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Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 23.4.2013 
 
Hallinnolliset asiat: 
 
Päätettiin siirtää seuraava hallituksen kokous 30.5.2013 pidettäväksi 4.6.2013 päällekkäis-
ten tilaisuuksien vuoksi.  
 
Avustuspäätökset: 
 
Vuoden 2013 erityisavustukset pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien kalusto- ja järjes-
telmähankkeisiin: 
 
Myönteisten kalustohankkeiden jako aluehallintovirastoittain: 
 
Kalustohankkeet 
Alue   päätösesitys kpl  haettu, kpl 
Etelä-Suomi  8   51 
Lounais-Suomi    21 
Länsi- ja Sisä-Suomi  8   20 
Itä-Suomi   3     7 
Pohjois-Suomi  0     7 
Lappi   3     6 
Ahvenanmaa  1    1 
  23   113 
 
Kts. erillinen tiedosto päätöstiedotteen alla.   
 
Yleisavustukset vuodelle 2014 julistettiin haettaviksi.  
Hallitus hyväksyi hakukirjeen.  
 
Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset: 
 
SMDno/2013/190, Kotkan VPK ry, oikaisupyyntö 
Kotkan VPK ry haki 31.12.2012 päivätyllä hakemuksella avustusta paloaseman 
rakentamista varten. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole puoltanut hanketta 
eikä myöskään siksi asettanut hanketta kiireellisyysjärjestykseen. Hakemus on 
aluehallintoviraston mukaan saapunut aluehallintoviraston kirjaamoon 2.1.2013 
määräajan 31.12.2012 jälkeen. Hakija ole myös ole toimittanut 
aluehallintovirastoon alueen pelastustoimen lomakemuotoista lausuntoa 
hankkeesta määräajassa. 
 
Palosuojelurahaston hallitus totesi kokouksessaan 11.3.2013 hakemuksen 
myöhästyneen eikä myöskään asettanut hanketta kiireellisyysjärjestykseen. 
Kotkan VPK ry on kirjeellään 8.4.2013 päivätyllä kirjeellä hakenut oikaisua 
päätökseen. Oikaisupyynnön mukaan Kotkan VPK oli siinä käsityksessä, että 
hakemus oli postitettava ennen vuoden loppua. Palosuojelurahaston sivuilla 
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mainittu hakemuksen määräajan 31.12.2012 oletettiin tarkoittavan viimeistä 
postituspäivää.  
 
Päätös: 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt, että 
rahaston hallituksen 6.2.2013 tekemää päätöstä ei ole syytä oikaista. 
 
Perustelut: 
Kotkan VPK ry:n rakennushanke-hakemuksen sekä pelastustoimen lausunnon todetaan ohjeistuk-
sen mukaan tulleen vasta asetetun määräajan 31.12.2012 jälkeen. Lomakemuotoinen lausuntolo-
make on saapunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon vasta 15.1.2013, eikä ohjeistuk-
sen mukaan yhdessä rakennushankehake-muksen kanssa. Lomakemuotoinen lausunto on saapu-
nut myös lisäselvityksille asetetun määräajan 11.1.2013 jälkeen.  

Kotkan VPK ry:n oikaisupyynnön todetaan tulleen ajoissa. Palosuojelurahaston 
päätökseen saa hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisupyyntö on saapunut rahastoon 10.4.2013. 
 
SMDno/2011/52, Työterveyslaitos: FireFit III, jatkoaika 
Palosuojelurahasto on myöntänyt Työterveyslaitokselle 22.3.2011 päivätyssä 
päätöksessä Fire Fit – Pelastajien hyvä fyysinen toimintakyvyn arviointikäytöntö – 
kehittämishankkeelle III enintään 146 934 euron (enintään 47,3 % hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista) suuruisen erityisavustuksen. 
Hakija on toimittanut Palosuojelurahastoon 5.3.2013 päivätyn 
jatkoaikahakemuksen, jossa pyydetään myönnetyn erityisavustuksen 
tilitysmääräajan jatkamista 31.12.2014 saakka. Alkuperäisen päätöksen mukaan hankkeen 
lopputilityksen määräaika on 31.8.2013. 
Päätös: Hallitus myöntää hakijalle jatkoajan haetun mukaisena. 
Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 
 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset     

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (9 kpl) 
seuraavasti:  

       

SMDno Saaja Euro     

       

SMDno/2013/484 Lavian VPK ry 1 304     

SMDno/2013/648 Suttilan VPK ry 2 700     

SMDno/2013/565 Alajärven VPK ry 1 672     

SMDno/2013/495 Hyvinkään konepajan TPK 3 145     

SMDno/2013/575 Portaan VPK ry 1 044     

SMDno/2013/564 Tirilän VPK ry 462     

SMDno/2013/624 Jämsänkosken VPK ry 2 908     

SMDno/2013/684 Kurisjärven VPK ry 2 811     

SMDno/2013/686 Parkanon VPK ry 2 184     

  18 230     
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Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamat-
ta: 
 
 
Hyvinkään konepajan VTP ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen eikä collegepaitojen hankintaa; kyseessä ei 
ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelura- 
hastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Lavian VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja hihamerkkien, palokunta- 
asusteiden eikä ensivasteen kenkien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus- 
toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla 
tavalla. 
 
Portaan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu faksin hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoit 
tamalla tavalla. 
 
 

 


