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     Päätöstiedote 
     30.8.2011 
 
 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.8.2011 
 
 
Hallinnolliset päätökset: 
 

 Hallitus avasi erityisavustusten vuoden 2012 ensimmäisen hakukierroksen. 
 Hallitus myönsi Mikko Nygårdille eron rahaston pääsihteerin tehtävistä 1.9.2011 alkaen.  

 
 
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2. kierros 2011 
 

 Hallitus päätti myöntää avustusta 16 erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 533 618 euroa.  
 Suurin avustus (500 000€) myönnettiin Palotutkimusraati ry:n hakemukseen, joka koski pysy-

vän Paloprofessuurin perustamista Aalto-yliopistoon.  
 Kts. erillinen taulukko erityisavustuspäätöksistä. 

 
 
Oikaisuvaatimus: 
 

 Savion VPK ry haki 7.1.2011 päivätyllä hakemuksella avustusta paloaseman laajennukseen 
kokonaiskustannusten 123 000 euroa perusteella. Hakemuksen mukaan Savion VPK ry aikoi laajentaa 
paloasemaansa kahden ajoneuvopaikan verran. Palosuojelurahaston hallitus päätti 11.5.2011 pitämässään 
kokouksessa myöntää hankkeelle 13 457 euron avustuksen. Avustussumman määräytymiseen vaikutti se, 
että Savion VPK ry:lle katsottiin syntyneen aiemmin myönnetyn avustuksen johdosta (SM-2002-499/Tu-
39435/25.2.2004) 35 743 euron avustuksen takaisinmaksuvelvollisuus. Takaisinperittävän summan mää-
räämisessä oli huomioitu saatu avustus, peruskorjausvuoden ja päätöksentekovuoden rakentamiskustan-
nukset sekä omaisuuden jäljellä oleva käyttöaika.  

 
Savion VPK ry on kirjeellään 27.6.2011 hakenut oikaisua päätökseen. Savion VPK ry anoo takaisinmak-
suvelvoitteen poistamista jo tehdystä avustuspäätöksestä sekä lisäaikaa rakennushankkeen käynnistämi-
selle johtuen oikaisupyynnön käsittelyyn kuluvasta ajasta. Saadun selvityksen mukaan Savion VPK ry:n 
paloasemasta ei tämän laajennuksen myötä luovuta, käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallin-
taan.  
 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt oikaista 11.5.2011 tekemäänsä 
päätöstä siten, että aiemman, vuonna 2003 maksetun avustuksen takaisinperinnästä luovutaan. Hankkeen 
hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 123 000 euroa ja avustus enintään 49 200 euroa (40 %). Palo-
suojelurahaston hallitus päättää myöntää rakennushankkeen käynnistämiselle jatkoaikaa 31.3.2012 saak-
ka. Alkuperäisen päätöksen muita päätösehtoja ei muuteta. Jos Savion VPK ry luopuu paloasemaraken-
nuksesta ennen valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaisen 30 vuoden käyttöajan täyttymistä, tulee 
Savion VPK ry:n palauttaa Palosuojelurahastolle osa saadusta avustuksesta. Takaisin perittävä määrä 
määräytyy saadun avustuksen sekä kiinteistön arvon perusteella laskennallisesti.  
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Jatkoaika- ja muutoshakemukset: 

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat avustusten muutos- ja jatkoaikahakemukset: 

 Jämsänkosken VPK ry 
 Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Jämsänkosken VPK ry:lle 40 % avustuksen 

miehistöauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten perusteella), SM-2007-665/Tu-
3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Jämsänkosken 
VPK ry aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan ja on 1.7.2011 päivätyllä anomuksella hakenut avus-
tuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  

 
 Hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä takaisin Jämsänkosken VPK:lle 

miehistöauton hankintaan 25.4.2007 myöntämän avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen 
palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta eli 14 400 euroa (40 % 
myyntihinnasta 36 000 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 14 400 
euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavus-
tuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  

 
 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista 

tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan 
maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttö-
aika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen näh-
den noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. 

