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Erityisavustukset pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien
kalustohankkeisiin
Hakukirjeen hyväksyminen
- hakukirje päivitetään ja hyväksytään rahaston hallituksen loppuvuoden kokouksessa
Hausta tiedottaminen
- hakukirje lähetetään tiedoksi aluehallintovirastoille ja lisätään rahaston www-sivuille
- aluehallintovirastot tiedottavat hausta oman alueensa kuntia ja pelastuslaitoksia
- pelastuslaitokset tiedottavat hausta oman alueensa sopimuspalokuntia
Kalustoavustushakemusten käsittely ennen Palosuojelurahastoon toimittamista
- hakija täyttää hakemuslomakkeen liitteineen ohjeiden mukaisesti
- sopimuspalokunnat pyytävät alueen pelastuslaitokselta lausunnon hankkeesta
- pelastuslaitokset asettavat omat ja sopimuspalokuntien hankkeet kahteen erilliseen tärkeysjärjestykseen (pelastuslaitokset ja
sopimuspalokunnat)
- kunnat, pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat toimittavat rakennushankeavustuksensa määräaikaan mennessä aluehallintovirastoon
- aluehallintovirastot toimittavat oman alueensa tärkeysjärjestysyhteenvedot ja hakemukset liitelomakkeineen Palosuojelurahastoon asetettuun määräpäivään mennessä sähköisesti tai postitse
Hakemuksen käsittely Palosuojelurahastossa
- sähköisesti ja postitse tulleet hakemukset viedään kirjaamossa Acta-palveluun (Hankkeen avaus)
- esittelijä tarkastaa saapuneet kalustohankeavustukset sekä vaaditut liitteet
- jos hakemuksessa havaitaan puutteita, esittelijä pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan
- mahdollinen täydennys huomioidaan päätösesityksen valmistelussa
Päätösesityksen valmistelu rahastossa
- esittelijä valmistelee päätösesityksen
- päätösesitys viedään Palosuojelurahaston hallituksen kokoukseen päätettäväksi
Avustuspäätösesityksen käsittely hallituksen kokouksessa
- päätös voi olla myönteinen, tietyltä osin kielteinen tai kokonaisuudessaan kielteinen
- päätös lähetetään tiedoksi hakijalle ja aluehallintovirastolle sekä sopimuspalokuntien hankkeiden osalta alueen pelastuslaitokselle
Oikaisupyyntö
- Palosuojelurahaston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, päätökseen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista ; oikaisuvaatimus tehdään Palosuojelurahaston hallitukselle
- oikaisuvaatimukseen annetusta rahaston hallituksen päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen
Avustuksen maksaminen
- esittelijä pyytää avaamaan projektikoodit kokouksessa hyväksytyistä pienavustuksista
- avustuksen saanut taho toimittaa allekirjoitetut tilitysasiakirjat liitteineen sähköisesti Palosuojelurahastolle
- avustus maksetaan yhtenä eränä toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen
- esittelijä tarkistaa tilitysasiakirjat ja pyytää tarvittaessa täydennyksiä tai selvityksiä
- esittelijä tekee maksatuspyynnön Actassa ja siirtää sen Rondokierrossa palvelukeskukseen
- palvelukeskus maksaa avustuksen maksatuspyyntöön merkittynä eräpäivänä
- hankkeen maksatus viedään Palosuojelurahaston sitoumusseurantaan
- esittelijä hyväksyy kaikki asiakirjat pyytää kirjaamoa sulkemaan asian Actassa (Hankkeen päätös)
Avustuksen käytön valvonta
- Palosuojelurahasto valvoo avustuksen käyttöä ja tekee mm. pistokäyntejä avustuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen valvontaprosessia
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