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Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.10.2012 

Hallinnolliset ja muut päätökset: 

 Hallituksen 1. käsittelyä vuoden 2013 toiminta- ja suunnitelmaluonnoksesta päätettiin jatkaa seuraavassa 
kokouksessa.  

 Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston talousseurannan 1-9/2012 

 Hallitus jatkoi strategiaprosessin työstämistä sekä päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan en-
simmäinen luonnosversio rahaston uudesta strategiasta   

 Hallitus hyväksyi läsnäolo- ja puheoikeuden osastosihteeri Hannele Björklöville. 

Avustuspäätökset:  

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 

   
 

       Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 

(18 kpl) seuraavasti: 
      

      
  

Asiakohta SMDno Saaja 
 

         Euroa 

 
  

1. SMDno/2012/1885 Ahtialan VPK ry 

 

888 

 
  

2. SMDno/2012/1765 Hakosilta-Nostava VPK ry 

 

5 486 

 
  

3. SMDno/2012/1556 Harjunalustan VPK ry 

 

4 237 

 
  

4. SMDno/2012/1512 Lahden VPK ry 

 

6 530 

 
  

5. SMDno/2012/1778 Lempäälän VPK ry 

 

8 608 

 
  

6. SMDno/2012/1770 Nokian VPK ry 

 

5 161 

 
  

7.  SMDno/2012/1887 Honkajoen VPK ry 

 

2 806 

 
  

8.  SMDno/2012/1879 Köyliön Vuorenmaan VPK ry 
 

220 

 
  

9. SMDno/2012/1800 Pihlavan VPK ry 

 

3 926 

 
  

10. SMDno/2012/1771 Kemin VPK ry 

 

1 916 

 
  

11. SMDno/2012/1473 Pelkosenniemen VPK ry 

 

1 343 

 
  

12. SMDno/2012/1863 Järvenpään VPP ry 

 

6 607 

 
  

13.  SMDno/2012/1878 Kaarinan VPK ry 

 

1 844 

 
  

14. SMDno/2012/1839 Leppävaaran VPK ry 

 

6 166 

 
  

15. SMDno/2012/1767 Levannon VPK ry 

 

769 

 
  

16. SMDno/2012/1834 Pitkäjärven VPK ry 

 

5 532 

 
  

17. SMDno/2012/1504 Skatila FBK rf 

 

1 176 

 
  

18. SMDno/2012/1762 Västanfjärds FBK rf   4 216 

 
  

 
               67 431  

  

        Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 
Ahtialan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu paineilmasäiliöiden ja niiden suojapussien hankintaa; kyseessä  
on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva  
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   
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Köyliön Vuorenmaan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu haalarikaappien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Nokian VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu harjoitusnuken hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Pelkosenniemen VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu asemapalvelusasujen, t-paitojen, lippalakkien ja kuntoiluvälineiden 
hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus  
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Pihlavan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu valistusmateriaalin hankintaa eikä jakamista; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n  
tarkoittamalla tavalla. 
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ajoneuvon huoltoa ja korjausta eikä teräketjujen hankintaa; kyseessä  
on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva  
kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
 
Pitkäjärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vetoketjuneuleen hankintaa, nimilogon ja hihamerkin kiinnitystä eikä 
myöskään pipojen ja t-paitojen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen 
kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

Hakujen  avaaminen: 

Vuoden 2013 Innovaatiopalkinnon julistaminen haettavaksi. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti julistaa haettavaksi Innovaatiopalkinnon 2013. Rahapalkinnon suuruus on 
yhteensä enintään 10 000 euroa. Palkinto on saajalleen verotonta tuloa (verohallituksen lausunto 254/31/2007). 
Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2013. Lisätietoja rahaston internetsi-
vulla osoitteessa psr.fi/innovaatiopalkinto. 

Muutos- ja jatkoaikahakemukset (4 kpl)  

SMDno/2012/519, Riihimäen kaupunki, paloaseman rakentaminen 

Palosuojelurahasto on myöntänyt Riihimäen kaupungille 3.5.2012 kokouksessaan Paloaseman rakentamiseen 
enintään 350 000 euroa (enimmäisavustus). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 7 000 000 euroa. 
Hakija on lähestynyt rahastoa 27.9.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella sekä 17.10.2012 päivätyllä jatkoaikaha-
kemuksen täydennyksellä.  

