
 

 

 
 
Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 22.4.2014 
 
Hallinnolliset ja muut päätökset 
 

• Hallitus päätti julistaa valtionavustuslain 9 §:n nojalla ja tarkoituksessa haettavaksi vuoden 2015 
toimintaan kohdistuvat tulipalojen ehkäisemisen ja pelastustoiminnan edistämiseksi tarkoitetut 
yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. 

 
• Hallitus päätti ottaa rahaston sihteeristöön sihteeriharjoittelijaksi Katariina Niemelän ajalle 

26.5.2014–30.11.2014.  
  
Avustuspäätökset 
 

• Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien kalustohankeavustukset 2014 
erillisessä tiedostossa.  

 
Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 
 

SMDno/2013/2136, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Jehu-malja 2014; oikaisuvaatimus  
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Jokilaaksojen pelastuslaitokselle 25.2.2014 annettua 
päätöstä siten, että hankkeen avustus voi olla enintään 57 500 euroa. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.  
 
SMDno/2011/1125, Pelastusopisto, "Pelastusalan tutkijaopintojen edistäminen" -hanke; jatkoaikahakemus 
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Pelastusopistolle 30.8.2011 annettua päätöstä siten, et-
tä hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.8.2014 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.  
 
SMDno/2014/325, Reposaaren VPK ry; valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus  
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin Reposaaren VPK ry:lle miehistö/ vesipelas-
tusauton hankintaa 25.4.2006 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden 8 800 euroa (40 % omai-
suuden arvioidusta vaihtoarvosta 22 000 euroa). Hallitus päättää myötää hakijalle uuden miehistöauton han-
kintaan 8 800 euron avustuksen. Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta 
(Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Nyt myönnettävällä avustuksella hankittavan omaisuuden 
käyttöaika on 5 vuotta. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. Reposaaren VPK:n tulee toimittaa sähköpos-
titse Palosuojelurahastolle jäljennökset vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista yhden kuukauden ku-
luessa hankinnan tekemisestä.  
 
SMDno/2014/588, Noormarkun VPK ry; omaisuuden käyttöajan muutos  
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Noormarkun VPK ry:lle mönkijän hankintaan 
13.5.2008 annettua päätöstä siten, että valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta. Mi-
käli mönkijä myydään ilman varusteita, saa omaisuuden myyntihinta olla korkeintaan hankkeen omarahoi-
tusosuuden verran, joka on 7 734 euroa (60 % mönkijän kokonaiskustannuksista 12 890 euroa). Noormar-
kun VPK:n tulee toimittaa Palosuojelurahastolle jäljennökset vanhan kaluston myyntiä koskevista tositteista 
yhden kuukauden kuluessa hankinnan tekemisestä.  
 
SMDno/2014/136, Hyvinkään VPK ry; kuittaus ja takaisinperintä  
Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin Hyvinkään VPK ry:lle miehistöauton hankintaa 
13.5.2008 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuuden. Avustuksen suhteellinen palautusosuus on 
40 % avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta eli 14 200 euroa (40 % omaisuuden arvioi-
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dusta vaihtoarvosta 35 500 euroa). Hallitus päättää myötää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 11 840 
euron avustuksen, mikä vastaa vuonna 2008 myönnettyä avustusta. Takaisin perittävä määrä vähennetään 
nyt myönnettävästä avustuksesta (Valtionavustuslain 30 §:n mukainen kuittaus). Koska suhteellinen palau-
tusosuus on suurempi kuin vuonna 2008 myönnetty avustus, tulee hakijan maksaa rahastolle suhteellisen pa-
lautusosuuden ja nyt myönnettävän avustuksen välinen erotus (14 200 - 11 200 euroa), yhteensä 2 360 eu-
roa. Palautusosuus tulee maksaa Palosuojelurahaston tilille yhden kuukauden kuluessa hankinnan maksami-
sesta.  
 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 
 
Hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (22kpl) seuraavasti 

 
Asiakohta SMDno Saaja   Euro 

 
  

 
 

10.2.1 SMDno/2014/756 Lahden VPK ry 
 

1 818 
10.2.2 SMDno/2014/778 Vesikansan VPK ry 

 
1 312 

10.2.3 SMDno/2014/674 Hinnerjoen VPK ry 
 

9 219 
10.2.4 SMDno/2014/708 Nakkilan VPK ry 

 
4 326 

10.2.5 SMDno/2014/560 Panelian VPK ry 
 

2 681 
10.2.6 SMDno/2014/768 Pomarkun VPK ry 

 
2 084 

10.2.7 SMDno/2014/722 Reposaaren VPK ry 
 

1 052 
10.2.8 SMDno/2014/817 Suttilan VPK ry 

 
1 175 

10.2.9 SMDno/2014/776 Uudenkoiviston VPK ry 
 

667 
10.2.10 SMDno/2014/697 Hauhon Kk:n VPK ry 

 
1 474 

10.2.11 SMDno/2014/836 Heinäjoen VPK ry 
 

2 935 
10.2.12 SMDno/2014/687 Kauhajoen VPK ry 

 
1 742 

10.2.13 SMDno/2014/583 Koskenkorvan VPK ry 
 

4 358 
10.2.14 SMDno/2014/725 Lauttasaaren VPK ry 

 
496 

10.2.15 SMDno/2014/757 Perttulan VPK ry 
 

1 511 
10.2.16 SMDno/2014/759 Rekolan VPK ry 

 
567 

10.2.17 SMDno/2014/738 Saarenkylän VPK ry 
 

4 588 
10.2.18 SMDno/2014/7581 Smedsby-Böle FBK rf 

 
2 937 

10.2.19 SMDno/2014/643 Sääksjärven VPK ry 
 

5 159 

10.2.20 SMDno/2014/767 Tornion VPK ry 
 

4 211 
10.2.21 SMDno/2014/777 Vaasan VPK ry 

 
664 

10.2.22 SMDno/2014/639 Varpaisjärven VPK ry   260 

    
55 236 

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta: 

 
Kauhajoen VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu vetoketjuneuleen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla taval-
la. 
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Hinnerjoen VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu tietokoneen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja 
pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla taval-
la. 
 
Panelian VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä painepesurin hankintaa; kyseessä ei ole 
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 
§:n tarkoittamalla tavalla. 
 
Reposaaren VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu EA -tarvikkeiden; lämpöpakkausten, ensiapulaukkujen ja tuki- 
kaulureiden hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva  
kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla 
 
Varpaisjärven VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu säiliöauton moottorin korjaukseen ja varaosiin liittyvää korjausta, 
autolla tehdään pääasiassa varainhankintaan ja nuoriso-osastotoimintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn 
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla ta-
valla. 
 
Lahden VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palokuntakirjojen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn 
ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla ta-
valla. 
 
 
Uudenkoiviston VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu virkapaidan eikä palokunnan teltan hankintaa; kyseessä ei ole  
tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 
§:n tarkoittamalla tavalla 
 
Vesikansan VPK ry 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen ja lippahattujen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen  
ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n 
tarkoittamalla tavalla 
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