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     Päätöstiedote 
     16.2.2011 
 
 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 16.2.2011 
 
Hallinnolliset ja muut päätökset: 

 Hallitus hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
 Hallitus hyväksyi vuoden 2010 toimintakertomuslyhennelmän 
 Hallitus hyväksyi Valtion tilinpäätöskertomukseen tulevan rahaston osion 
 Hallitus merkitsi tiedoksi harjoitusaluehankkeita koskevan muistion ja päätti pyytää sisäasi-

ainministeriön pelastusosastolta lausuntoa harjoitusaluehankkeiden tukemiseen vaikuttavista 
painotuksista 

 
Jatkoaika- ja muutoshakemukset: 

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset: 

SPEK ry on hakenut Pelastustoimen vapaaehtoishenkilöstön määrän lisääminen -hankkeelle 
(SMDno/2008/1792) vuoden jatkoaikaa 30.4.2012 saakka. Alkuperäisen 11.3.2009 tehdyn päätök-
sen mukainen tilitysmääräaika on 30.4.2011. Hankkeelle myönnetty avustus on enintään 310 000 
euroa, josta tähän mennessä hakijalle on maksettu toteutuneiden kustannusten perusteella 121 378 
euroa. Hankkeeseen tuli mm. projektipäällikön vaihtumisen vuoksi noin puolen vuoden tauko. Edel-
leen työkalujen ja menetelmien ohella tärkein painopiste, kentän valjastaminen ja sen myönteisen 
suhtautumisen lisääminen asiaa kohtaan, on hakijan mukaan vaatinut suunniteltua enemmän aikaa. 
Hallitus päätti myöntää SPEK ry:lle haetun jatkoajan hakemusten mukaisena ja muuttaa näiltä osin 
alkuperäistä päätöstä. Muilta osin päätösehdot säilyvät alkuperäisen päätöksen mukaisina.  

Punkaharjun VPK ry aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan autoon ja haki avustuksen siirtä-
mistä hankittavaan kalustoon, SMDno/2011/110. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja periä ta-
kaisin Punkaharjun VPK:lle miehistöauton hankintaan 25.4.2007 myönnetyn avustuksen suhteelli-
sen palautusosuuden. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valti-
onavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan 
autoon ja haki avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon, SMDno/2011/72. Hallitus päätti hy-
väksyä hakemuksen ja periä takaisin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle 
miehistö/ensivasteauton hankintaan 5.5.2003 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. 
Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n 
mukainen kuittaus). 

Vihdin kunta on 17.1.2011 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa Nummelan paloasemahankkeen 
tilitykselle 31.10.2011 asti (hyväksyttävät kustannukset enintään 2 195 300 euroa, avustus enintään 
200 000 euroa), rakennushankkeen pääurakoitsijan Promigo Oy:n konkurssin johdosta.  Pääurakoit-
sija asetettiin konkurssiin 27.5.2010, jolloin hankkeen valmiusaste oli noin 60. Kunnalle on jo ai-
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emmin, 20.1.2009 ja 21.4.2009 myönnetty hankkeen aloittamisajankohdan siirto sekä 21.4.2009 
myös tilityksen ajankohdan siirto. Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen ja muuttaa Vihdin kunnalle, 
Nummelan paloaseman rakentamiseen 21.4.2009 annettua päätöstä (SMDno/2008/796/Tu-3944) 
siten, että hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2011. Päätöksen 
mukaiset hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät 
muutu. Tilitysajankohtaa ei tämän jälkeen enää muuteta. Mikäli tilitys ei saavu asetetussa määrä-
ajassa Palosuojelurahastoon, päätös raukeaa.  

