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Palosuojelurahasto 

 

 

Lausuntopyyntö 30.10.2012 

Palosuojelurahaston toimintasuunnitelma 2013: sisäasiainministeriön lausunto 

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäasiainministeriöltä lausuntoa luonnoksista 

vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja varojen käyttösuunni-

telmaksi. Pelastusosasto käsittelee sisäasiainministeriön työjärjestyksen 

(1036/2011) 12 §:n mukaan Palosuojelurahastoa koskevat asiat. Ministeriön 

talousyksikkö käsittelee mainitun työjärjestyksen 16 §:n mukaan Palosuojelu-

rahaston toiminnan ja talouden valvontaa koskevat asiat. Sisäasiainministeriön 

lausunto on valmisteltu pelastusosastolla, joka on kuullut asiassa talousyksik-

köä. Sisäasiainministeriö lausuu asiassa seuraavaa. 

Palosuojelurahasto toimii palosuojelurahastolain (306/2003) 10 §:n mukaan si-

säasiainministeriön hoidossa ja valvonnassa. Palosuojelurahaston hallitus päät-

tää rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta ja varojen käyt-

tösuunnitelmasta. Sisäasiainministeriön tehtävänä on erityisesti valvoa rahas-

ton taloutta ja toimintaa sekä hoitaa rahaston kirjanpito.  

Yleistä 

Lausuttavana olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa todetaan, 

että Palosuojelurahasto huomioi avustuksia kohdentaessaan pelastustoimen 

suunnittelu- ja strategia-asiakirjoissa sekä tutkimusohjelmassa sekä sisäisen 

turvallisuuden ohjelmassa olevat keskeiset tavoitteet niiltä osin kuin ne edistä-

vät rahastolain tarkoituksen toteutumista. Rahasto tukee omalla toiminnallaan 

ohjelmien ja tavoitteiden saavuttamista erityisesti tulipalojen ehkäisyn, toimi-

joiden välisen yhteistyön sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta. Yhtenä 

painopisteenä vuonna 2013 ovat alan hyvien käytäntöjen sekä sisäisen turvalli-

suuden ohjelman tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävien toimen-

piteiden jalkauttaminen.  

Pelastustoimen päivitetty strategia julkaistiin helmikuussa 2012. Pelastuslai-

tosten on strategian mukaan jatkossa oltava laaja-alaisia turvallisuuden osaajia, 

joilla on keskeinen rooli paikallisten turvallisuuspalvelujen tuottamisessa ja 

suunnittelussa. Onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta. Tavoitteena 

on, että onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti. Osaavan 

ja motivoituneen henkilöstön merkitys korostuu. On pidettävä huolta siitä, että 

henkilöstöä on tehtäviin nähden riittävästi. Tärkeää on myös, että henkilöstö 

tuntee työnsä mielekkääksi ja hyvin organisoiduksi. Tutkimustoimintaa on ke-

hitettävä siten, että se tukee toimialan päätöksentekoa ja kehittämistä. Tutki-

mustietoa on kyettävä hyödyntämään nykyistä paremmin. 
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Sisäasiainministeriö pitää erittäin tärkeänä, että avustuksia kohdennettaessa 

otetaan huomioon muun muassa pelastustoimen strategian linjaukset. 

Pelastusalan järjestöjen yleisavustukset 

Palosuojelurahaston yleisavustusten vaikuttavuudesta on vuonna 2012 tehty 

ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi. Arvioinnin tulokset otetaan toiminta- ja 

taloussuunnitelmaluonnoksen mukaan huomioon suunnitelma vuonna rahaston 

suunnitellessa yleisavustusten vaikuttavuuden lisäämistä. Sisäasiainministeriö 

pitää tärkeänä, että rahaston myöntämien avustusten vaikuttavuutta seurataan 

ja arvioidaan. Tärkeää on myös, että järjestöjen asema ja sen kehittyminen 

alan kokonaisuudessa otetaan huomioon. 

Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset 

Pelastustoimen strategian yhtenä strategisena päämääränä on, että tutkimus-

toiminta tukee tehokkaasti päätöksentekoa ja kehittämistä. Toimialan kehittä-

minen ja siihen liittyvä teknologian hyödyntäminen edellyttävät innovatiivisia 

ratkaisuja. Tätä varten tarvitaan nykyistä selvästi laajempaa tutkimustoimintaa 

ja yhteisiä kehittämistoimia. 

Rahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa todetaan, että julistetta-

essa avustuksia haettavaksi sekä niiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä arvioi-

taessa huomioidaan pelastustoimen tutkimusohjelman ja sisäisen turvallisuu-

den ohjelman rahastoa koskevat teemat. Erityisesti tuetaan koko pelastustoi-

mea hyödyttäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahasto pyrkii huomioi-

maan myös laajojen poikkihallinnollisten sisäisen turvallisuuden hankkeiden 

avustamisen mahdollisuudet, siltä osin kuin ne edistävät rahaston toiminnan 

päämääriä. Rahasto tukee tutkimus- ja kehittämistoiminnan systematisointia ja 

tekee yhteistyötä Pelastusopiston kanssa hankkeiden vaikuttavuuden arvioin-

nissa sekä hankkeiden tuloksista tiedotettaessa. 

