehittämisosas-
ton kanssa huolehtii haku- ja valintaprosessin hoitamisesta. Tämän jälkeen nimityseh-
dotukset käsitellään rahaston hallituksessa, joka päättää henkilöstön ottamisesta. Ra-
haston päätöksen jälkeen sisäministeriö nimittää valitut henkilöt sisäministeriön vir-
kaan tai virkasuhteeseen (määräaikaiset).

 Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 10.4.2017 pyytää sisäministeriötä
ryhtymään toimenpiteisiin Asiantuntijan VT 7 viran täyttämiseksi 1.8.2017 lukien
toistaiseksi (pysyvästi)

3. Tehtävät

Asiantuntijan tehtäviin kuuluu sopimuspalokuntien avustuspäätösten valmistelu, esit-
tely ja maksuunpano sekä tilitysten tarkastaminen. Lisäksi asiantuntija osallistuu mui-
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den avustuspäätösten valmisteluun, avustusten käytön valvontaan ja rahaston talous-
hallinnon tehtäviin. Asiantuntija vastaa myös rahaston internetsivujen ylläpidosta,
avustusten käyttöä koskevien tilastojen päivittämisestä sekä kokousmateriaalin työs-
tämisestä.  Asiantuntija toimii Palosuojelurahaston hallituksen esittelijänä.

4. Kelpoisuusvaatimukset ja muut edellytykset

Asiantuntijan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Hakuilmoi-
tuksen mukaan parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi kor-
keakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalaan. Arvostamme taloudellista osaamista,
valtion taloushallinnon tuntemusta sekä hallinnollista työkokemusta julkishallinnon
organisaatioista. Lisäksi hakuilmoituksen mukaan valittavalta odotetaan hyviä tieto-
teknisiä taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvää yhteistyötaitoa sekä kykyä
hoitaa tehokkaasti useita yhtäaikaisia tehtäviä. Tehtävässä tarvitaan suomen kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

5. Viran hakijat

Asiantuntijan virkaa määräaikaan mennessä hakeneet henkilöt on lueteltu alla.

Hakijat Asiantuntija
Nro ID Etunimi Sukunimi
1 A555571 Juhana Aalto
2 A556777 Emilia Aaltonen
3 A554527 Rita Ahde
4 A546799 Marja Aho-Pynttäri
5 A555712 Arto Ahvensalmi
6 A550612 Krista Brunila
7 A553207 Antti Fjällström
8 A553275 Emma Hakala
9 A557122 Tuomo Halonen
10 A554500 Eeva Hankilanoja
11 A552003 Aija Hannila
12 A555274 Maire Hautala
13 A556327 Sini Hautala
14 A556932 Annukka Hälinen
15 A547376 Timo Immonen
16 A553112 Sari Jouhki
17 P557501 Katariina Juhola
18 A557525 Ritva Järvenpää
19 P556529 Jukka Järvinen
20 A556472 Nelli Jääskeläinen
21 A548708 Juha Kaarimaa
22 A557229 Selina Kangas
23 A547226 Mikko Kannari
24 A550409 Jan Kiljunen
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25 A549668 Hanna Kindstedt
26 A557534 Janne Koskenniemi
27 A555850 Elisa Kotiniemi
28 A557547 Juho Kurttio
29 A548158 Elina Lehecka
30 A546479 Petter Lindroos
31 A546300 Jiri Lindström
32 A550206 Juho Luhtakanta
33 A557366 Eliisa Mäkelä
34 A548016 Karo Mäki
35 A545382 Marko Mässeli
36 A551926 Heidi Nihtilä
37 A549817 Ira Nikoskinen
38 A547218 Maarit Oksanen
39 A550620 Mikko Ollila
40 A557555 Seija Paasi
41 A549556 Miikka Pajula
42 A545747 Leo Erik Mikael Paulin
43 P557935 Anna-Kaarina Peura
44 A554529 Tuulia Purola
45 A550769 Anna Rapanen
46 A555817 Johanna Rauhaniemi
47 A557275 Jerry Retva
48 A556689 Aila Riihentaus
49 A555084 Toni Ruokonen
50 A551999 Miia Ryhänen
51 A549834 Sami Saarela
52 A556956 Ville Sahlström
53 A549059 Jaan Siitonen
54 P558943 Larissa Sutinen
55 A550970 Jaakko Tienari
56 A557462 Simo Tikakoski
57 A547077 Mirva Turtiainen
58 A557516 Leena Uskelin
59 A546078 Paula Vihiniemi
60 A549897 Ritva Öster

6. Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden valinta ja arviointi

Hakijoita keskenään vertailtaessa ja haastatteluvalintoja tehtäessä arvioitiin hakijoiden
vahvuuksia erityisesti soveltuvan koulutuksen, aikaisemman valtion taloushallinnon
työkokemuksen sekä asiakirjoista saadun muun selvityksen perusteella.