 
 Kalvolan VPK ry 
 Palosuojelurahaston johtokunta on 22.3.2002 myöntänyt Kalvolan VPK ry:lle 50 % avustuksen 

miehistöauton hankintaan (16 818 euroa 33 637,59 euron kustannusten perusteella). Avustuksella hanki-
tun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Kalvolan VPK ry aikoi vaihtaa ajoneu-
von uuteen ja anoi vuonna 2005 avustuksen siirtoa hankittavaan kalustoon. Palosuojelurahaston hallitus 
päätti 14.12.2005 pitämässään kokouksessa periä takaisin Kalvolan VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 
22.3.2002 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden, SM-2005-3021/Tu-3943. Kalvolan VPK 
ry aikoo vaihtaa vuonna 2006 hankkimansa miehistöauton uuteen vastaavaan ajoneuvoon ja on 
21.6.2011 päivätyllä anomuksella hakenut avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  

 
 Hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä takaisin Kalvolan VPK:lle miehistöauton 

hankintaan vuonna 2002 myönnetyn ja 14.12.2005 edelleen myöntämän avustuksen suhteellisen palau-
tusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 50 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä ar-
vosta eli 16 000 euroa (50 % arvioidusta myyntihinnasta 32 000 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle 
uuden johto/tarkastusauton hankintaan 16 000 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään 
nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  

 
 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista 

tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan 
maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttö-
aika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen näh-
den noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä.  

 
 Avustuksen käyttöaikana (30.8.2011 - 30.8.2016) ei avustusta enää tämän päätöksen jälkeen kuitata 

uuteen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin tänä aikana Kalvolan VPK ry luopuu nyt hankittavasta ajoneuvosta, 
tulee Kalvolan VPK:n palauttaa Palosuojelurahastolle avustusosuutta vastaava prosenttiosuus toteutu-
neesta myyntihinnasta 
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Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 
 Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 

pelastuslaitokselle 40 % avustuksen johto- ja tarkastusauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kus-
tannusten perusteella), SMDno/2007-712/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 
päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa 
ajoneuvon uuteen vastaavaan ajoneuvoon ja on 25.7.2011 päivätyllä kirjeellä hakenut avustuksen siirtä-
mistä hankittavaan kalustoon.  

 
 Hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä takaisin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 

alueen pelastuslaitokselle miehistöauton hankintaan 25.4.2007 myönnetyn avustuksen suhteellisen palau-
tusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä ar-
vosta eli 15 600 euroa (40 % arvioidusta myyntihinnasta 39 000 euroa). Hallitus päätti myöntää hakijalle 
uuden miehistöauton hankintaan 15 600 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt 
myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  

 
 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista 

tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan 
maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttö-
aika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen näh-
den noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. 

 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos 

 Palosuojelurahaston hallitus on 25.2.2004 myöntänyt Lohtajan kunnalle 50 % avustuksen 
miehistö/johtoauton hankintaan (13 963 euroa 27 927 euron kustannusten perusteella), SM-2003-
857/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos vaihtoi vuonna 2007 Lohtajan kunnan omistuksessa ol-
leen pelastusajoneuvon uuteen ja anoi avustuksen siirtoa hankittavaan kalustoon. Palosuojelurahaston 
hallitus päätti 28.8.2007 periä takaisin Ullavan kunnalle johto/miehistöauton hankintaan 25.2.2004 
myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden, SM-2003-857/Tu-3943/25.2.2004  ja 28.8.2007). 
Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan ollut 10 vuotta.  

 
 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos aikoo vaihtaa vuonna 2007 hankkimansa 

johto/miehistöauton uuteen vastaavaan ajoneuvoon ja on hakenut avustuksen siirtämistä hankittavaan 
kalustoon.  

