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Lausuntopyyntönne (sähköposti) 7.11. 
 
Palosuojelurahaston toteutussuunnitelma 2014  

Sisäasiainministeriön asetuksen Palosuojelurahaston työjärjestyksestä 
(947/2010) 6 §:n mukaan Palosuojelurahaston on pyydettävä 
sisäasiainministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmastaan, varojen 
käyttösuunnitelmastaan ja talousarviostaan ennen niiden hyväksymistä. 

Palosuojelurahasto on sähköpostillaan 7.11. pyytänyt sisäasiainministeriöltä 
lausuntoa palosuojelurahaston (jäljempänä rahasto) strategian 
toimeenpanosuunnitelmasta, varojen käyttösuunnitelmasta ja talousarviosta 
vuodelle 2014.  

Sisäasiainministeriössä lausunnon valmistelu on annettu pelastusosaston 
vastuulle, joka yhteistyössä ministeriön talousyksikön kanssa on valmistellut 
tämän lausunnon. Ministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Strategian toteutussuunnitelmassa 2014 on kohdassa "Yleistä" toisessa 
kappaleessa viitattu valtioneuvoston asetukseen palosuojelurahastosta 
(625/2003). Kyseisessä kohdassa on määritelty hallituksessa edustettuna 
olevat tahot. Tältä osin toteutussuunnitelman teksti on vanhentunut. Edellä 
mainittua valtioneuvoston asetusta muutettiin (9.12.2004/1085) siten, että 
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäasiainministeriön 
pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan 
keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Strategian toteutussuunnitelman kohdassa "Vuoden 2014 avustustyypit - 
Erityisavustukset - Tutkimus- ja kehittämishankeavustukset" on todettu, että 
avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta 
tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja sen 
harkitaan edistävän riittävästi niitä. Ministeriö katsoo, että palosuojelurahaston 
olisi perusteltua pyytää ministeriöltä lausuntoa erikseen sovittavalla tavalla 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustamisesta ennen päätöksentekoa 
rahaston hallituksessa. Toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminta on ollut 
hyvin hajanaista, joten toiminnan yhdenmukaistamisen ja koordinaation 
vuoksi ministeriö katsoo, että lausuntopyyntökäytännölle olisi tarvetta. 
Lausuntomenettely koskisi vain 
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suurimpia hankkeita ja lausuntomenettelyä selvitettäisiin tarkemmin ensi 
vuoden aikana. Mikäli toimialalle perustetaan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 
voisi lausuntopyyntökäytäntöä tarkistaa uudelleen. 

Ministeriö pitää perusteltuna rahaston suunnitelmaa avustusten 
vaikuttavuusarviointien laadinnasta. Ministeriö katsoo, että tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointikehikon valmistelussa tulisi 
huomioida ensisijaisesti pelastustoimen tutkimusohjelma. Tällä tavoin 
varmistettaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeiden liittyminen koko toimialan 
yhteisiin tavoitteisiin. 

Rahaston toteutussuunnitelman 2014 sivulla 3 kohdassa "Hankehakemusten 
arviointikehikot" on esitetty, että tutkimukseen ja kehittämiseen tai 
valistukseen ja neuvontaan liittyvään hankehakemukseen sisällytetään 
suunnitelma hankkeen vaikuttavuusarvioinnin toteutuksesta sekä mahdollisen 
ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin kustannukset. Lisäksi suunnitelmassa 
todetaan, että vaikuttavuusarvioinnin toteutukseen voidaan varata 5-10 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista. Pelastusosasto edellyttää tarkempia 
perusteluja vaikuttavuusarviointien sisällöstä ja tarpeesta, koska ne lisäävät 
hankkeen kuluja. