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PALOSUOJELURAHASTO  PÖYTÄKIRJA 4/2007 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
 
Aika: 28.8.2007 klo 9.30 
 
Paikka: Sisäasiainministeriön kokoushuone 426 

 
Läsnä: Juhani Meriläinen puheenjohtaja 
 Kirsi Rajaniemi varapuheenjohtaja 
 Joona Vuorenpää jäsen 
 Leena Eränkö jäsen 

Jari Hyvärinen jäsen este asiat 6, 7.17 ja 7.19 
Tero Rönni jäsen 

 Maija-Liisa Lindqvist jäsen 
 Piia Vähäsalo jäsen este asiat 6 ja 8.2 
 Mikko Nygård sihteeri 
   
Poissa: Ulla Mönkkönen tarkastaja 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. 
 
2. Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 
 
 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi 

hyväksyttiin 23.8.2007 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen (25.4.2007) pöytäkirja muutoksitta. 
 
4. Pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2006 
 
 Palosuojelurahaston hallitus on 14.12.2005 myöntänyt pelastusalan järjestöille 

yleisavustusta tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan 
vuodelle 2006 seuraavasti: 

 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry enintään 1 739 556 euroa 
 - josta alueelliseen toimintaan enintään 912 820 euroa 
 Suomen Palopäällystöliitto ry  enintään 224 466 euroa 
 Nuohousalan Keskusliitto ry  enintään 107 840 euroa 
 Palotutkimusraati ry  enintään 21 400 euroa 
     - josta Brandforsk-osuuteen 7 600 € 
 
 Päätösten ehtojen mukaan avustuksen saajan tuli toimittaa rahastolle tilitys 

avustuksen käytöstä 30.4.2007 mennessä. Tilitykseen tuli liittää tilinpäätös, 
toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunnot sekä selvitys siitä, ettei käytetty 
avustus ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen 
kohdistuneista hyväksyttävistä menoista. Vaadittavat selvitykset on toimitettu 
rahastolle 10.5.2007 mennessä. 

 
 Saatujen selvitysten mukaan järjestöjen vuodelle 2006 saama yleisavustus ei ole 

ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista 
hyväksyttävistä menoista. Hallitus päätti hyväksyä tilitykset vuoden 2006 
yleisavustuksen käytöstä.  
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Suomen Palopäällystöliitto ry:n osalta hallitus päätti huomioida hakijalle vuonna 
2006 liikaa maksetun yleisavustuksen vähennyksenä vuoden 2008 
yleisavustuksesta päätettäessä. 
 
Nuohousalan Keskusliitto ry:n osalta hallitus päätti huomioida hakijalle vuonna 
2006 liikaa maksetun yleisavustuksen vähennyksenä vuoden 2008 
yleisavustuksesta päätettäessä. 
 
Palotutkimusraati ry:n osalta hallitus päätti huomioida hakijalle vuonna 2006 
liikaa maksetun erityisavustuksen vähennyksenä vuoden 2008 avustuksesta 
päätettäessä. 

 
5. Yleisavustusten ja erityisavustusten haettavaksi julistaminen vuodelle 

2008 
 
 Sihteeri esitteli hakuilmoituksen. Ilmoitus on pääosin sama kuin edellisenä 

vuonna, mutta pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille 
tarkoitettujen yleisavustusten hakuteksti on konsultti Markku Haikon 25.4.2007 
hyväksytyn raportin mukainen. Lisäksi erityisavustusten ja henkilökohtaisten 
apurahojen sekä stipendien vaikuttavuutta arvioitaessa huomioidaan 
pelastustoimen vuosien 2007–2011 tutkimusohjelman mukaiset sellaiset teemat, 
jotka kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen pelastustoiminnan edistämiseen. 

 
 Hakuaika yleisavustuksilla on 31.10.2007 mennessä ja erityisavustuksilla sekä 

henkilökohtaisilla apurahoilla ja stipendeillä 30.11.2007 mennessä. Ilmoitus 
julkaistaan rahaston www-sivuilla ja Pelastustieto-lehdessä. 

 
 Hallitus päätti käsitellä Palosuojelurahaston vuoden 2008 Innovaatiopalkinnon 

hakuilmoituksen kohdassa 8.2. 
 
