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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.

2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi hyväksyttiin 19.1.2012 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. Hallituksen jäsenille jaettiin suljetun kirjanpidon lopulliset tulos- ja tasetiedot sekä rahaston 70-vuotisjuhlaseminaarin päivitetty ohjelmaluonnos. Esityslistaan lisättiin kohta 9.4, rahaston korkeakouluharjoittelijan valinta.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (24.11.2011) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Pääsihteerin nimittäminen

esteasiat: 8.2.1 - 8.2.8
pj. kohdat: 8.2.1 - 8.2.8
esteasiat: 8.1.4, 8.1.6

Sihteeristö poistui huoneesta asiakohdan käsittelyn ajaksi (12.03 - 12.14). Sihteerinä toimi asian
käsittelyn ajan rahaston hallituksen jäsen Jari Hyvärinen.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli sisäasiainministeriön valmistelun pohjalta rahaston
pääsihteerinä toimivan ylitarkastajan valintaa. Palosuojelurahaston hallitus päätti yksimielisesti ottaa rahaston pääsihteerinä toimivan ylitarkastajan tehtävään VTM Hanna Paakkolanvaaran, jonka johdosta hallitus pyytää sisäasiainministeriötä ryhtymään
toimenpiteisiin Paakkolanvaaran nimittämiseksi sisäasiainministeriön ylitarkastajan
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virkaan (pääsihteeri) sekä julistamaan haettavaksi Paakkolanvaaralta vapautuvan rahaston ylitarkastajan viran ja jatkamaan ylitarkastajan viran määräaikaista täyttämistä
hakuprosessin keston ajaksi.

5.

Hallinnolliset asiat
5.1 Hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiot
Sihteeri esitteli hallituksen kokous- ja kuukausipalkkiokäytäntöä. Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n mukaan rahaston hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kuukausipalkkio. Hallitus on kokouksessaan 22.3.2011
päättänyt noudattaa valtiovarainministeriön 23.2.2010 antamien suosituksia, joiden
mukaan kuukausipalkkion suuruus on puheenjohtajan osalta 330 euroa kuukaudessa,
varapuheenjohtajan osalta 220 euroa kuukaudessa ja jäsenen sekä varajäsenen osalta
165 euroa kuukaudessa. Varajäsenelle kuukausipalkkio maksetaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on varsinaisen jäsenen sijasta osallistunut kokoukseen. Kuukausipalkkiot on maksettu kuukausittain. Suositukset ovat voimassa 1.3.2010–1.3.2012.
Käytännössä Palosuojelurahasto on maksanut kuukausipalkkion jokaiselta vuoden
kuukaudelta varsinaiselle jäsenelle, riippumatta siitä kuinka moneen kokoukseen hän
on osallistunut. Lisäksi varajäsenelle on maksettu kuukausipalkkio sellaiselta kuukaudelta, jolloin hän on osallistunut kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä.
Päätös: Hallitus päätti, että kuukausi- ja kokouspalkkioiden osalta tullaan noudattamaan valtiovarainministeriön 1.3.2012 voimaan astuvaa uutta suositusta.
Hallitus päätti lisäksi pyytää VM:n suositusta kuukausipalkkion maksumenettelystä
hallituksen jäsenen ja varajäsenen osalta silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen esimerkiksi pidemmän virkavapauden johdosta.
5.2 Rahaston maksamat matkakustannusten korvaukset 2012
Sihteeri esitteli rahaston maksamien matkakustannusten korvausperiaatteita. Hallituksen jäsenten, innovaatiopalkinto- ja asiantuntijaraatilaisten matkakustannusten korvauksissa käytäntönä on ollut, että matkalaskua vastaan rahasto on maksanut toteutuneet kustannukset kulkuvälineestä riippumatta. Myös oman auton käyttö on hyväksytty ja käytöstä on voitu maksaa kilometrikorvaus. Hallituksen tai raadin jäsenelle on
myös maksettu päiväraha, mikäli hän on sellaista laskulla hakenut. Valtio on kiristänyt
matkakustannusten korvausperiaatteita viime vuosina ja varsinkin oman auton käytön
ja kilometrikorvausten suhteen on otettu tiukka linja. Valtion matkustussäännön mukaan matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti halvimman kulkuneuvon mukaisesti.
Päätös: Hallitus päätti, että rahaston hallituksen jäsenten, samoin kuin asiantuntija- ja
innovaatiopalkintoraadin jäsenten osalta noudatetaan Valtion matkustussäännön mukaisia matkakustannusten korvausmenettelyitä. Mikäli oman auton käytöstä haetaan
kilometrikorvauksia, tulee oman auton käyttö perustella. Yksityiskohtaisten tulkintojen osalta kysytään kantaa ministeriöltä.
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5.3Asiakirjojen, laskujen ja koulutusten hyväksymismenettely rahastossa
Sihteeri esitteli asiakirjojen, laskujen ja koulutusten hyväksymismenettelyä rahastossa.
Kaikki Palosuojelurahaston avustuspäätökset tehdään hallituksen kokouksissa. Päätökset allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, mikäli hän on toiminut päätöskokouksessa varsinaisen puheenjohtajan sijaisena sekä asian esittelijänä toiminut
sihteeristön edustaja. Hallitus hyväksyy Palosuojelurahaston kaikki keskeiset seurantaja suunnitteluasiakirjat kuten toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki päätöskokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet. Tilinpäätöksen hyväksymisen ja tilintarkastuksen jälkeen ministeriö vahvistaa Palosuojelurahaston tilinpäätöksen huhtikuun loppuun mennessä. Ministeriö antaa tilinpäätöskannanoton Palosuojelurahaston toiminnasta yleensä kesäkuun alkupuolella.
Hallitus hyväksyy lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman marras-joulukuun kokouksessaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja
yhdessä esittelijänä toimineen pääsihteerin kanssa. Samassa kokouksessa hyväksytään
myös alustava kokousaikataulu ja työsuunnitelma seuraavalle vuodelle. Kokouspöytäkirjat hyväksyy kokouksen puheenjohtaja sekä pääsihteeri tai hänen sijaisensa.
Palosuojelurahaston maksamien avustusten, ostolaskujen, henkilöstön matkalaskujen
ja hallituksen palkkiolaskujen sekä muistiotositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät varahenkilöineen hyväksyttiin kokouksessa esitetyn taulukon mukaisesti.
Lisäksi hallitus linjasi sihteeristön koulutusten hyväksymismenettelyä. Koulutukset
ylittävät lähes poikkeuksetta kertakustannuksena pääsihteerin hyväksymisvastuulla
olevan nykyisen 500 € rajan.
Päätös: Hallitus hyväksyi Taito Vainion lisäämisen RONDO-laskutusjärjestelmän varahyväksyjäksi Mika Kätön ollessa estyneenä sekä päättää sihteeristön koulutusten
hyväksymismenettelyistä. Mikäli Taito Vainio ja Mika Kättö ovat kummatkin estyneenä, ministeriö määrää laskujen hyväksyjän.
Päätös: Sihteeristön koulutusmäärärahakatto on 10 000 euroa vuodessa, jonka puitteissa pelastusylijohtajalla on oikeus päättää pääsihteerin koulutuksista ja pääsihteerillä
on oikeus päättää 1500 €/koulutus -rajaan saakka ylitarkastajan ja tarkastajan koulutuksista itsenäisesti. Yli 1500 euron koulutusten osalta pääsihteeri pyytää varapuheenjohtajalta hyväksynnän ennakollisesti.
6.

Rahaston alustava tilinpäätös vuodelta 2011
Sihteeri esitteli rahaston vuoden 2011 alustavan tilinpäätöksen, joka käsitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. Tilinpäätöksen rakenne on valtiontalousarvion
ulkopuolisten rahastojen tilinpäätösohjeistuksen mukainen ja toimintakertomuksen
rakenne noudattelee soveltuvin osin tiliviraston toimintakertomuksen rakennetta. Tilinpäätöslaskelmat on laadittu samalla tavalla kuin aiempina vuosina.
Merkittiin tiedoksi tilinpäätöksen tämän hetken laatimisen tilanne. Sihteeristö
jatkaa tilinpäätöksen valmistelua.
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7.

Palosuojelurahaston työsuunnitelma 2012, hallituksen kokousrytmi 2012 ja
sihteeristön toimenkuvat
Sihteeri esitteli hallituksen työsuunnitelman vuodelle 2012, jonka hallitus hyväksyi.
Sihteeri esitteli hallituksen alustavan kokousaikataulun vuodelle 2012. Hallituksen kokouksia vuodelle 2012 on seitsemän aiemman kuuden sijaan. Hallitus
päätti kevään kokousten ajankohdista sekä kehittämispäivästä.
Sihteeristön toimenkuvien käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
8.1 Muutos- ja jatkoaikahakemukset
Sihteeri esitteli asiat 8.1.1 - 8.1.5 ja ylitarkastaja asian 8.6.

Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta kohtien 8.14 ja 8.1.6 käsittelyjen ajaksi.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.

8.1.1 Pelastusopisto SMDnro/2011/1125, esitys hallitukselle
Pelastusopistolle on myönnetty 42 208 euron (90 %) avustus (SMDno/2011/1125)
pelastustoimea hyödyttävien tieteellisten jatkotutkintojen edistämishankkeeseen.
Hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, joka sopi apurahan jakamisen periaatteista. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä viisi. Ohjausryhmän kriittisen arvioinnin perusteella Pelastusopisto esitti Palosuojelurahaston hallitukselle seuraavaa: Kahden
vuoden apurahalla tuetaan Perttu Leppäsen väitöskirjatyötä ”Tulisija- ja hormipalojen
ennaltaehkäisy”.
Väitöskirjatutkimus on alkuvaiheessa. Työ suoritetaan Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksella. Tutkimusta ohjaa professori Matti Pentti. Lisäksi
tutkimuksessa käytetään Tekniikan lisensiaatin Timo Inhan ammattitaitoa. Leppänen
on tehnyt diplomityön aiheesta Inhan ohjauksessa. Tutkimuksen teoreettiset opinnot
on tarkoitus suorittaa 2012–2014. Työ alkaa aineiston keräämisellä keväällä 2012. Väitöskirja koostuu osajulkaisuista. Ohjausryhmä valvoo tutkimuksen edistymistä puolivuosittain kahden vuoden ajan.
Päätös: Hallitus päätti hyväksyä raadin esittämän tutkintoapurahan saajan.

8.1.2 Pelastusopisto SMDnro/2010/1153, jatkoaika
Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä, jatkoaika
Palosuojelurahasto myönsi 31.8.2010 päivätyllä päätöksellään Pelastusopiston hankkeelle ” Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä”
38 250 euroa (50 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 31.12.2011. Avustuksen käytölle on 20.10.2011 myönnetty
jatkoaika 30.12.2011 saakka ja tilitykselle 31.3.2012 saakka. Pelastusopisto on nyt
19.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustuksen käytölle
jatkoaikaa 31.5.2012 saakka niin, että hankkeen tilitys tapahtuisi viimeistään 31.7.2012.
Alkuperäisestä hankeaikataulusta ollaan jäljessä noin 10 kuukautta, koska aineistohankinta viivästyi toimittajan osalta ja siinä todettiin kaksi virhettä. Virheet aiheuttivat
sen, että analyysi jouduttiin tekemään uudelleen yhteensä kolme kertaa. Lopullinen aineisto saatiin lokakuun 2011 lopussa.
Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle jatkoajan haetun mukaisena.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.3 Pelastusopisto SMDnro/2010/1151, jatkoaika
Häkä asuintiloissa -hanke, jatkoaika
Palosuojelurahasto myönsi 31.8.2010 päivätyllä päätöksellään Pelastusopiston hankkeelle ”Häkä asuintiloissa” 69 066 euroa (50 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen
määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 30.4.2012. Pelastusopisto on
22.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustuksen käytölle
jatkoaikaa 31.5.2012 saakka niin, että hankkeen tilitys tapahtuisi viimeistään 31.7.2012.
Alkuperäisestä hankeaikataulusta ollaan jäljessä, koska projektitutkijana toimineen jatko-opiskelijan osalta aineiston analyysi viivästyi henkilökohtaisista syistä.
Päätös: Hallitus päätti myöntää Pelastusopistolle jatkoajan haetun mukaisena.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.4 Päijät-Hämeen pelastuslaitos SMDnro/2011/32, jatkoaika
Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta asiakohdan käsittelyjen ajaksi.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö – maakunnallinen toimintamalli, jatkoaika
Palosuojelurahasto myönsi 22.3.2011 päivätyllä päätöksellään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hankkeelle ” Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö – maakunnallinen toimintamalli” 55 584 euroa (72 %) erityisavustusta. Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 31.5.2012. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on 30.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustukselle
jatkoaikaa 31.7.2012 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska myönnettyä avustusta on jäljellä hankkeen työntekijän osa-aikaisuuden (30.11.2011 saakka) vuoksi.
Päätös: Hallitus päätti myöntää Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle jatkoajan haetun
mukaisena. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.5 TTS Työtehoseura ry SMDnro/2010/38, jatkoaika
Hakelämmityksen paloturvallisuus -hanke, jatkoaika
Palosuojelurahasto myönsi 4.3.2010 päivätyllä päätöksellään TTS Työtehoseuran ”
Hakelämmityksen paloturvallisuus” -hankkeelle 35 000 euroa (50 %) erityisavustusta.
Avustuksen tilityksen määräaika oli alkuperäisten päätösehtojen mukaan 30.4.2011.
Hankkeelle on 11.5.2011 myönnetty jatkoaika 31.12.2011 saakka. Nyt TTS Työtehoseura on 21.12.2011 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt myönnetyn erityisavustuksen
tilitykselle jatkoaikaa 30.4.2012 saakka. Hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa tarkoitus oli käyttää hankkeen pohja-aineistona aikaisemmin suoritettua kyselyä. Koska
kyselyn tiedot olivat kadonneet TTS:n arkistosta, kysely uusittiin. Tämä vei odotettua
pidemmin aikaa ja tämän vuoksi pohja-aineistoon perustuvat tarkentavat haastattelut
ja tilakäynnit ovat vielä kesken. Myös tilakäyntien sopiminen viljelijöiden pitkittyneen
syksyaikataulun vuoksi on viivästynyt. Viivästystä on tapahtunut osittain myös vastuuhenkilön vaihtumisen takia.
Päätös: Hallitus myöntää TTS Työtehoseuralle jatkoajan haetun mukaisena.
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.
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8.1.6 Heinolan kaupunki SMDno/2011/344

