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PALOSUOJELURAHASTO

PÖYTÄKIRJA 6/2008

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

10.12.2008 klo 9.30

Paikka:

Sisäasiainministeriön kokoushuone 426

Läsnä:

Juhani Meriläinen
Kirsi Rajaniemi
Paavo Taipale
Veli Matti Ojala
Jari Hyvärinen
Jari Larikka
Oiva Kaltiokumpu
Piia Vähäsalo
Hanna Paakkolanvaara
Ulla Mönkkönen
Katja Oikarinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
tarkastaja
sihteeriharjoittelija

Poissa:

Leena Eränkö

jäsen

1.

Kokouksen avaus

este asia 5.4
este asia 6.2.9

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40.
2.

Laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistaksi
hyväksyttiin 3.12.2008 päivätyssä kutsussa ilmoitettu esityslista. (Ylitarkastajan
viransijaisen hakuilmoitusluonnoksesta jaettiin uudistettu versio, asia 7.1)

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (9.10.2008) pöytäkirja muutoksitta.

4.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009
Sihteeri esitteli vuoden 2009 toimintasuunnitelman, talousarvion ja varojen
käyttösuunnitelman sekä sisäasiainministeriön lausunnon asiakirjoista.
Toimintasuunnitelmaa on muokattu edellisen kokouksen keskustelun perusteella, ja
talousarvion summat ovat täsmentyneet loppuvuoden tietojen pohjalta. Sihteeri
kertoi lisäksi, että varojen käyttösuunnitelman ja talousarvion esitystapaa oli
täsmennetty tilintarkastajan suosituksesta. Rahaston myöntämien avustusten
laillisuusvalvontaan ja tarkastustoimintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota
vuonna 2009.
Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 20.11.2008 lausunnon
suunnitteluasiakirjoista. Lausunnon mukaan ministeriö pitää suunnitelmaa hyvänä ja

2
kannattaa rahaston pyrkimystä pienentää pääomaa. Ministeriö tukee erityisesti
rahaston suunnitelmia edistää pelastustoimen palvelujen saatavuuden kehittämistä,
hyvän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen ja
taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumista ja alaa hyödyttävän
tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä. Myös ammatilliseen VPK -toimintaan
ja sen jatkuvuuteen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi lausunnossa todetaan, että
pelastuslaitosten kumppanuushankkeen yhteydessä tehtävästä tunnuslukujen ja
mittareiden kehittämistyöstä saattaa olla hyötyä myös Palosuojelurahaston
avustusten vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden kehittämiseen. Tämä ehdotus on
huomioitu hallitukselle esiteltävässä toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelman
todetaan olevan linjassa pelastustoimen tulossuunnitelman 2009 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2010 - 2013 kanssa.
Talousarvion mukaan uusia päätöksiä voidaan vuonna 2009 tehdä seuraavasti:
• Alueen pelastustointen ja sopimuspalokuntien
erityisavustukset kaluston hankintaan
• Pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän
päätelaitteiden avustukset
• Kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset
rakennushankkeisiin
• Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset
• Sopimuspalokuntien erityisavustukset pienkaluston hankintaan
• Erityisavustukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin ym.

1 000 000 €
700 000 €
2 400 000 €
2 600 000 €
200 000 €
2 800 000 €

Hallitus päätti hyväksyä suunnitelmat.
5.

Pelastusalan järjestöjen yleisavustushakemukset 2009
Palosuojelurahastoon saapui neljä yleisavustushakemusta. Hakijat olivat Suomen
Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Suomen Palopäällystöliitto ry, Nuohousalan
Keskusliitto ry ja Palotutkimusraati ry. SPEK ry:n hakemus pitää sisällään myös
yhdeksän alueellista pelastusliittoa ja neljä SPEK ry:n alueyksikköä.
Yleisavustusta haettiin yhteensä 3 190 023 euroa, mikä on 14 % enemmän kuin
edellisvuonna (2 799 400 €). Palosuojelurahaston talousarviossa on vuodelle 2009
myönnettäviin yleisavustuksiin varattu 2 600 000 euroa. Tehdyt päätökset ovat
yhteensä 2 642 571 euroa, mutta kun huomioidaan SPPL ry:ltä takaisinperittävä
vuoden 2007 avustusosuus 42 517 € ja Palotutkimusraadille Brandforsk jäsenmaksuun liikaa myönnetty avustus 54 €, päästään talousarvion mukaiseen
2 600 000 euron yleisavustukseen. Avustuspäätöksiä tehtäessä on huomioitu
jaettavissa olevat määrärahat, hakijoiden rahoituksen tarve, hakijan toiminnan
tarkoituksenmukaisuus ja toiminnalle asetetut vaikuttavuustavoitteet sekä
hakemuksen perustelut. Avustuspäätösten yleiset ehdot ovat kaikille järjestöille
samat. Avustusesitys on keskimäärin 82 % haetusta ja keskimäärin 9 % enemmän
kuin edellisvuonna.
Nuohousalan Keskusliitto ry (SMDnro/2008/1563)
Hallitus päätti myöntää Nuohousalan Keskusliitto ry:lle (NKL ry) vuodelle 2009
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 173 000
euron yleisavustuksen.
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NKL:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2008 myönnetty avustus on yhteensä 160
381 euroa. Nyt myönnetty avustus on noin 7,9 % edellisen vuoden avustusta
suurempi.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
•
•
•

86 500 euroa 1.1.2009 mennessä tällä päätöksellä
43 250 euroa 1.7.2009 mennessä vuotta 2008 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
43 250 euroa 1.10.2009 mennessä loppuvuotta 2009 koskevaa arviota vastaan.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus:
Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus yhteensä

118 000€
(111 158€)

2. Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä valistus ja neuvonta
Valistus ja neuvonta yhteensä
55 000€
(52 188€)
Palotutkimusraati ry (SMDnro/2008/1564)
Hallitus päätti myöntää Palotutkimusraadille vuodelle 2009 tulipalojen ehkäisemistä
ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 30 000 euron avustuksen.
Palotutkimusraadille vastaavaan toimintaan vuodelle 2008 myönnetty avustus on
yhteensä 17 900 euroa. Myönnetty avustus on noin 68 % edellisen vuoden avustusta
suurempi. Avustus vuodelle 2007 oli 38 896 euroa eli nyt myönnetty avustus on 23
% pienempi kuin vuonna 2007. Avustusmäärän vuosittainen vaihtelu johtuu joka
toinen vuosi järjestettävistä Palotutkimuksen päivistä.
Palosuojelurahasto on myöntänyt Palotutkimusraadille vuoden 2008 Brandforskjäsenmaksuun 7 600 euroa ja toteutunut maksu vuodelle 2008 on vuoden 2009
Palotutkimusraati ry:n talousarvioehdotuksen mukaan 7 543,92. Hallitus päätti periä
takaisin liikaa maksetun vuoden 2008 Brandforsk -jäsenmaksun osuuden 56 euroa,
joka vähennetään vuodelle 2009 myönnettävästä avustuksesta. Maksettu avustus on
edellä sanotun perusteella (30 000 € - 56 €) 29 944 euroa. Avustus maksetaan
kokonaisuudessaan tällä päätöksellä.
Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Yleisavustus toimintaan:
Yleisavustus yhteensä
2. Erityisavustus Brandforsk-jäsenmaksuun:
Erityisavustus yhteensä

22 400 €
(10 300€)
7 600 €
(7 600 €)