6. Avustushakemukset pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän 

päätelaitteisiin vuonna 2007 
 
 Esteelliset jäsenet Hyvärinen ja Vähäsalo poistuivat kokoustiloista. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 

Hallitus on 20.2.2007 muuttanut vuoden 2007 varojen käyttösuunnitelmaa siten, 
että pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän (PEKE) päätelaitteisiin varattiin 
400 000 euron määräraha käytettäväksi vuoden aikana. Hallitus on 13.3.2007 
julistanut haettavaksi erityisavustukset päätelaitteisiin 15.6.2007 mennessä. 

 
 Avustus määräytyy arvonlisäverollisista kustannuksista ja on enintään 40 % 

hankinnan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta voivat hakea 
pelastustoimen alueet sekä ennen hankinnan tekemistä, että jo hankittuihin 
päätelaitteisiin. 

 
 Määräaikaan mennessä avustusta haki 15 pelastustoimen aluetta. Hallitus päätti 

myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Hakija Laitemäärä Hyv. kust. Avustus 
 Länsi-Uusimaa 25  94 550 37 820 
 Keski-Uusimaa 22  158 356 64 342 
 Päijät-Häme 14  73 352 29 340 
 Etelä-Karjala 4  26 913 10 765 
 Satakunta 5  30 000 12 000 
 Keski-Suomi 10  71 980 28 792 
 Etelä-Pohjanmaa 6  36 600 14 640 
 Keski-Pohjanmaa 14  91 420 36 568 
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 Etelä-Savo 4  37 000 14 800 
 Pohjois-Savo 9  68 930 27 572 
 Pohjois-Karjala 3  23 770 9 508 
 Jokilaaksot 8  51 240 20 496 
 Oulu-Koillismaa 9  53 173 21 269 
 Kainuu 1  6 100 2 440 
 Lappi 10  35 464 14 185 
 
 Avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Avustus 

maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella sen jälkeen, kun 
hankinnasta on esitetty tositteellinen tilitys. Tilitys tulee toimittaa rahastolle 
viimeistään 31.5.2008. Muutoin vakioehdot. 

 
 Esteelliset jäsenet palasivat kokoustiloihin. 
 
7. Avustusten myöntämis- ja maksatushakemukset 
 
 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää haetut avustukset seuraavasti: 
 
 Grankulla FBK rf (SM-2007-2100/Tu-3941) 
 Palo- ja pelastuskalustoon 6 627,11 euron kustannusten perusteella 2 650 euron 

avustus. Avustusta ei myönnetty painepesurin hankintaan. 
 
 Gumbo FBK rf (SM-2007-2076/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 7 194,67 euron kustannusten perusteella 2 877 

euron avustus. 
 
 Harjavallan VPK ry (SM-2007-2236/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 8 352,21 euron kustannusten perusteella 3 340 euron avustus. 
 
 Immersby FBK rf (SM-2007-1343/Tu-3941) 
 Mönkijään, peräkärryyn ja palovarusteisiin 9 773,58 euron perusteella 3 909 

euron avustus. 
 
 Jokelan VPK ry (SM-2007-1491/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -tarvikkeisiin 4 218,49 euron kustannusten perusteella 1 687 

euron avustus. Avustusta ei myönnetty palokunta-asujen ja palokuntanuorten 
suojavarusteiden hankintaan eikä määräajan jälkeen haettuihin hankintoihin. 

 
 Kellokosken VPK ry (SM-2007-1367/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin 9 857,60 euron kustannusten perusteella 3 943 euron avustus. 
 
 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (SM-2003-857/Tu-

3943) 
 Hallitus on 25.2.2004 myöntänyt Lohtajan kunnalle 50 % avustuksen johto/ 

miehistöauton hankintaan (13 963 euroa 27 927 euron kustannusten 
perusteella). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. 
Pelastuslaitos aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja on hakenut 
avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon. Selvitysten mukaan ajoneuvosta 
saatava hyvitys on 23 000 euroa ja uuden auton hinta noin 30 000 euroa. 

 
 Hallitus päätti periä takaisin Lohtajan kunnalle johto/miehistöauton hankintaan 

25.2.2004myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Palautusosuus 
on 50 % omaisuuden käyvästä arvosta eli 11 500 euroa (50 % arvioidusta 
myyntihinnasta 23 000 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden 
johto/miehistöauton hankintaan 11 500 euron avustuksen (40 % 28 750 euron 
kustannuksista). Takaisin perittävä määrä vähennetään myönnetystä 
avustuksesta. 
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 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan 
myymistä koskevista tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta 
rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksamisesta. Myönnetyllä 
omaisuudella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Käyttöaika 
lasketaan avustuksen myöntämispäivästä. 

