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Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 3.9.2013 

 

 

Hallinnolliset ja muut päätökset: 

 

 Päätettiin julistaa haettavaksi vuoden 2014 1. kierroksen erityisavustukset   

 

 

Avustuspäätökset: 

 

Erityisavustuspäätökset, vuoden 2013 2. hakukierros. 
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Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 
 

  Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset seuraavasti:

        

    SMDno  Saaja   Euroa 

    SMDno/2013/1279 Ahtialan VPK ry  1 274 

   

    SMDno/2013/1249 Villähteen VPK ry 1 044 

   

    SMDno/2013/952 Euran VPK ry  5 005 

   

    SMDno/2013/1048 Luvian VPK ry  2 483 

   

    SMDno/2013/1259 Noormarkun VPK ry 2 440 

   

    SMDno/2013/1049 Preiviikin VPK ry    942 

   

    SMDno/2013/1278 Kuivasensaaren VPK ry  2 578 

   

    SMDno/2013/1032 Pirkkalan VPK ry  3 337 

   

    SMDno/2013/1347 Rajakylän VPK ry 1 227 

   

    SMDno/2013/978 Sottungsby FBK rf    517 

   

    SMDno/2013/1251 Tiutisen VPK ry     500 

                                  21 347 

 

 

Muutos- ja jatkoaikahakemukset: 

 
  SMDno/2013/173, Juuan kunta, paloaseman peruskorjauksen ja laajentaminen; rakenta

  misen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Juuan kunnalle paloaseman peruskorjauk

  seen 11.3.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään 

  30.4.2014. Muut  päätösehdot pysyvät ennallaan. 

   

  SMDno/2011/351, Savion VPK ry, paloaseman kalustohallin ja miehistötilojen  

  rakentaminen; tilityksen jatkoaika 

   Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Savion VPK:lle kalustohallin  

  ja miehistötilojen rakentamiseen 30.8.2011 annettua päätöstä siten, että hankkeen  

  tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 30.11.2013. Muut päätösehdot  

  pysyvät ennallaan. 

 

  SMDno/2013/173, Imatran VPK ry; valtionavustuslain 30 §:n mukainen 

  kuittaus (avustuksen siirto) 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Imatran VPK:lle 

  miehistöauton hankintaa 25.4.2006 myönnetyn avustuksen suhteellisen palautusosuu- 

  den 7 600 euroa (40 % omaisuuden arvioidusta vaihtoarvosta 19 000 euroa). Hallitus  

  päättää myötää hakijalle uuden miehistöauton hankintaan 7 600 euron avustuksen.  

  Takaisin perittävä määrä vähennetään nyt myönnettävästä avustuksesta  (Valtionavus- 

  tuslain 30 §:n mukainen kuittaus. 

 

  SMDno/2013/899, Kiikoisten VPK ry; kalustoavustuksen takaisinperintä 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää periä takaisin 2 877 euroa eli 20 % 

  Kiikoisten VPK ry:lle miehistöauton hankintaan 26.4.2005 myönnetyn ja 1.9.2009 edel- 

  leen myönnetyn avustuksen suhteellisesta palautusosuudesta 14 386 euroa (40 % omaisuuden 

  myyntihinnasta). 

  Perustelut: Rahaston hallituksen 20.10.2011 tekemän päätöksen mukaan valtionavustuslain 30 

  §:n mukainen kuittaus (avustuksen siirto) voidaan anomuksesta tehdä esimerkiksi kolarissa 
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  käyttökelvottomaksi käyneelle ajoneuvolle tai niiden kevyiden ajoneuvojen osalta, joissa omai

  suuden käyttöajaksi on Palosuojelurahaston päätöksellä määrätty 10 vuotta (ennen 29.4.2009 

  tehdyt päätökset) ja joissa viiden vuoden omaisuuden käyttöaika on tullut täyteen. Edellytyksenä 

  kuittaukselle on, että uutta omaisuutta käytetään samaan tarkoitukseen kuin aiemmin myönnetyl-

  lä avustuksella hankittua omaisuutta.  

     

  SMDno/2012/463, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, suurteho savutuuletin; 

  tilityksen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Keski-Uudenmaan 

  pelastuslaitokselle suurteho savutuulettimen hankintaan 3.5.2012 annettua päätöstä  

  siten, että hankkeen tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2014.  

  Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.  

 

  SMDno/2011/1124, Pelastusopisto, Pelastusalan tutkimusvalmiuksien 

  edistäminen seminaarisarja -hanke; tilityksen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Pelastusopistolle 30.8.2011 

  annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahas- 

  toon viimeistään 28.2.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 

 

  SMDno/2012/1158, Pelastusopisto, Vakioitu operatiivinen 

  työasemainfrastuktuuri -hanke; tilityksen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Pelastusopistolle 31.8.2012 

  annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahas-  

  toon viimeistään 31.10.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 

  SMDno/2012/2275, Pelastusopisto, Pelastustoimen yhteinen operatiivinen 

  tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka -hanke; tilityksen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Pelastusopistolle 6.2.2013 

  annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahas- 

  toon viimeistään 30.4.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 

  SMDno/2012/1193, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Toimintavalmiuden  

  vaikuttavuus asuntopaloissa-hanke; tilityksen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Helsingin kaupungin pelas- 

  tuslaitokselle 31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toi- 

  mittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennal- 

  laan. 

   

  SMDno/2012/1189, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Onnettomuusvahingot 

  pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa -hanke; tilityksen jatkoaika 

  Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Helsingin kaupungin pelastuslai- 

  tokselle 31.8.2012 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee toimittaa  

  Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2014. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 

 

 

 

 

 

 