Suomen Palopäällystöliitto ry (SMDno/2008/1553)
Hallitus päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitto ry:lle (SPPL ry) vuodelle 2009
tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan enintään 300 000
euron yleisavustuksen.
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SPPL ry:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2008 myönnetty avustus on yhteensä
248 392 euroa. Nyt myönnetty avustus on 20,8 % edellisen vuoden avustusta
suurempi.
Suomen Palopäällystöliitto ry:lle Palosuojelurahaston päätöksellä 12.12.2006
myönnetty vuoden 2007 koulutus- ja kilpailutoimintaan kohdistuva avustus
(enintään 160 355 €) perustui koulutettavapäivinä laskettuihin suoritteisiin. Vuodelle
2007 oli suunniteltu 4 903 suoritetta. Avustusehdoissa todetaan koulutustoiminnan
osalta, että mikäli toteutunut suoritemäärä jää tätä alhaisemmaksi, otetaan vastaava
osuus huomioon seuraavan vuoden avustuksesta päätettäessä tai sitä maksaessa.
Vuotta 2007 koskevan tilityksen mukaan koulutus- ja kilpailutoiminnan toteutuneet
koulutettavapäivät olivat 3 603 suoritetta eli n. 73,55 % suunnitellusta. Liikaa
maksetun avustuksen osuus koulutustoiminnan osalta on 42 517 euroa.
Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 27.8.2008 päättänyt periä takaisin
Suomen Palopäällystöliitto ry:lle vuodelle 2007 tulipalojen ehkäisemistä ja
pelastustoimintaa edistävään toimintaan myönnettyä yleisavustusta yhteensä 42 517
euroa. Takaisinperittävä avustus vähennetään vuodelle 2009 myönnettävästä
avustuksesta. Maksettava osuus on edellä sanotun perusteella (300 000 € - 42 517 €)
257 483 euroa.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
•
•
•

107 483 € 1.1.2009 mennessä tällä päätöksellä (takaisinperintä huomioitu)
75 000 € 1.7.2009 mennessä vuotta 2008 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
75 000 € 1.10.2009 mennessä loppuvuotta 2009 koskevaa arviota vastaan.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Koulutus- ja kilpailutoiminta
Koulutus- ja kilpailutoiminta yhteensä
2. Valistus ja neuvonta
Valistus ja neuvonta yhteensä

180 000 €
(161 464 €)
43 000 €

3. Muu tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä toiminta
Muu toiminta yhteensä
77 000 €
(86 928 €)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SMDnro/2008/1284)
Esteellinen varajäsen Paavo Taipale ei osallistunut asian käsittelyyn.
Hallitus päätti myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle (SPEK ry)
vuodelle 2009 tulipalojen ehkäisemistä ja pelastustoimintaa edistävään toimintaan
enintään 2 139 571 euron yleisavustuksen.
SPEK ry:lle vastaavaan toimintaan vuodelle 2008 myönnetty avustus on yhteensä
1 997 708 euroa. Nyt myönnetty avustus on 7,1 % edellisen vuoden avustusta
suurempi. Avustus myönnettiin käytettäväksi SPEK ry:n omaan toimintaan, sen
jäseninä olevien alueellisten pelastusliittojen ja sen alueyksikköjen toimintaan.
Alueelliset pelastusliitot ovat:
•

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf
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•
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin Pelastusliitto ry
Hämeen Pelastusliitto ry
Kaakkois-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry
Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry
Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
Uudenmaan Pelastusliitto ry

SPEK:n alueyksiköt ovat:
•
•
•
•

Etelä-Savon alueyksikkö
Lapin alueyksikkö
Oulun alueyksikkö
Pohjanmaan alueyksikkö

SPEK ry saa antaa tässä päätöksessä jäljempänä tarkemmin määritellyn osan
avustuksesta alueellisten pelastusliittojen toimintaan ehdolla, että SPEK ry:n ja
alueellisen liiton välillä on tehty valtionavustuslain 7.2 §:ssä tarkoitettu sopimus
avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista.
Myönnetty avustus maksetaan seuraavasti:
•
•
•

1 069 785 € 1.1.2009 mennessä tällä päätöksellä
534 893 € 1.7.2009 mennessä vuotta 2008 koskevan avustuksen tilitystä vastaan
534 893 € 1.10.2009 mennessä loppuvuotta 2009 koskevaa arviota vastaan.

Avustus jakautuu eri toimintoihin seuraavasti:
1. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja
täydennyskoulutusjärjestelmän valtakunnallisiin järjestelyihin ja alueelliseen
toteuttamiseen:
Palokuntien perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän 413 892 €
mukainen koulutus sekä muu palokuntakoulutus yht. (422 599 €)
– alueelliseen toteuttamiseen enintään
116 650 €
(115 622 €)
2. Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan:
Valistus ja neuvonta yhteensä
– alueelliseen toteuttamiseen enintään
3. Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen:
Palokuntatoiminnan edistäminen yhteensä
– alueelliseen toteuttamiseen enintään

739 682 €
(677 814 €)
316 641 €
(320 734 €)
985 997 €
(897 295 €)
593 014 €
(526 256 €)

Mikäli SPEK ry poikkeaa Palosuojelurahaston avustuspäätöksen liitetaulukon
avustusjaosta, SPEK ry:n tulee raportoida ja perustella kirjallisesti 31.1.2009
mennessä saamansa avustuksen uudet edelleen jakoperusteet sekä alueliittojen ja yksiköiden lopulliset avustusmäärät vuodelle 2009.
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Kaikkien yleisavustusten saajien tulee toimittaa Palosuojelurahastolle:
1. Perusteltu arvio vuoden 2009 tavoitteiden toteutumisesta määrämuotoisen
väliraportin muodossa 31.8.2009 mennessä.
• Toteutumatonta toimintaa vastaavaa osuutta avustuksesta saadaan myönnetyn
avustuksen kokonaismäärän puitteissa ja tässä päätöksessä asetetuin edellytyksin
käyttää toiminnan painopisteen suuntaamiseen muuhun avustettavaan toimintaan.
Toimintasuunnitelman muutosta koskeva selvitys tulee tarvittaessa toimittaa
Palosuojelurahastolle 15.9.2009 mennessä.

2. Tiedot vuoden 2009 suoritteiden toteutumisesta 28.2.2010 mennessä.
3. Tilitys vuoden 2009 avustusvarojen käytöstä 30.4.2010 mennessä.
• Tilitykseen on liitettävä tilinpäätös, järjestön sääntöjen mukainen toiminta/vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot sekä selvitys siitä, ettei käytetty avustus
ole ylittänyt 75 % tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimeen kohdistuneista
hyväksyttävistä menoista tai muita edellä asetettuja perusteita.
• Tilitykseen on edelleen liitettävä selvityksenä toiminnan vaikuttavuudesta
lomakemuotoinen raportti vuosille 2009–2013 asetettujen vaikuttavuustavoitteiden
toteutumisen vaiheesta sekä taulukkomuodossa annettava tulossuunnitelman ja
tulosraportin sisältävä vertailu, josta käy ilmi suunnitellut ja toteutuneet suoritteet,
kustannukset eriteltynä toiminnoittain, ja tulot toiminnoittain saadut avustukset
vuodelta 2009 ja vertailukelpoiset tiedot edelliseltä tilivuodelta.
• Lisäksi on esitettävä perustelut mikäli toiminnan laajuudessa, määrässä,
painopisteissä ja/tai kustannuksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia
suunniteltuun verrattuna.