 
 Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä takaisin Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle johto/miehistöauton hankintaan 2004 myönnetyn 
ja 28.8.2007 edelleen myönnetyn alkuperäisen avustuksen määrän 13 963 euroa. Hallitus päätti myöntää 
hakijalle uuden johto/miehistöauton hankintaan 13 963 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vä-
hennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). 

 
 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista 

tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan 
maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttö-
aika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen näh-
den noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä.  

 
 Avustuksen käyttöaikana (30.8.2011 - 30.8.2016) ei vuoden 2004 avustusta enää tämän päätöksen jälkeen 

kuitata uuteen ajoneuvoon. Mikäli kuitenkin tänä aikana Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelas-
tuslaitos luopuu nyt hankittavasta ajoneuvosta, tulee pelastuslaitoksen palauttaa palosuojelurahastolle 
avustusosuutta vastaava prosenttiosuus toteutuneesta myyntihinnasta.  
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 Muonion VPK ry 
 Palosuojelurahaston hallitus on 25.4.2007 myöntänyt Muonion VPK ry:lle 40 % avustuksen johto- ja 

tarkastusauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten perusteella), SM-2007-626/Tu-
3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Muonion VPK 
aikoo vaihtaa ajoneuvon uuteen vastaavaan ajoneuvoon ja on hakenut 27.7.2011 päivätyllä kirjeellä avus-
tuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  

 
 Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin Muonion VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 

25.4.2007 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen palautusosuus on 40 % 
avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta eli 15 000 euroa (40 % arvioidusta myyntihin-
nasta 37 500 euroa). Hallitus päättää myöntää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 15 000 euron 
avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta (valtionavustuslain 
30 §:n mukainen kuittaus).  

 
 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista 

tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan 
maksamisesta. Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttö-
aika lasketaan avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen näh-
den noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. 

 
 Siltakylän VPK ry 
 Siltakylän VPK ry haki 8.12.2006 päivätyllä hakemuksella avustusta miehistö/ensivasteauton hankintaan 

56 700 euron kokonaiskustannusten perusteella. Rahaston hallitus päätti hylätä hakemuksen kokoukses-
saan 13.5.2008 Palosuojelurahaston hallitus myönsi 13.5.2008 pitämässään kokouksessa Siltakylän VPK 
ry:lle 40 % avustuksen miehistö/ensivasteauton hankintaan (14 640 euroa 36 600 euron kustannusten 
perusteella), SM-2007-609/Tu-3943. Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen 
mukaan 10 vuotta.  

 
 Siltakylän VPK ry aikoo vaihtaa 1.7.2007 hankkimansa ajoneuvon uuteen vastaavaan ajoneuvoon ja on 

5.6.2011 päivätyllä anomuksella hakenut avustuksen siirtämistä hankittavaan kalustoon.  Hallitus päättää 
periä takaisin Siltakylän VPK:lle miehistö/ensivasteauton hankintaan 13.5.2008 myöntämän alkuperäisen 
avustuksen määrän 14 640 euroa. Hallitus päättää myöntää hakijalle uuden miehistö/ensivasteauton han-
kintaan 14 640 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta 
(valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus).  

 
 Hakijan tulee toimittaa jäljennökset uuden ajoneuvon hankintaa ja vanhan myymistä koskevista 

tositteista sekä hankitun ajoneuvon rekisteriotteesta rahastolle yhden kuukauden kuluessa hankinnan 
maksamisesta. Ajoneuvo tulee rekisteröidä Siltakylän VPK:n omaisuudeksi.  

 
 Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Käyttöaika lasketaan 

avustuksen myöntämispäivästä (päätöksentekopäivästä). Myönnettävään avustukseen nähden noudate-
taan valtionavustuslain säännöksiä. 