 
 Kiskon kunta (SM-2007-718/Tu-3944) 
 Hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Kiskon kunnalle avustuksen paloaseman 

peruskorjaukseen ja laajennukseen (200 000 euroa 657 200 euron kustannusten 
perusteella). Päätöksen ehtojen mukaan rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 
31.12.2007. 

 
 Kunta on hakenut 19.6.2007 päivätyllä hakemuksella päätöksen muuttamista 

siten, että avustus on käytettävissä paloaseman uudisrakennukseen. 
Hakemuksen mukaan rakennus on aiemmin arvioitua selvästi heikommassa 
kunnossa, ja kustannusten arvioidaan olevan samansuuruiset, vaikka hanke 
toteutettaisiin peruskorjauksena tai uudisrakennuksena. Toiminnallisesti 
tarkoituksenmukaisen aseman saaminen kunta edellyttää hankkeen 
toteuttamista uudisrakennuksena. 

 
 Hallitus päätti muuttaa Kiskon kunnalle annettua 25.4.2007 annettua päätöstä 

SM-2007-718/Tu-3944 siten, että avustuksen kohde on paloaseman 
uudisrakennus. Muut päätösehdot eivät muutu. 

 
 Korson VPK ry (SM-2007-2273/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 5 398,94 euron kustannusten perusteella 2 159 

euron avustus. 
 
 Kullaan VPK ry (SM-2007-2097/Tu-3941) 
 Maastomönkijään 10 390 euron kustannusten perusteella 4 156 euron avustus. 
 
 Kuusamon VPK ry (SM-2007-1943/Tu-3944) 
 Rahaston johtokunta on 24.8.1988 myöntänyt Kuusamon VPK ry:lle 40 % 

avustuksen kurssi- ja koulutuskeskuksen rakentamiseen (82 905 mk 207 266 
mk:n kustannusten perusteella; päätös 665/761/88). 

 
 Päätöksen ehtojen mukaan: ”Milloin palokunta lopettaa toimintansa tai milloin 

avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu tai omaisuus 
luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen omistukseen tai hallintaan, on avustusta 
vastaava suhteellinen osa avustetun omaisuuden arvosta palautettava rahastolle 
kuuden kuukauden kuluessa edellä tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta, 
ellei johtokunta avustuksen saajan hakemuksesta erityisistä syistä toisin päätä.” 

 
 Kuusamon VPK on 2.6.2007 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut rakennuksen 

käyttäjämäärän pienentyneen huomattavasti ja sen ylläpidon vaativan jäseniltä 
huomattavan panostuksen. Keskuksen ylläpitoon joudutaan käyttämään 
enenevästi muilla tavoin hankittuja varoja, lisäksi rakennukseen joudutaan 
lähiaikoina tekemään 35 000-40 000 euron peruskorjaus. VPK on harkinnut 
kurssikeskuksen myymistä ja anoo, että myydessään rakennuksen se saisi 
käyttää 24.8.1988 myönnetyn avustuksen palautusosuuden uuden kiinteistön 
hankkimiseksi vastaavaan käyttöön. 

 
 Hallitus päätti luopua Kuusamon VPK ry:lle kurssi- ja koulutuskeskuksen 

rakentamiseen 24.8.1988 myönnetyn avustuksen palautusosuuden 
takaisinperimisestä ja ilmoittaa hakijalle, että tämä voi käyttää avustuksella 
hankitun rakennuksen myymisestä saamansa tulot uuden, vastaavaan 
käyttötarkoitukseen tarkoitetun kiinteistön rakentamiseen tai hankintaan. 
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 Lappfjärds FBK rf (SM-2007-1827/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon 5 138,64 euron kustannusten perusteella 2 055 euron 

avustus. 
 
 Lovisa FBK rf (SM-2007-610/Tu-3943) 
 Lovisa FBK on hakenut 8.12.2006 avustusta hydraulisten pelastusvälineiden 

hankintaan. Hankinnan kokonaiskustannus on 15 629 euroa. Alueen 
pelastustoimen kiireellisyysjärjestyksessä hakemus on ollut sijalla 4 (hakemuksia 
4) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen kiireellisyysjärjestyksessä sijalla 35 
(hakemuksia läänistä 39). Hallitus on hylännyt hakemuksen 25.4.2007. 

