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Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 25.11.2014 

Hallinnolliset ja muut päätökset 

 Hallitus hyväksyi vuoden 2015 toimeenpanosuunnitelman ja taloussuunnitelman. 

 Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustusten päivitetyn hakukirjeen. 

 Hallitus päätti avata vuoden 2015 kalustohankkeiden avustushaun. 

 Hallitus päätti palkata tietotekniikan amk-opiskelija Ada Almusan harjoittelijaksi ajalle 12.12.2014–
10.8.2015. 

Vuoden 2015 Yleisavustukset pelastusalan järjestöille  

Nuohousalan Keskusliitto ry 
 
Koulutus     125 000 € 
Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaan     
edistävä valistus ja neuvonta   60 000 € 
Yhteensä     185 000 € 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry 
 
Koulutus- ja kilpailutoiminta    230 000 € 
Paloturvallisuusvalistus ja neuvonta   40 000 € 
Muu toiminta: Asiantuntija- ja kehittämistoiminta   50 000 € 
Yhteensä     320 000 € 
 
Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry 
 
Paloturvallisuusvalistus ja neuvonta     5 000 € 
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämisen  65 000 €  
Muu toiminta: kansainvälinen toiminta      10 000 € 
Yhteensä     80 000 € 
 
Palotutkimusraati ry 
 
Tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä toiminta 17 000 € 
 
SPEK-ryhmä 
 
Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön     
perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän valtakunnallisiin 
järjestelyihin ja alueelliseen toteuttamiseen     476 600 € 
Paloturvallisuusvalistukseen ja neuvontaan     639 600 € 
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistämiseen  1 051 800 € 
Yhteensä     2 168 000 € 
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Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 4 kpl 

  10.1.1 SMDno/2014/204, Saltvikin kunta, paloaseman rakentamisen jatkoaika  

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Saltvikin kunnalle paloaseman rakentamiseen 
31.5.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen rakentaminen voidaan aloittaa viimeistään 
31.5.2015. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 10.1.2 SMDno/2013/909, SPEK/CTIF Suomen kansallinen komitea, "CTIF Suomen kan-
sallisen komitean vuoden 2014 toimintaan" -hanke; muutoshakemus koskee varojen osit-
taista käyttämistä www.ctif.fi -sivuston parantamiseen 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö; CTIF 
Suomen kansallinen komitealle 3.9.2013 annettua päätöstä hakemuksen mukaisesti siten, että si-
vustojen uusiminen nykyiselle julkaisualustalle saa maksaa enintään 5 000 euroa, riippuen toimin-
nallisuuksista ja asioista, joita sinne halutaan. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 10.1.3 SMDno/2014/43, Juha Rautiainen, "Työn imu Keski-Suomen pelastuslaitoksessa" 
-hanke; jatkoaikahakemus 

 
 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 25.2.2014 annettua päätöstä siten, että hank-

keen päättymisajankohta muutetaan 31.12.2015 ja loppu-tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahas-
toon viimeistään 31.1.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. 

 
  10.1.4 SMDno/2013/1541, Lohjan kaupunki, oikaisupyyntö  
 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti, että rahaston hallituksen 10.9.2014 tekemää päätöstä 
ei oikaista. 

 
Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 
 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset: 

     
 
       Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset 

(9 kpl) seuraavasti: 
      

      
  

Asiakohta SMDno Saaja   Euro 

 
  

10.2.1 2014-2077 Iitin VPK ry 

 

818 

 
  

10.2.2 2014-2317 Järvenpään VPP ry 

 

3 949 

 
  

10.2.3 2014-2659 Kellokosken VPK ry 

 

1 183 

 
  

10.2.4 2014-2587 Lappfjärds FBK rf 

 

953 

 
  

10.2.5 2014-2326 Leppävaaran VPK ry 

 

2 964 

 
  

10.2.6 2014-2515 Portaan VPK ry 

 

4 929 

 
  

10.2.7 2014-2416 Sottungsby FBK rf 

 

494 
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10.2.8 2014-2626 Tarvasjoen VPK ry 

 

1 913 

 
  

10.2.9 2014-2122 Vaaralan VPK ry   2 183 

 
  

    
19 386 

   

        Ei hyväksyttyjä hake-
muksia: 

  

- 
 

    

 
Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun 
ottamatta: 
 

Lappfjärds FBK rf 
 Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu avainsäilytyskaapin hankintaa; kyseessä 

ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 Leppävaaran PK ry 
 Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä 

ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

  
 Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savusukellustarvikkeiden ja defibrillaat-

torin paristojen hankintaa; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, 
ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   

 
 Järvenpään VPP ry 
 Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden hankintaa; kyseessä 

ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus 
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

  
 Sottungsby FBK rf 
 Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiapulaukun hankintaa; kyseessä ei ole 

tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palo-
suojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla. 

 
 Portaan VPK ry 
 Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvirenkaiden ja akkulaturin hankintaa; 

kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pe-
lastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 
§:ssä tarkoitetulla tavalla.   

 