Alkuperäisen päätöksen mukainen rakentamisen aloittamisen määräaika on ollut 31.12.2012 ja tilityksen määräai-
ka 30.9.2014. Nyt jatkoaikaa haetaan siten, että rakentaminen voidaan aloittaa 1.6.2013 ja tilitys voidaan toimittaa 
30.12.2014 mennessä.  
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Päätös: Hallitus päättää muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että paloaseman rakentaminen voidaan aloittaa 
1.6.2013 mennessä ja hankkeen tilitys voidaan lähettää 15.12.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennal-
laan. 

SMDno/2012/378, Lappajärven kunta, paloaseman rakentaminen 

Palosuojelurahasto on myöntänyt Lappajärven kunnalle 3.5.2012 kokouksessaan Paloaseman rakentamiseen enin-
tään 350 000 euroa (enimmäisavustus). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 700 000 euroa.  

Hakija on lähestynyt rahastoa 11.10.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella sekä hakemukseen liittyvällä, 
11.10.2012 päivätyllä Lappajärven kunnanhallituksen pöytäkirjaotteella. Alkuperäisen päätöksen mukainen raken-
tamisen aloittamisen määräaika on ollut 31.12.2012. Nyt jatkoaikaa haetaan siten, että rakentaminen voidaan 
aloittaa keväällä 2013.  

Päätös: Hallitus päättää muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että paloaseman rakentaminen voidaan aloittaa 
1.6.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

SMDno/2011/46, Suomen Palopäällystöliitto, Paloturvallisuusseurannan kehittäminen, jatkoaikahakemus 

Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Palopäällystöliitolle 22.3.2011 kokouksessaan Paloturvallisuusseuran-
nan kehittäminen -jatkohankkeelle enintään 150 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten 
suuruisen. Hakija on lähestynyt rahastoa 30.8.2012 päivätyllä jatkoaikahakemuksella. Alkuperäisen päätöksen 
mukainen tilitysmääräaika on ollut 31.10.2012, nyt jatkoaikaa haetaan siten, että rahoitus olisi käytettävissä 
31.3.2013 saakka ja että tilitys tapahtuisi 31.5.2013 mennessä. 

Päätös: Hallitus päättää muuttaa alkuperäistä päätöstä siten, että avustustilitys tulee toimittaa rahastoon 
31.5.2013 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

SMDno/2008/1785, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Asumisen paloturvallisuuden kehittämishanke, 
jäljellejääneen avustuksen siirto uudelle päätösdiaarille 

Palosuojelurahasto on myöntänyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle 18.2.2009 kokouksessaan Asumisen 
paloturvallisuuden kehittäminen -hankkeelle enintään 250 000 euron ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustan-
nusten suuruisen avustuksen. Avustuksen käytölle on 22.3.2011 päätöksellä myönnetty jatkoaika30.6.2012 saakka 
ja jatkoaikaa on jatkettu 30.10.2012 saakka. 15.10.2012 toimitetun lopputilityksen yhteydessä Suomen pelas-
tusalan Keskusjärjestö ry anoo hankkeen käyttämättömälle avustusosuudelle arvolla 41.418,25 € jatkoaikaa, siten, 
että avustuksen käyttämätön loppuosuus voitaisiin käyttää poistumisturvallisuuden oppaan laadintaan ja tässä 
hankkeessa syntyneiden tuotteiden ja tietojen jalkauttamiseen ja asumisturvallisuuden kansainväliseen seurantaan. 
Hakija arvioi loppuosuuden tulevan käytetyksi viimeistään 30.12.2013. 

Koska kyseessä on vuoden 2009 sitoumus, esitetään, että SMDno/2008/1785 päätösnumerolla avattu hanke 
päätettäisiin 15.10.2012 saapuneella lopputilityksellä ja jäljelle jääneelle avustusosuudelle (41 418 €) avattaisiin uusi 
vuoden 2012 päätösnumero ja avustus olisi käytettävissä 31.12.2013 saakka. 

Päätös: Hallitus päättää myöntää jäljelle jääneelle avustusosuudelle uuden päätöksen muodossa jatkoajan 
31.12.2013 saakka. Uuden päätöksen päätösehdot ovat vuoden 2012 yleisten päätösehtojen mukaiset. 