 
 Lovisa FBK on hakenut oikaisua päätökseen 22.5.2007 päivätyllä hakemuksella. 

Oikaisupyynnön mukaan palokunnan hälytyksistä noin 10 % on 
liikenneonnettomuuksia valtatie 7:llä, jolla liikenne ja ulkomaisten ajoneuvojen 
osuus kasvaa jatkuvasti. Hakija on em. syistä pitänyt hankintaa aiheellisena. 

 
 Hallitus päätti, että Lovisa FBK rf:lle 25.4.2007 annettua päätöstä ei muuteta. 
 
 Palosuojelurahastolain 14 §:n mukaan rahaston avustuksen myöntäminen on 

harkinnanvaraista. Valtionavustuslaissa säädetään yleisesti harkinnanvaraisten 
valtionavustusten myöntämistä koskevasta menettelystä. Lain 9.2 § mukaan 
viranomaisen on sopivalla tavalla tiedotettava mahdollisuudesta hakea 
valtionavustusta ja hakemismenettelystä. Momentin tarkoitus on turvata 
yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen ja avoimuus avustusten 
hakemisessa ja myöntämisessä. Harkinnanvaraisissa valtionavustuksissa 
yhdenvertaisuus toteutuu tasa-arvoisena mahdollisuutena hakea avustusta. 
Rahasto on 17.10.2006 lähetetyllä kirjeellä tiedottanut pelastustoimen alueille ja 
sopimuspalokunnille mahdollisuudesta hakea avustusta. Hakija ei ole väittänyt, 
että sille ei olisi varattu tasa-arvoista mahdollisuutta hakea avustusta. 

 
 Rahastolle osoitetut hakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin 

käytettävissä olevat varat. Hakijalla ei voi olla subjektiivista oikeutta avustuksen 
saamiseen, vaikka muodolliset edellytykset täyttyisivätkin. Kerran vuodessa 
haettavat, pelastustoimen alueille, kunnille ja sopimuspalokunnille tarkoitetut 
erityisavustukset jaetaan läänikohtaisesti. Hallituksen hyväksymän vuoden 2007 
varojen käyttösuunnitelman mukaan kalustohankkeisiin oli keväällä käytettävissä 
yhteensä 900 000 euroa, josta Etelä-Suomen läänin osuus oli 366 509 euroa. 
Kokouksessa 25.4.2007 hyväksyttiin läänin alueelta 20 hakemusta (sijat 1-20), 
avustukset yhteensä 393 854 euroa. Lovisa FBK:n hakemus oli lääninhallituksen 
kiireellisyysjärjestyksen sijalla, joka ei mahdollistanut sen hyväksymistä. 

 
 Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 
 Mouhijärven VPK ry (SM-2007-1700/Tu-3941) 
 Moottoriruiskuun 4 535 euron kustannusten perusteella 1 814 euron avustus. 
 
 Nurmijärven Keskus VPK ry (SM-2007-1342/Tu-3941) 
 Pelastuskalustoon ja -varusteisiin 5 758,35 euron kustannusten perusteella 

2 303 euron avustus. 
 
 Pargas FBK rf (SM-2007-1466/Tu-3943) 
 Rahaston johtokunta on 3.9.1999 myöntänyt Pargas FBK:lle 50 % avustuksen 

miehistöauton hankintaan (100 000 mk 200 000 mk:n kustannusten perusteella; 
päätös 35/726/98). Päätöksen ehtojen mukaan: ”Milloin palokunta lopettaa 
toimintansa eikä kunta halua lunastaa palokunnan avustusvaroin hankkimaa 
omaisuutta tai milloin avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus 
muuttuu tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen omistukseen tai 
hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen osa avustetun omaisuuden 
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arvosta palautettava rahastolle kuuden kuukauden kuluessa edellä tarkoitetusta 
olosuhteiden muuttumisesta, ellei johtokunta avustuksen saajan hakemuksesta 
erityisistä syistä toisin päätä.” 

 
 Pargas FBK on 23.4.2007 päivätyssä hakemuksessa ilmoittanut, että Varsinais-

Suomen pelastuslaitos on harmonisoinut palokuntasopimuksia vuoden 2006 
aikana. Neuvottelujen yhteydessä palokunnalle on tarjottu mahdollisuutta 
luovuttaa miehistöauton omistusoikeus pelastuslaitokselle, joka huolehtisi auton 
käyttökustannuksista ja uusimisesta. Hakija on päättänyt luovuttaa ajoneuvon 
pelastuslaitokselle jääden itse sen haltijaksi. FBK anoo rahastolta, että tämä 
luopuisi avustuksen palautusosuuden takaisinperinnästä ja mahdollistaisi 
luovuttamisen pelastuslaitokselle. 