Myönnettyihin avustukseen sovelletaan muutoin mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään.
6.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset
6.1 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat muutos- ja jatkoaikapäätökset
Brita Somerkoski (SM-2007-3502/Tu-3942)
Brita Somerkoski on anonut rahastolta jatkoaikaa Tulipysäkki -hankkeen
toteuttamiseen 15.8.2009 saakka.
Palosuojelurahaston on 27.2.2008 myöntänyt Brita Somerkoskelle 115 600 euron
(enintään 85 %) avustuksen Tulipysäkki -hanketoiminnan käynnistämiseen
Suomessa -hankkeen (SM-2007–3502/Tu-3942) toteuttamiseen. Avustuksesta on
maksettu 20 000 euroa ennakkona.
Hankkeen alkuperäinen tilityksen määräaika oli 30.6.2009 mennessä. Hakija on
kuitenkin voinut aloittaa virkavapaansa vasta 11.8.2008 ja tästä syystä pyytää 1,5
kuukauden jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen. Hakijan mukaan hanke on edennyt
suunnitellusti ajoituksen muuttumista lukuun ottamatta.
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Hallitus päätti hyväksyä jatkoaikahakemuksen. Hakija on hakemuksessaan selvittänyt
hankkeen viivästymisen syyt. Hankkeen voidaan katsoa olevan hyvässä vauhdissa ja
voidaan olettaa toteutuvan hakijan ilmoittamassa ajassa, 15.8.2009 mennessä.
6.2 Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat sopimuspalokuntia koskevat
pienavustuspäätökset:
Alakemijoen VPK ry (SMDnro/2008/1303)
Pelastuskalustoon 2 017,92 euron kustannusten perusteella 807 euron avustus.
Euran VPK ry (SMDnro/2008/1371)
Palovarusteisiin 6 684,99 euron kustannusten perusteella 2 674 euron avustus.
Avustusta ei myönnetty haalareiden rahtimaksuihin (27,55 e); kyseessä ei ole
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus
PsrL:n 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.
Hardom FBK rf (SMDnro/2008/1302)
Työmönkijän hankintaan 9 500 euron kustannusten perusteella 3 800 euron avustus.
Hinnerjoen VPK ry (SMDnro/2008/1305)
Palovarusteisiin 9 249,45 euron kustannusten perusteella 3 699 euron avustus.
Kauhajärven VPK ry (SMDnro/2008/1300)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 5 820,09 euron kustannusten perusteella 2 328 euron
avustus.
Kokemäen VPK ry (SMDnro/2008/1304)
Palovarusteisiin 9 551,80 euron kustannusten perusteella 3 820 euron avustus.
Liedon VPK ry (SMDnro/2008/1061)
Kalustoperävaunuun 2 268 euron kustannusten perusteella 907 euron avustus.
Pitkäjärven VPK ry (SMDnro/2008/1370)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 2 070,76 euron kustannusten perusteella 828 euron
avustus.

– Avustusta ei myönnetty painepesuriin (1 595 e), akkulaturiin ja akkuveteen (61,13 e),
ajoneuvotelineeseen (77,74 e), moottorisahatarvikkeisiin (143 e), VHF
ajoneuvoantennisarjaan (73,20 e), ON/OFF -katkaisimeen ja polttimoon (159,09 e) ja
TAKI -tekstiin (31,90 e); kyseessä on kaluston normaaliin huoltoon ja kunnossapitoon
kohdistuvat kustannukset.
– Avustusta ei myönnetty myöskään lippalakkeihin, logoon ja numerointiin (348,92 e);
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvat
kustannukset PsrL:n 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Renkomäen VPK ry (SMDnro/2008/1025)
Esteellinen jäsen Jari Hyvärinen ei osallistunut asian käsittelyyn.
Palovarusteisiin ja -kalustoon 6 605,05 euron kustannusten perusteella 2 642 euron
avustus.
– Avustusta ei myönnetty 5 248,01 euron arvoisiin kustannuksiin, sillä avustusta niihin
on haettu Palosuojelurahaston avustuksenhakuohjeen (SM-2008-1180/Tu-394)
mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.
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Sälinkään VPK ry (SMDnro/2008/426)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 957,90 euron kustannusten perusteella 383 euron
avustus.
Tiutisen VPK ry (SMDnro/2008/1057)
Tiutisen VPK ry on hakenut avustusta paloaseman luokkahuoneen ikkunoiden
vaihtamiseen nykyaikaisempiin ja seinien lämpöeristämiseen.
Hallitus päätti hylätä hakemuksen. Avustusta ei myönnetä vuosikorjauksiin, muihin
pienehköihin korjauksiin sekä hankkeisiin, joilla parannetaan yksinomaan
rakennuksen energiatehokkuutta tai muuta kiinteistön tekniikkaa. Tällaiset hankkeet
eivät kohdistu palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n mukaisesti tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseen.
Vaasan VPK ry (SMDnro/2008/1306)
Palovarusteisiin ja -kalustoon 13 125,74 euron kustannusten perusteella 5 250 euron
avustus.
– Avustusta ei myönnetty varustekassin hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin
(113,57 e); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen
kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Vanda FBK rf (SMDnro/2008/589)
Vanda FBK rf on hakenut avustusta tarvikehankintoihin.
Hallitus päätti hylätä puutteellisen hakemuksen. Sopimuspalokuntien hakemuksiin
edellytetään alueen pelastustoimen lomakemuotoinen lausunto ja hakemuksessa
mainitut pakolliset liitteet. Palosuojelurahasto on 15.8.2008 pyytänyt hakijaa
toimittamaan alueen pelastustoimen lausunnon sekä maksutositteisiin selvennystä
hankituista tarvikkeista. Palosuojelurahasto ei ole saanut pyydettyjä täydennyksiä
2.12.2008 mennessä.
7.

