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Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.3.2014 

 

Hallinnolliset ja muut päätökset 

 

 Palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4.2 §:n mukaan hallitus valitsee kes-

kuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin kaudelle 1.3.2014 

- 28.2.2017 yksimielisesti Mika Kättö sisäministeriön pelastusosastolta.  

 

 Päätettiin esittää sisäministeriölle, että hallituksen kuukausipalkkioiden osalta tullaan noudat-

tamaan VM:n voimassaolevaa ohjetta.  

Tämän lisäksi sovittiin, että Palosuojelurahasto korvaa hallituksen jäsenille kokouksiin osallis-

tumisesta koituvat matkakustannukset julkisen kulkuneuvon mukaisesti. 
 

 Hyväksyttiin asiakirjojen ja laskujen hyväksymismenettely rahastossa sekä sihteeristön toi-

menkuvat vuodelle 2014. Päätettiin hallituksen kokousrytmi myöhemmin tehtävin tarken-

nuksin vuodelle 2014.   

 

Avustuspäätökset 

 

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset 2014 eril-

lisessä tiedostossa.  

 

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 

 

 Suomen Kuntaliitto, SMDno/2014/44, KTP -palvelun käyttöönotto-hanke, 1.1.2014–
31.12.2015, pöydälle jätetty erityisavustushakemus 

Palosuojelurahasto päättää myöntää Suomen Kuntaliitolle yhteensä enintään 40 000 euron 

suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen.  

Avustus saa olla yhteensä enintään 40 000 euroa ja enintään 20 % hyväksyttävistä koko-

naiskustannuksista. Avustuksesta maksetaan ennakkona 10 000 euroa ja loput tositteellista 

tilitystä vastaan jälkikäteen.  

 

Hankkeen on katsottava edistävän palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.  

Lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2016 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee 

toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeessa 

laadittu selvitys.  
 

 SMDno/2012/2274, Pelastusopisto, "Sisätiloissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden 
käyttöturvallisuus" -hanke; jatkoaikahakemus 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 6.2.2013 annettua päätöstä 
siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.9.2014 mennessä. Muut päätösehdot 
pysyvät ennallaan. 
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 SMDno/2013/984, Pelastusopisto, "Pelastustoimen skenaarioiden 2025+ päivittäminen" -
hanke; lisäjatkoaikahakemus 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 3.9.2013 annettua päätöstä 
siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.8.2014. Muut 
päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 

 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 
 

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 

(4 kpl) seuraavasti: 
      

 
   

Asiakohta SMDno Saaja 
 

      Euroa 

6.3.1. SMDno/2014/391 Kaasmarkun VPK ry   2 372 

6.3.2. SMDno/2014/423 Pihlavan VPK ry 

 

2 120 

6.3.3. SMDno/2014/582 Lauritsalan VPK ry 
 

1 125 

6.3.4. SMDno/2014/561 Tirilän VPK ry 

 

2 996 

  
   

8 613 
 

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 

 

Pihlavan VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu nestekaasu harjoitussimulaattorin han- 

kintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen koh- 

distuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
 

 
 

  

 

 

 