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 

2014-2017 tullaan kirjaamaan, että pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoi-

mintaa vahvistetaan kokoamalla yhteistyöverkosto, jonka toiminnasta huoleh-

tii Pelastusopiston yhteyteen perustettava pelastustoimen kehittämis- ja tutki-

muskeskus. Sisäasiainministeriö tulee vuonna 2013 laatimaan suunnitelman 

pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleenorganisoimisesta. 

Sisäasiainministeriö toteaa edellä mainitut pelastustoimen tutkimus- ja kehit-

tämistoiminnan vahvistamistavoitteet ja korostaa, että Palosuojelurahaston 

painopisteenä tulee nykyistä selvemmin olla toimialaa laajasti hyödyttävien ja 

yhteistyötä edistävien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittaminen. 

Kalusto- ja rakennushankeavustukset 

Pelastustoimen alueiden kalustohankintojen osalta avustetaan toiminta- ja ta-

loussuunnitelmaluonnoksessa kuvatulla tavalla ensisijaisesti hankkeita, joilla 

parannetaan alueen palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön työturvalli-

suutta. Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan koko alueen kalustotilanteen 

kehittämistä pelastustoimen palvelutasopäätöksen ja kehittämissuunnitelman 

mukaisesti. Rahasto tukee osana kalustohankintoja myös järjestelmähankkeita 

(väestöhälyttimet) sekä pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän päätelait-

teiden hankintaa johtamisvalmiuksien parantamiseksi. Rakennushankeavustus-
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ten osalta tuetaan erityisesti sellaisia uusia asemia ja merkittäviä peruskorjauk-

sia tai laajennuksia, joilla parannetaan pelastustoimen palvelujen saatavuutta, 

poistetaan paloasemaverkostossa olevia aukkoja tai korjataan työturvallisuu-

dessa olevia puutteita. 

Rakennushankkeiden avustamisen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta 

on tarkoitus arvioida ulkopuolisen arvioinnin avulla. Sisäasiainministeriö pitää 

ulkopuolista arviointia tältäkin osin perusteltuna. Arvioinnin tuloksena saata-

neen näkemys siitä, mikä on Palosuojelurahaston avustuksen vaikutus raken-

nushankkeiden toteutumiseen. Keskeistä on myös selvittää, kuinka suuri osa 

näistä hankkeista toteutuisi avustuksesta riippumatta, miten avustus vaikuttaa 

perittävään vuokraan ja miten rakennushankkeissa sovellettavat erilaiset han-

kintamallit vaikuttavat avustustoiminnan tasapuolisuuteen ja kilpailuneutrali-

teettiin. 

Palosuojelurahaston strategiatyö on määrä saattaa loppuun vuoden 2013 aika-

na. Strategiatyön yhteydessä on pohdittava, tuleeko avustusten myöntämisen 

painopistettä siirtää pelastuslaitosten ja palokuntien peruskalusto- ja rakennus-

hankkeiden avustamisesta tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä merkittävi-

en yhteishankkeiden avustamiseen. 

Hallinto ja talous 

Palosuojelurahaston talouden suunnittelu ja seuranta on hoidettu hyvin ja 

avoimuuden periaatteita noudattaen. Sisäisen hallinnon menojen osuus on pys-

tytty suunnitelmassa pitämään edellisvuosien tapaan alhaisena suhteessa toi-

minnan volyymiin. Tämä on osoitus toiminnan tehokkuudesta ja suunnitelmal-

lisuudesta.  

Palosuojelurahaston tuloksellisuus on ollut viime vuosina alijäämäistä, koska 

rahaston hallitus on ollut sitoutunut rahastoon kertyneen oman pääoman mal-

tilliseen vähentämiseen ja ylijäämää on purettu systemaattisesti vuodesta 2007 

alkaen. Tätä on pidetty sisäasiainministeriön kannanotoissa myönteisenä. To-

teutettu menettelytapa on todettu oikeansuuntaiseksi muun muassa valtionta-

louden tarkastusviraston tarkastuskertomuksissa. Sisäasiainministeriön vuodel-

ta 2011 annetussa tilinpäätöskannanotossa kuitenkin todettiin, että jatkossa 

oman pääoman pienentämiseen ei enää ole vastaavaa tarvetta eikä perusteita. 

Rahaston talousarvio vuodelle 2013 on laadittu ottaen huomioon tilinpäätös-

kannanoton kehittämisehdotukset, eikä vuosille 2013-2015 ole suunniteltu 

mainittavia ali- eikä ylijäämiä. 

 

Pelastusylijohtaja Pentti Partanen 

 

Neuvotteleva virkamies Henri Helo 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Sisäasi-

ainministeriö SM 13.11.2012 klo 13.47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 

todentaa kirjaamosta. 
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