
 SOPIMUSPALOKUNTIEN PIENAVUSTUSHAKEMUS 
Yksikköhinnaltaan alle 10 000 € hankkeet  

  
Vapaaehtoiset palokunnat, tehdas- ja laitospalokunnat hakevat tällä lomakkeella avustusta alle 10 000 
euron yksikköhintaisiin kalustohankintoihin sekä alle 10 000 euron rakennushankkeisiin. Avustusta  
haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta. 
Avustushakemuslomake tulee täyttää ohjeiden mukaisesti (ks. täyttöohjeet) ja toimittaa pakollisine  
liitteineen suoraan Palosuojelurahastoon. Haku on ympärivuotinen.  
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Saapumis- 
merkinnät 
(PSR täyttää) 

Saapumisleima Diaarinumero 

1 Hakija Hakijan yhteystiedot: Nimi 
      

Kunta 
      

Jakeluosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Sähköposti 
      

Puhelin 
      

Hakijan pankkiyhteystiedot 
      

Yhteyshenkilö 
      

Puhelin 
      

Sähköposti 
      

2 Hakemuksen 
kohde 
 
Huom! 
Numeroi liitteenä 
olevat laskut 

a) Kyseessä on   varustehankinta  kalustohankinta  rakennushanke 

b) Hankinnan erittely ja kustannukset (jatketaan tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

Laskun nro Kaluston laatu ja määrä               Haettavat kustannukset  
yhteensä, € 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Arvonlisäverolliset kustannukset yhteensä       

3 Haettava  
avustus Haettava avustus yhteensä (enintään 40 % kokonaiskustannuksista)       

4 Hankkeeseen 
haettu tai saatu 
muu julkinen 
tuki 

a) Hankintaan on haettu muuta julkista tukea  Kyllä   Ei Haettu määrä, €       

b) Hankintaan on saatu muuta julkista tukea   Kyllä  Ei Myönnetty määrä, €       

c) Haetun tai saadun muun avustuksen myöntäjä 
      

Myöntöpäivämäärä 
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5 Luovutettu 
vaihto-
omaisuus 

a) Hankinnan yhteydessä on luovutettu vaihto-omaisuutta  Kyllä  Ei 

b) Tiedot vaihto-omaisuudesta: luovutetun vaihto-omaisuuden laatu 
      

Luovutuksensaaja 
      

Luovutushinta 
      

Luovutusaika 
      

6 Lisätietoja tai 
lisäselvitys 

      

7 Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja aika 
      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

8 Hakemuksen 
liitteet  Liite 1 Alueen pelastustoimen lausunto hankinnan tarpeellisuudesta ja osallistumisesta sen rahoitukseen  

(Palosuojelurahasto ei ota käsittelyyn sopimuspalokuntien hakemuksia, joista tämä lausunto puuttuu.) 

 Liite 2a Hankintaa tai hanketta koskevat laskut 

 Liite 2b Hankintaa tai hanketta koskevien laskujen maksumerkinnät  
(jäljennös tiliotteesta tai tosite pankista/nettipankista/maksupäätteeltä) 

 Liite 3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuksen hakuvuodelta 

 Liite 4 Viimeisin hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös  

 Liite 5 Rekisteriote tai luovutustodistus, mikäli avustus haetaan ajoneuvon hankintaan 

 Liite 6 Todistus rakennuksen käyttöönottamisesta, mikäli kyseessä on rakennushanke  
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