Esteellinen jäsen Hyvärinen poistui huoneesta asiakohdan käsittelyjen ajaksi.
Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Muutosanomus päätökseen sekä rakentamisen ja tilitysajankohdan muutos
Heinolan kaupungille on myönnetty 11.5.2011 Paloaseman kalustohallin ja miehistötilojen rakentamiseen 350 000 euroa kokonaiskustannusten 6 888 000 euroa perusteella
(SMDno/2011/344). Paloasemakiinteistö oli tarkoitus rakentaa Siltakadulle. Heinolan
kaupunki on hakenut 18.11.2011 päivätyllä kirjeellä muutosta päätökseen siten, että
paloasemakiinteistö rakennetaan Yhdyskadulle Siltakadun sijaan. Rakentamistöiden
aloitukselle anotaan muutosta siten, että rakentaminen tulee aloittaa viimeistään
30.9.2012. Hakemusta on täydennetty 22.12.2011 päivätyllä kirjeellä, jossa myös anotaan hankkeen tilitykselle jatkoaikaa 31.12.2013 saakka.
Paloasemakiinteistön sijainnista on tehty kaksi selvitystä. Varhaisemmassa, 31.1.2008
valmistuneessa selvityksessä, ehdotettiin vanhan aseman laajennusta ja peruskorjausta.
Uudemmassa selvityksessä vertailtiin vanhan aseman laajennusta ja kokonaan uuden
aseman rakentamista. Pelastuslaitoksen 10.2.2011 päiväämän lausunnon perusteella
parhaimpana vaihtoehtona pidetään uuden paloaseman rakentamista Yhdyskadulle.
Sijaintia perustellaan muun muassa paremman toimintavalmiuden takaamisella.
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Heinolan kaupungille 11.5.2011
antamaansa päätöstä (SMDno/2011/344) siten, että rahaston myöntämä avustus,
enintään 350 000 euroa, kohdennetaan Yhdyskadulle rakennettavaan uuteen paloasemakiinteistöön. Muuttuneen rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi hyväksytään 5 276 000 euroa, josta pelastustoimen osuus on 3 945 200 euroa. Hallitus päätti,
että paloasemakiinteistön rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 30.9.2012. Hankkeen tilitykselle myönnetään jatkoaikaa 10.12.2013 saakka. Päätöksen mukainen
enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu.
8.2 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset
Tarkastaja esitteli asian. Esteellinen puheenjohtaja Kari Hannus poistui huoneesta kohtien 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 ja 8.2.8 käsittelyjen ajaksi. Puheenjohtajana toimi ko. kohtien käsittelyn ajan
varapuheenjohtaja Mika Kättö. Kokous säilyi päätösvaltaisena.

Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti:
SMDno
8.2.1. SMDno/2012/78
8.2.2. SMDno/2011/2011
8.2.3. SMDno/2012/44
8.2.4. SMDno/2012/80
8.2.5. SMDno/2012/45
8.2.6. SMDno/2011/2030
8.2.7. SMDno/2012/46
8.2.8. SMDno/2011/2107
8.2.9. SMDno/2011/2029
8.2.10. SMDno/2012/47
8.2.11. SMDno/2012/43
8.2.12. SMDno/2011/1952
8.2.13. SMDno/2011/1951
8.2.14. SMDno/2012/49

Saaja
Euran VPK ry
Hinnerjoen VPK ry
Kauvatsan VPK ry
Kiukaisten VPK ry
Panelian VPK ry
Pomarkun VPK ry
Rauman VPK ry
Siikaisten VPK ry
Asolan VPK ry
Haagan VPK ry
Helsingin VPK ry
Houtskärs FBK rf
Kaarinan VPK ry
Karleby FBK rf

Euro
2 877
2 133
4 486
3 967
2 535
1 655
1 891
1 975
1 596
2 638
445
3 960
548
701
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8.2.15. SMDno/2011/2069
8.2.16. SMDno/2011/1913
8.2.17. SMDno/2011/1967
8.2.18. SMDno/2012/51
8.2.19. SMDno/2011/1985
8.2.20. SMDno/2011/2070
8.2.21. SMDno/2012/53
8.2.22. SMDno/2012/101
8.2.23. SMDno/2012/36
8.2.24. SMDno/2011/2106
8.2.25. SMDno/2012/81
8.2.26. SMDno/2012/50
8.2.27. SMDno/2012/35
8.2.28. SMDno/2011/1950
8.2.29. SMDno/2011/2031
8.2.30. SMDno/2012/48
Yhteensä:

Kemijärven VPK ry
Koskenkorvan VPK ry
Kuhmalahden VPK ry
Lappfjärds FBK rf
Laukkosken VPK ry
Lauritsalan VPK ry
Lempäälän VPK ry
Pornaisten VPK ry
Punkaharjun VPK ry
Rajakylän VPK ry
Sääksjärven-Kuljun VPK ry
Tainionkosken VPK ry
Tammisalon VPK ry
Tarvasjoen VPK ry
Vihtarin VPK ry
Västanfjärds FBK rf

1 445
1 898
645
2 575
1 888
855
4 835
3 994
987
600
6 417
3 909
1 360
699
1 947
1 849
67 310

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
Panelian VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntapukujen hankintaa; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Pomarkun VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu juhlapukujen ja arvomerkkien, palokuntapäähineiden ja koppalakkien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n
tarkoittamalla tavalla.
Karleby FBK rf
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalilaitteiden hankintaa; kyseessä ei
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkaluvaunun ja perustyökalujen hankintaa paloasemalle; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Lempäälän VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palvelusasujen hankintaa; kyseessä ei ole
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Tammisalon VPK ry
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkometrin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
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Vihtarin VPK ry
Rakennushankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty Etelä-Savon pelastuslaitoksen myöntämä avustus ja Palosuojelurahaston avustuksen määrä 40 % on laskettu
hyväksytyistä kustannuksista.
9.

