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Palosuojelurahasto

PALOSUOJELURAHASTON LAUSUNTOPYYNTÖ PALOSUOJELURAHASTON SUUN-
NITTELUASIAKIRJOISTA VUODELLE 2008

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäasiainministeriöltä lausuntoa palosuojelurahaston
luonnoksista vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja varojen käyttö-
suunnitelmaksi.

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan palosuojelurahasto toimii sisäasiainminis-
teriön hoidossa ja valvonnassa. Palosuojelurahaston hallitus päättää rahaston toiminta-
ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta ja varojen käyttösuunnitelmasta. Sisäasiainmi-
nisteriön tehtävänä on erityisesti valvoa rahaston taloutta ja toimintaa sekä hoitaa ra-
haston kirjanpito.

Palosuojelurahasto on asettanut vuoden 2008 toimintansa tavoitteet ottaen huomioon
pelastustoimen vuoden 2008 tulossuunnitelmassa ja vuosien 2009–2012 toiminta- ja
taloussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet. Palosuojelurahasto tukee pelastustoimen pää-
määrien saavuttamista omalla toiminnallaan, erityisesti onnettomuusriskien hallinnan,
koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta.

Sisäasiainministeriö on asettanut pelastustoimelle seuraavat toiminnan painopisteet
vuosille 2008–2012:

Onnettomuuksien ehkäisyn tehostaminen ja asumisen paloturvallisuuden paranta-
minen
Pelastuslaitosten toiminta- ja palvelukyvyn kehittäminen sekä osaavan henkilöstön
riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen
Valmiuden kehittäminen suuronnettomuuksien, ympäristöonnettomuuksien ja
poikkeusolojen varalta
Pelastustoimea tukevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vakiinnuttaminen
Hätäkeskusjärjestelmän toimintavarmuuden turvaaminen ja palvelukyvyn paran-
taminen

Sisäasiainministeriö pitää palosuojelurahaston toimintasuunnitelmaa 2008 hyvänä ja
kannattaa rahaston pyrkimystä pienentää rahaston pääomaa. Sisäasiainministeriö tukee
erityisesti rahaston suunnitelmia edistää pelastustoimen palvelujen saatavuuden kehit-
tämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen
ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumista ja alaa hyödyttävän
tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä. Rahaston toimintasuunnitelma on linjas-
sa pelastustoimen tulossuunnitelman 2008 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2009–
2012 kanssa.
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Sisäasiainministeriö kiinnittää palosuojelurahaston huomiota edelleen erityisesti sisäi-
sen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen sekä pelastustoimen henkilöstön työkykyä
ylläpitävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Myös ammatillisen VPK-
toiminnan ja sen jatkuvuutta tukeviin hankkeisiin tulisi kiinnittää huomiota, sillä palo-
suojelurahasto on vapaaehtoisen palokuntatoiminnan keskeinen rahoittaja. Avustuksia
jaettaessa tulee huomioida pelastustoimen valistus- ja neuvontatyö, erityisesti valta-
kunnallisesti merkittävät ohjelmat ja kampanjat. Valtakunnallisille järjestöille avustuk-
sia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti avustusten vaikuttavuuteen.
Rahaston suunnitelmat huomioida avustuksia jaettaessa pelastustoimen tutkimusoh-
jelman mukaiset painopisteet, on erittäin kannatettava asia. Toimialan yhteisen tutki-
musohjelman toteuttaminen vaatii kaikkien toimijoiden panosta toteutuakseen menes-
tyksekkäästi.

Sisäasiainministeriö pitää hyvänä, että rahaston toimintasuunnitelmaa, talousarviota,
toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kehitetään valtion talousarviolainsäädännön sään-
nösten mukaisesti. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti avustusten vaikuttavuusarvi-
ointiin ja siihen liittyviin mittareihin. Tähän liittyen ministeriön palosuojelurahastolle
antamassa tilinpäätöskannanotossa vuodesta 2006 ministeriö edellytti rahastolta ra-
porttia tunnuslukujen kehitystyöstä vuoden 2007 loppuun mennessä. Huomiota tulisi
kiinnittää myös entistä selkeämpään tavoitteiden esittämistapaan siten, että rahaston
tavoitteet olisi jaoteltuna vaikuttavuustavoitteisiin, toiminnallisiin tuloksellisuustavoit-
teisiin sekä henkisten voimavarojen hallintaan liittyviin tavoitteisiin.

Varojen käyttösuunnitelmaan ministeriöllä ei ole sisällöllisesti huomauttamista. Minis-
teriö esittää kuitenkin, että rahasto voisi harkita varojen käyttösuunnitelman esittämis-
tapaa alla olevan mallin mukaisesti:

Avustustyyppi 2006
toteuma

2007
toteuma

2008
suunnitelma

1. Yleisavustukset pelastusalan järjestöille 2 093 262
2. Erityisavustukset kunnille 1 362 357
3. Erityisavustukset pelastustoimen alueille 722 315
4. Erityisavustukset sopimuspalokunnille 1 048 645
5. Erityisavustukset pelastusalan järjestöil-
le

690 900

6. Muut erityisavustukset
6.1 Oppimateriaalin tuotanto ja hankinta 63 420
6.2 Tietojenkäsittelyn kehittäminen 50 000
6.3 Kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-
ja kehittämistoiminta

616 963

6.4 Valistus ja neuvonta 196 120
6.5 Standardisointiin 54 800

7. Apurahat ja stipendit 18 900
YHTEENSÄ 6 917 682

Ministeriö on vahvistanut viime vuosina pelastustoimen toimialan yhteistä suunnittelu-
ja seurantajärjestelmä. Ministeriö pitää tärkeänä myös palosuojelurahaston osallistu-
mista toimialan yhteisten painopisteiden ja linjausten määrittelyyn. Ministeriö tulee
ehdottamaan rahastolle yhteistyötä toimialan yhtenäisen suunnittelu- ja seurantajärjes-
telmän vahvistamiseksi suunnitelmavuoden aikana.
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 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

 Neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö

JAKELU Ministeri Holmlund
Kansliapäällikkö Viljanen
Erityisavustaja Paatero
SM/Talousyksikkö
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