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Yleisavustukset PELASTUSALAN JÄRJESTÖILLE  

 
Hakukirjeen hyväksyminen seuraavalle vuodelle 
- hakukirje päivitetään ja hyväksytään rahaston hallituksen kokouksessa keväällä 
- yleisavustusta voidaan myöntää pelastusalan järjestöille sekä muille vastaaville yhteisöille 
- yleisavustusta muille vastaaville yhteisöille voidaan myöntää vain osana vastaavan valtakunnal-
lisen järjestön avustusta  
 
Hausta tiedottaminen   
- hakukirje lähetetään tiedoksi rahaston yleisavustusta saaville tahoille 
- hakukirje lisätään rahaston www-sivuille  
 
Yleisavustusta hakeva taho valmistelee avustushakemuksen  
- hakija täyttää hakemuslomakkeen ohjeiden mukaisesti  
- yleisavustushakemukset liitelomakkeineen toimitetaan Palosuojelurahastolle sähköisesti kulu-
van vuoden syyskuun loppuun mennessä  
- hakemukseen liitetään vähintään toimintokohtaiset vuosisuunnitelmat, vaikuttavuustavoitetau-
lukko sekä seuraavan vuoden tulossuunnitelma. Hakemuksessa esitetään myös vastaavat vertai-
lukelpoiset tiedot edelliseltä toteutuneelta tilikaudelta.  
 
Hakemuksen käsittely Palosuojelurahastossa 
- sähköisesti tulleet hakemukset viedään kirjaamossa Acta-palveluun (Hankkeen avaus) 
- esittelijä tarkastaa saapuneet yleisavustushakemukset sekä vaaditut liitteet  
- jos hakemus on puutteellinen, esittelijä pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan  
- mahdollinen täydennys huomioidaan päätösesityksen valmistelussa  
 
Päätösesityksen valmistelu  
- esittelijä valmistelee päätösesityksen 
- päätösesitys viedään Palosuojelurahaston hallituksen tulevaan kokoukseen päätettäväksi 
 
Avustuspäätösesityksen käsittely hallituksen kokouksessa 
- päätös voi olla myönteinen,  tietyltä osin kielteinen tai kokonaisuudessaan kielteinen 
- rahaston hallituksen päätös lähetetään tiedoksi hakijalle 
 
Oikaisupyyntö 
- Palosuojelurahaston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla 
- päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksi saannista; oikaisuvaatimus tehdään Palosuojelurahaston hallitukselle 
- oikaisuvaatimukseen annetusta rahaston hallituksen päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen 
 
Avustuksen maksaminen  
- rahaston sihteeristö pyytää avaamaan projektikoodit kokouksessa hyväksytyistä yleisavustuk-
sista (yleisavustukset myönnetään vuoden viimeisessä kokouksessa ja ne koskevat seuraavan 
vuoden toiminnan kuluja) 
- palvelukeskus avaa projektikoodit heti seuraavan vuoden alussa, jotta mahdolliset ennakot voi-
daan maksaa vuoden alussa 
- avustus maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia tilityksiä vastaan  (ks. tarkemmin 
Yleisavustuksen vuosikello http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/yleisavustukset 
- esittelijä lähettää kunkin maksuerän maksatuspyynnön Rondokierrossa palvelukeskukseen  
- palvelukeskus lähettää maksatuspyynnön esittelijälle asiatarkastukseen 
- asiatarkastaja lähettää maksatuspyynnön hyväksyttäväksi menojen hyväksyjälle 
- palvelukeskus maksaa avustuksen maksatuspyyntöön merkittynä eräpäivänä  
 
Avustuksen käytön valvonta 

http://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/yleisavustukset
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- Palosuojelurahasto tekee pistokäyntejä avustuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen valvonta-
prosessia  