Muut asiat
9.1 Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaarin ohjelma
Sihteeri esitteli Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlaseminaarin tarkentunutta, tämänhetkistä ohjelmaluonnosta. Seminaarin avaussanat sekä päätössanat pitää rahaston hallituksen puheenjohtaja Kari Hannus. Sisäasiainministeriön tervehdyksen esittää valtiosihteeri Marjo Anttoora. Pelastusylijohtaja Pentti Partasen aiheena on Palosuojelurahasto pelastustoimen kehittäjänä ja pelastusjohtaja Simo Tarvaisen aiheena Palosuojelurahasto aikojen
saatossa. Pia-Noora Kauppi on lupautunut puhumaan Finanssialan näkymistä. Rehtori
Mervi Parviaisen puheen aihe on Tutkimus, opetus, työelämän kehittäminen – tulevaisuuden
menestystekijät. Viimeisen puheenvuoron esittäjä ei vielä ole varmentunut. Retuperän
WPK esiintyy viimeisen puheenvuoron jälkeen. Vieraat voivat tutustua seminaarin
yhteydessä Palosuojelurahasto ennen ja nyt –näyttelyyn.
9.2 Asiantuntijaraadin kokoonpano
Sihteeri esitteli asiantuntijaraadin kokoonpanon sekä henkilömuutokset vuoden 2012
osalta.
Asiantuntijaraadin kokoonpano 2012 (suluissa pääasiallinen erityisosaamisalue):
Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto (tutkimus & tilastot, Pronto,
pelastusopiston toiminta)
Jorma O. Jantunen, yli-insinööri, ympäristöministeriö (rakennusten rakenteellinen paloturvallisuus)
Juha Hassila, tiedotuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (valistus
& neuvonta, kampanjat)
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos (pelastuslaitokset, laitosten välinen yhteistyö, pelastustoiminta, rahaston hallituksen varajäsen)
Taito Vainio, pelastusylitarkastaja, SM/PEO/pelastustoimintayksikkö
(toimintavalmius, palvelutaso, riskienhallinta, pelastushenkilöstön työhyvinvointi)
Seppo Vihervaara, osastopäällikkö, FENNIA (vakuutusala, riskienhallinta, tulipalovakuutushakemusten/-korvausten näkökulmasta)
Henkilöstömuutoksia:
Vesa-Pekka Tervo siirtyy pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön
ylitarkastajan tehtävästä Keski-Uudenmaan riskienhallintapäälliköksi 1.2.2012 alkaen
kolmeksi vuodeksi, hänen asiantuntemusalueitaan ovat mm. palontutkinta, tahalliset
palot, erityisryhmien paloturvallisuus
Kati Tillander on siirtynyt pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön yliinsinöörin virasta Helsingin pelastuslaitoksen tutkimuspäälliköksi. Hänen
asiantuntemusaiheitaan ovat mm. palotarkastukset, paloturvallisuuslaitteita koskevat
säädökset, nuohous.
Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimii pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara ja sihteerinä ylitarkastaja Johanna Herrala.
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Päätös:
Hallitus päätti, että Tervon ja Tillanderin virkoja jatkossa hoitavat voidaan nimetä raatiin sen jälkeen, kun he ovat aloittaneet työnsä. Koska asiantuntijaraati kokoontuu jo
helmikuussa käsittelemään vuoden 2012 ensimmäisen hakukierrokset erityisavustushakemukset, päätettiin, että pelastusosaston onnettomuuksien ehkäisyn yksikön yliinsinööri Kirsi Rajaniemi sijaistaa heitä seuraavassa raadin kokouksessa. Lisäksi asiantuntijaraatiin päätettiin valita esityksen mukaisesti Jussi Rahikainen pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston edustajana.
9.3 Asiakastyytyväisyyskyselyn antia
Ylitarkastaja esitteli asiakastyytyväisyyskyselyn jatkotuloksia. Tulosten pääosa esitettiin
hallitukselle kokouksessa 24.11.2012, tulokset olivat kaikin osin hyvin myönteiset.
Jatkotuloksista esiteltiin vastaajien taustatietojen lisäksi lyhyt tiivistelmä, tarkennettuja
kalusto- ja rakennushankkeiden vastauksia sekä avoimet vastaukset painottuen erityisesti tuloksiin, joissa esitettiin kehittämistoiveita rahaston suuntaan. Kaikista vastaajista (74 henkilöä) hakulomakkeen täyttämistä piti melko vaikeana 11, päätökseen melko
tyytymättömiä tai tyytymättömiä oli 7, päätöksen saamisen ajankohtaan esitti muutoksia 7 ja päätöksen perusteluihin toivoi lisää tietoa 5. Kalusto- ja rakennushankkeiden
päätöksenteossa tulee vastaajien mukaan huomioida etenkin kaluston/rakennusten
kunto, alueen riskitekijät, paikallisesti tärkeät kohteet sekä myös harvaan asutut seudut, lähtövalmius ja alueen asukastiheys. Vähiten tärkeänä pidettiin avustuksen myöntöä asukaslukuperusteisesti tai aiempien vuosien avustusta.
Hallitus merkitsi kyselyn jatkotulokset tiedoksi.
9.4 Korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen
Palosuojelurahasto palkkaa korkeakouluharjoittelijan kesä-elokuun ajaksi. Pääsihteeri
esitteli rekrytoinnin tämän hetken vaiheen. Yksi korkeakouluharjoittelija on haastateltu ja toisen korkeakouluharjoittelijan haastattelu on tulossa lähipäiville.
Päätös: Hallitus valtuutti sihteeristön valitsemaan korkeakouluharjoittelijan ministeriön normaalin käytännön mukaisesti.
10.

Seuraava kokous 14.3.2012
Hallitus päätti kevään ja kesän 2012 kokousajat (14.3, 3.5. 31.5 ja 31.8). Toukokuun
viimeinen kokous päätettiin pitää Porissa. Hallituksen kehittämisseminaari pidetään
31.8 hallituksen kokouksen jälkeen.

11.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33.

Puheenjohtaja

Kari Hannus

Sihteeri

Hanna Paakkolanvaara
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