 
 Lapuan kaupunki 
 Palosuojelurahaston hallitus on 21.4.2009 antanut Lapuan kaupungille myönteisen päätöksen 

paloaseman laajennukseen ja peruskorjaukseen (hyväksyttävät kustannukset enintään 380 000 euroa, 
avustus enintään 152 000 euroa), SMDno/2009/788. Päätösehtojen mukaan rakentaminen tuli aloittaa 
viimeistään 31.12.2008.  
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 Hakija on 4.8.2011 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt jatkoaikaa tilityksen tekemiselle 31.12.2011 asti. 
Rakennustyöt aloitettiin ennen 31.12.2009, kuten päätöksessä edellytettiin. Pakkasten ja lumen takia on-
gelmallinen talvi 2010 ja muut omajohtoisena työnä toteutettavat pienemmät kohteet ovat hidastaneet 
rakennushankkeen valmistumista. Rakennuksen valmiusaste on tällä hetkellä 75 %. Kohde pyritään saa-
maan valmiiksi syyskuun 2011 loppuun mennessä. Päätöksen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelu-
rahastolle viimeistään 30.9.2011. Rakennushankkeesta on tulossa kuitenkin laskuja vielä syyskuun jäl-
keen, minkä vuoksi hankkeen tilitykselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2011 saakka.  

 
 Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt muuttaa Lapuan kaupungille 

paloaseman rakentamiseen 21.4.2009 annettua päätöstä (SMDno/2009/788) siten, että hankkeen tilitys 
tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.12.2011. Päätöksen mukaiset hyväksyttävät enim-
mäiskustannukset ja enimmäisavustus sekä muut päätösehdot eivät muutu.  

 
 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset (24 kpl): 
 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokunnille tarkoitetut pienavustukset seuraavasti: 
 
SMDno Saaja   
SMDno/2011/1325 Armilan ja Kourulanmäen VPK ry 1 066 
SMDno/2011/1332 Bosund FBK rf 2 366 
SMDno/2011/986 Hamarin VPK ry 923 
SMDno/2011/1300 Harjavallan VPK ry 6 188 
SMDno/2011/853 Idänpään ja ympäristön VPK ry 2 813 
SMDno/2011/1303 Jackarby-Renum FBK rf 1 046 
SMDno/2011/879 Jakobstads FBK rf 3 389 
SMDno/2011/1019 Jämsänkosken VPK ry 1 424 
SMDno/2011/1018 Järvelän VPK ry 297 
SMDno/2011/1109 Kauhajärven VPK ry 1 307 
SMDno/2011/1301 Kiukaisten VPK ry 1 945 
SMDno/2011/1145 Kuivasensaaren VPK ry 245 
SMDno/2011/947 Lahden VPK ry 2 413 
SMDno/2011/961 Lempäälän VPK ry 2 876 
SMDno/2011/1299 Leppävaaran VPK ry 7 529 
SMDno/2011/928 Liedon VPK ry 1086 
SMDno/2011/1033 Mouhijärven VPK ry 1 129 
SMDno/2011/1305 Porin VPK ry 8 272 
SMDno/2011/1154 Rovaniemen VPK ry 625 
SMDno/2011/1304 Skatila FBK rf 1 555 
SMDno/2011/1302 Vanda FBK rf 5 230 
SMDno/2011/978 Vanhankylän seudun VPK ry 4 728 
SMDno/2011/960 Vesilahden VPK ry 1 505 
SMDno/2011/1112 Västanfjärds FBK rf 2 661 
Yhteensä;   62 618 
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
Lempäälän 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. 
 
Lahden VPK ry 
Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty pelastuslaitoksen myöntämä erillinen tuki. 
 
Kauhajärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu teräketjun ja terälevyn hankintaa; kyseessä on kaluston nor-
maali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kus-
tannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Leppävaaran VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu moottorisahojen teroituskoneen hankintaa; kyseessä on kalus-
ton normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistu-
va kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen eh-
käisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Porin VPK ry 
Hyväksyttäväksi kustannukseksi ei katsottu kahvinkeittimen hankintaa; kyseessä ei ole 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 
1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäväksi kustannukseksi ei katsottu painepesurin hankintaa; kyseessä on kaluston 
normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva 
kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
 