 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 34 kpl 
 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset (34 kpl) seuraavasti: 
 
 
Sopimuspalokuntien pienavustukset   
    
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset 
seuraavasti:    
    
SMDno Saaja    
2011/161 Asolan VPK ry 666  
2010/2146 Bosund FBK rf 2 021  
2011/25 Euran VPK ry 6 652  
2011/24 Gumbo FBK rf 797  
2011/23 Harjunalustan VPK ry 3 254  
2011/207 Helsingin VPK ry 808  
2011/86 Inkeroisten VPK ry 3 441  
2011/162 Jokelan VPK ry 2 403  
2011/231 Järvenpään VPP ry 1 189  
2011/44 Kaarelan VPK ry 3 049  
2011/19 Keski-Hollolan VPK ry 2 958  
2011/227 Korson VPK ry 537  
2010/2150 Laajasalon VPK ry 2 459  
2010/2251 Lappfjärd FBK rf 546  
2010/2234 Leppävaaran VPK ry 4 890  
2011/182 Malax Brandmannaförening 2 267  
2011/206 Nurmijärven Keskus VPK ry 4 528  
2011/163 Panelian VPK ry 797  
2010/2272 Pargas FBK rf 1 291  
2011/181 Pennalan VPK ry 2 063  
2011/22 Perttulan VPK ry 5 576  
2010/2226 Pitkäjärven VPK ry 5 720  
2011/69 Pomarkun VPK ry 2 914  
2011/172 Pornaisten VPK ry 3 186  
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2011/17 Rauman VPK ry 866  
2011/37 Reposaaren VPK ry 2 139  
2011/38 Simon VPK ry 2 528  
2011/209 Skatila FBK rf 4 080  
2011/210 Sälinkään VPK ry 1 455  
2010/2274 Tammisalon VPK ry 3 696  
2011/234 Ulvilan VPK ry 3 624  
2011/75 Uudenkoiviston VPK ry 3 318  
2010/2220 Vaasan VPK ry 1 520  
2011/18 Västra Saltviks FBK rf 854  
Yhteensä;   88 092  

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisia seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:  
 
Asolan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n  
tarkoittamalla tavalla. 
 
Harjunalustan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmalaitteiden säiliöiden hankintaa; kyseessä on kaluston  
normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva  
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Helsingin VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hihamerkkien ja asemavaatetukseen kuuluvien asusteiden:  
reisitaskuhousut, poolo- ja pikeepaidat ja asema-asujen vöiden hankintaa; kyseessä on kaluston  
normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva  
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Järvenpään vapaaehtoinen palo- ja pelastusyhdistys ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu varustekassin hankintaa; kyseessä on kaluston  
normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva  
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Kaarelan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ammattikirjallisuuden ja ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä 
ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain  
1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu renkaiden ja vanteiden, raivaussahanterän, -terälevyn ja veto- 
pyörän hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastus- 
toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Keski-Hollolan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n  
tarkoittamalla tavalla. 
 



 

 

    

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 071 878 0171 psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12 Fax 071 878 8466 www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 
 
 

Lappfjärd FBK rf 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu tietokoneen ja tulostimen, videotykin ja sen lisävarusteiden 
hankintaa eikä koulutustarkoitukseen magneettivalkotaulun hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n  
tarkoittamalla tavalla. 
 
Leppävaaran VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu lampaanvillapohjallisten, asemapalvelusvarusteiden, villapaitojen 
ja arvomerkkien eikä myöskään ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla 
tavalla. 
 
Nurmijärven Keskus VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu varakanisterin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n  
tarkoittamalla tavalla. 
 
Panelian VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntapukujen, pipojen, ensiaputarvikkeiden eikä teltan 
suojakatosten hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Reposaaren VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kannettavan tietokoneen ja teippikoneen hankintaa; kyseessä ei  
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja  
14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Sälinkään VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu rankalaudan 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 varustekassin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n  
tarkoittamalla tavalla. 
 
Vaasan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kaasunaamarilaukkujen ja asemapalvelusasujen hankintaa; 
kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palo- 
suojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hiilikuitupaineilmasäiliöiden hankintaa; kyseessä on kaluston  
normaali huolto ja kunnossapito; ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva  
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 