Muut asiat
7.1 Ylitarkastajan viransijaisen hakeminen; ilmoitusluonnos
Koska Mikko Nygårdin virkavapaus jatkunee melko suurella todennäköisyydellä
ainakin 31.12.2009 saakka, pyritään Palosuojelurahaston ylitarkastajan virkaan
hakemaan sijainen mahdollisimman nopealla aikataululla ajalle 1.2.2009 - 31.12.2009.
Kokouksessa jaettiin stilisoitu hakuilmoitusluonnos, joka korvaa aiemman version.
Hallitus päätti hyväksyä hakuilmoitusluonnoksen ja antaa Hanna Paakkolanvaaralle
valtuudet aloittaa tarvittavat rekrytointitoimenpiteet, mikäli pääsihteeri Mikko
Nygårdin virkavapaus jatkuu.
Mikäli haku avataan, hakuilmoitus julkaistaan valtion työnhakusivustoilla,
työvoimahallinnon internet -sivuilla, ministeriön omilla internet -sivuilla sekä
Helsingin Sanomissa lyhennettynä versiona. Hallitus päätti, että haastattelijoina
toimivat hallituksen puheenjohtaja Juhani Meriläinen ja sihteeri Hanna
Paakkolanvaara.
7.2 Innovaatiopalkintoehdotukset ja erityisavustushakemukset
•

Innovaatiopalkintoehdotuksia saapui Palosuojelurahastoon 30.11.2008
mennessä kymmenen kappaletta. Innovaatiopalkintoraati kutsutaan koolle
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tammikuussa arvioimaan palkintoehdotuksia ja tekemään päätösesitys
mahdollisesta palkittavasta innovaatiosta Palosuojelurahaston hallituksen
käsiteltäväksi. Hallitus päättää innovaatiopalkinnon saajasta seuraavassa
kokouksessaan 18.2.2009.
•

Erityisavustushakemuksia saapui Palosuojelurahastoon 30.11.2008 mennessä
53 kappaletta, 31 hakijataholta. Haettavan avustuksen määrä oli yhteensä
lähes 3,7 miljoonaa euroa. Eniten hakemuksia saapui Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry:ltä (8 kpl) ja Suomen Palopäällystöliitto ry:lta (8 kpl).
VTT:ltä, Pelastusopistolta ja Suomen Standardisoimisliitto SFS:lta saapui
kaikilta kolme hakemusta; Sisäasiainministeriöltä ja Inpekta Oy:ltä kaksi ja
muilta hakijoilta (24 kpl) yksi hakemus.
Hallitus päättää erityisavustusten saajista seuraavassa kokouksessaan
18.2.2009. Toinen vuoden 2009 erityisavustushaku ajoittuu keväälle 2009
niin, että hakemukset tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.5.2009.
Toisen hakukierroksen päätökset tehdään elo-syyskuussa 2009. Vuodelle
2009 on budjetoitu muihin erityisavustuksiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenille jaettiin kunnalliskalenteri vuodelle 2009 sekä Palomestari Karhu
-lastenkirja.
8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.2.2009 klo 8.00 alkaen
sisäasiainministeriössä.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.41.

Puheenjohtaja

Juhani Meriläinen

Sihteeri

Hanna Paakkolanvaara