 
 Hallitus päätti ilmoittaa Pargas FBK:lle, että tältä ei peritä takaisin miehistöauton 

hankintaan 3.9.1999 myönnetyn avustuksen palautusosuutta palokunnan 
luovuttaessa avustuksella hankitun ajoneuvon omistusoikeuden Varsinais-
Suomen pelastuslaitokselle. Avustuksella hankitun ajoneuvon tulee pysyä 
pelastustoimen käytössä valtionavustuslain 13 §:n mukaisen käyttöajan loppuun 
eli 3.9.2009 saakka uhalla, että Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta peritään 
takaisin omaisuuden hankintaan saadun avustuksen suhteellinen 
palautusosuus. 

  
 Pennalan VPK ry (SM-2007-2228/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 Palovarusteisiin ja -kaluston 3 102,97 euron kustannusten perusteella 1 241 

euron avustus. 
 
 Perttulan VPK ry (SM-2007-1514/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 10 169,38 euron kustannusten perusteella 4 067 

euron avustus. 
 
 Renkomäen VPK ry (SM-2007-2120/Tu-3941) 
 Esteellinen jäsen Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn. 
 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 5 763,12 euron kustannusten perusteella 2 305 

euron avustus. 
 
 Replot FBK rf (SM-2007-2121/Tu-3941) 
 Palokypäriin 3 904 euron kustannusten perusteella 1 561 euron avustus. 
 
 Rovaniemen VPK ry (SM-2007-2190/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 3 614,03 euron kustannusten perusteella 1 445 

euron avustus. 
 
 Ruskon VPK ry (SM-2007-2017/Tu-3941) 
 Palokalustoon 7 453,90 euron kustannusten perusteella 2 981 euron avustus. 
 
 Sottungsby FBK rf (SM-2007-2170/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 15 982,44 euron kustannusten perusteella 6 392 

euron avustus. 
 
 Vesilahden VPK ry (SM-2007-1753/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 1 636,02 euron kustannusten perusteella 654 

euron avustus. 
 
 
 

 



 7 

 Äkäslompolon VPK ry (SM-2007-1960/Tu-3941) 
 Palovarusteisiin ja -kalustoon 7 349,78 euron kustannusten perusteella 2 939 

euron avustus. 
 
8. Muut asiat 
 
 8.1 Palosuojelurahaston ylitarkastajan viran täyttäminen 
 Rahaston ylitarkastajan virka on ollut täyttämättä 1.1.2006 alkaen. Virka on 

perustettu 1.1.2004 ja sen palkkaus sijoittuu palkkausjärjestelmän 
vaativuustasolle 8. Palkkauskustannukset maksaa Palosuojelurahasto. 

 
 Ylitarkastajan toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä on hoidettu osittain Kuntaliiton 

asettaman konsultti Markku Haikon ja osittain pääsihteerin toimesta 1.6.2006 
alkaen. Hallituksen ja Kuntaliiton sopimus on kaksivuotinen ja päättyy 31.5.2008. 

 
 Rahaston sihteeristön työssä toimiminen pääsihteerin ja teknisen sihteerin 

voimin on osoittautunut kuluttavaksi ja hankalaksi. Toiminnan jatkuvuus on 
vaarassa henkilöstön vaihtuessa, mikäli koko avustustoiminnasta vastaa vain 
yksi esittelijä. Taloushallinnon menettelyjen osalta rahastossa tulee olla menojen 
asiatarkastaja ja hyväksyjä varahenkilöineen, millä taataan laskujen tehokas 
käsittely myös loma-aikoina ja pidempien poissaolojen aikana. 

 
 Hallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle, että ministeriö täyttää 

pelastusosastolle sijoittuvan ylitarkastajan viran. Haku pyritään suorittamaan 
mahdollisimman nopeasti siten, että virkaan valittu aloittaisi työnsä 1.1.2008. 
Hakuilmoitus julkaistaan ministeriön hallintoyksikön toimesta laajalla jakelulla 
sekä Pelastustieto-lehdessä. Palosuojelurahasto maksaa lehti-ilmoituksista 
aiheutuvat kustannukset. 