Edellä mainituilla perusteilla hakijoista valittiin haastatteluun Aho-Pynttäri, Kannari,
Mäkelä ja Nikoskinen. Haastattelut suorittivat pääsihteeri Johanna Herrala, lainsäädän-
töjohtaja Mika Kättö ja ylitarkastaja Hanne Huvila.
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Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden ansiot

Aho-Pynttäri on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta
vuonna 2014. Hän on työskennellyt Poliisiammattikorkeakoulussa suunnittelijana
vuodesta 2015 työtehtävinään kansainvälisten projektien koordinointiin ja toimeenpa-
noon liittyvät asiantuntijatehtävät, EU-rahoitteisen hankkeen maksuliikenteen, matka-
laskujen ja muiden hankkeeseen liittyvien menojen käsittely, rahoitushakemusten laa-
timinen, budjettien, sopimusten sekä hankeraportointien työstäminen. Lisäksi hänen
tehtäviinsä kuuluu kansainvälinen sidosryhmätyö. Vuosina 2014–2015 Aho-Pynttäri
työskenteli yhdeksän kuukauden ajan Forum Virium Helsinki Oy:ssä ensin toimistoas-
sistenttina ja myöhemmin hallinnon suunnittelijana. Hänen tehtäviinsä kuului kansal-
listen ja kansainvälisten hankkeiden talousraportointia sekä yleis- ja henkilöstöhallin-
non tehtäviä.

Kannari on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2015.
Hän on työskennellyt Työttömyysvakuutusrahastossa vakuutusratkaisijana vuodesta
2013. Vakuutusratkaisijana hänen tehtäviinsä kuuluu työttömyysvakuutusmaksun
määräytymiseen, maksamiseen ja perintään sekä koulutuskorvauksiin liittyvä neuvon-
ta, käsittely ja hallinnollisten päätösten antaminen. Työhön kuuluu päätösten valmiste-
lun ja tekemisen ohella asiakaspalvelua, sähköisen asioinnin neuvontaa ja erilaisia sel-
vittelytapauksia. Hän osallistuu työssään myös tietoväyläryhmään, jossa kehitetään
erilaisten palvelukanavien käytettävyyttä asiakaslähtöisesti. Kannarin työtehtäviin
kuuluu myös työttömyysvakuutusmaksun toimeenpanoon liittyvät kehittämis- ja tuki-
tehtävät. Vakuutusratkaisijan tehtävän ohessa hän on työskennellyt projektiluontoisesti
arkeologisessa kenttätutkimusryhmässä kaivausalueen johtajana Kreikassa vuodesta
2010.

Mäkelä on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009.
Hän on työskennellyt Suomen lähetysseurassa kehityspolitiikan konsulttina alkuvuo-
desta 2016 kahden kuukauden ajan sekä marraskuusta 2016 lähtien tehtävänään kehi-
tysyhteistyöohjelman loppuarvioinnin tekeminen sisältäen hankkeiden tuloksellisuu-
den, vaikuttavuuden ja kestävyyden arviointia. Vuonna 2016 Mäkelä työskenteli Val-
tiontalouden tarkastusvirastossa tarkastajana viiden kuukauden ajan, työtehtävänään
tuloksellisuustarkastelu ja tarkastuskertomuksen laadinta. Hän toimi ulkoasiainminis-
teriössä tarkastajana vuosina 2013–2015 tehtävinään taloudellisten tilastojen ja tausta-
analyysien laatiminen. Mäkelä työskenteli vapaana toimittajana puolen vuoden ajan
vuosina 2012–2013. Hän toimi Raha-automaattiyhdistyksessä analyytikkona ajalla
2011–2012 tehtävänään raporttien ja analyysien tuottaminen. Vuonna 2010 Mäkelä
työskenteli neljän kuukauden ajan Julkisten ja hyvinvointialojen liitossa projektitutki-
jana. Vuosien 2009 ja 2010 vaihteessa hän toimi kahden kuukauden ajan ulkoasiain-
ministeriössä konsulttina.

Nikoskinen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna
2006. Hän on työskennellyt talousasiantuntijana Vantaan kaupungilla vuodesta 2012
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työtehtävinään sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnossa taloushallinnon asiantuntija-
tehtävät pitäen sisällään muun muassa talouden seurannan, raportoinnin ja analysoin-
nin tehtäviä. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu talousarvio- ja ks-valmistelut, tilastolas-
kenta, toiminnan kehittämislaskenta, tilinpäätös ja osavuosikatsausraportointi sekä
johtoryhmätyöskentely ja johtoryhmälle raportointi. Mäkelä toimi Opetushallituksessa
projektipäällikkönä vuosina 2008–2012 ja projektikoordinaattorina vuosina 2001–
2008. Opetushallituksessa hänen tehtäviinsä kuului ESR-hankkeiden hallinto- ja kehit-
tämistehtävät; hankehaku ja valintaryhmätyöskentely, päätösesitysten valmistelu ja
esittely, ohjaus, koulutus, seuranta ja raportointi (toiminnan- ja talouden), maksatus-
hakemukset ja hanketarkastukset.

7. Esitys
Palosuojelurahaston hallitus päättää ottaa rahaston asiantuntijan tehtävään kaup-
patieteiden maisteri Ira Nikoskisen 1.8.2017 lukien.

Palosuojelurahaston hallitus päättää myös esittää sisäministeriölle, että se nimit-
tää Ira Nikoskisen asiantuntijan virkaan sisäministeriöön tehtävänään toimia Pa-
losuojelurahaston asiantuntijana.

Hallitus päättää ottaa Nikoskisen asiantuntijan tehtävään edellyttäen, että hänes-
tä saadaan Suojelupoliisilta hyväksyttävä turvallisuusselvitys. (Tarvittava turval-
lisuusselvitys saatu.)