 
 8.2 Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto vuonna 2007 
 Esteellinen jäsen Vähäsalo poistui kokoustiloista. Kokous säilyi 

päätösvaltaisena. 
 

Hallitus on 28.2.2007 julistanut haettavaksi Innovaatiopalkinnon vuonna 2007. 
Ehdotukset palkittavista tuli tehdä viimeistään 31.5.2007. Määräaikaan 
mennessä ehdotuksia tuli 21 kpl. Palkinnon sääntöjen mukaan palkittavan 
valitsee valintaraati, joka tekee asiasta esityksen hallitukselle. Muun kuin raadin 
esittämän saajan valitsemiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. 

 
 Raati on käsitellyt ehdotukset kokouksessaan 10.8.2007 ja päättänyt esittää 

hallitukselle, että vuoden 2007 palkinto jaetaan seuraavasti: 
 
 Innovaatiopalkinto myönnetään Henri Andellille Next Icon Oy:stä Stovewatch-

turvaliesituulettimen kehittämisestä. Tuote tarkkailee lieden lämpötilaa ja reagoi 
lämmönnousuun hälyttämällä asukkaan. Tuuletin myös sammuttaa liedellä 
alkaneen palon, mikäli asukas ei reagoi hälytykseen. Palkinnon suuruus on 
7 000 euroa. 

 
 Erityinen kehittämisraha myönnetään Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 

Turvaverkko-hankkeeseen. Hankkeessa kansalaiset voivat pelastuslaitoksen 
kotisivulla paikantaa kartalla havaitsemansa turvallisuutta vaarantavan asian ja 
lähettää siitä laitokselle palautetta. Pelastuslaitos reagoi palautteeseen 
suorittamalla ylimääräisiä palotarkastuksia, kohdistamalla ennaltaehkäisytyötä ja 
luomalla koulutusmateriaalia. Kehittämisrahan suuruus on 3 000 euroa. 

 
 Kunniamaininnan saa paloesimies Vesa Viisanen Keski-Uudenmaan 

pelastuslaitokselta pelastusajoneuvojen kuljettajille kehitetystä kypärämallista. 
Kunniamaininnan saajalle annetaan kunniakirja. 
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 Hallitus päätti hyväksyä valintaraadin esityksen. Palkinto sekä kehittämisraha 
jaetaan saajilleen pelastustoimen ajankohtaispäivillä Jyväskylässä 10.9.2007. 

 
 Hallitus päätti julistaa haettavaksi vuoden 2008 Innovaatiopalkinnon. Määräaika 

ehdotusten tekemiselle on 30.11.2007, ja päätös palkinnon saajasta tehdään 
keväällä 2008. 

 
 Jäsen Vähäsalo palasi kokoustiloihin. 
 
 8.3 Pelastustoimen laitteiden standardisoinnin toimintalinjaukset 
 Sihteeri esitteli muistion koskien selvitystä pelastustoimen laitteiden 

standardisoinnista. 
 

Turvatekniikan Keskus on alkuvuonna 2006 tehnyt selvityksen pelastustoimen 
laitteiden standardisointijärjestelmästä ja toimintalinjauksista. Tarkoituksena oli 
arvioida toiminnan hyötyä pelastustoimen tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
selvittää standardien merkitystä sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvien 
pelastustoimen laitteiden osalta. Tavoite oli arvioida järjestelmän toimivuus ja 
luoda standardisoinnin toimintalinjaukset. 
 
Selvityksessä tunnistettiin kuusi kehitystarvetta koskien toimintaa, mm. 
rahoituksen ja julkisen hallinnon osallistumisen suhteen. Selvitys totesi, että 
julkisen hallinnon osallistumisen standardisointiin tulee olla jatkossa selkeästi 
tulosohjaukseen sidottua. Lisäksi rahoituksen tulee perustua liiketoiminnan omiin 
resursseihin sekä budjettivaroihin. 
 
Hallitus merkitsi muistion tiedoksi. Asiaan palataan myöhemmin päätettäessä 
pelastustoimen alan standardisointiin myönnettävistä erityisavustuksista. 

  
9. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään 2.11.2007 klo 9.30 Sisäasiainministeriössä. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43. 

 
 
 
 
Puheenjohtaja  Juhani Meriläinen 
 
 
 
 
Sihteeri  Mikko Nygård 

 


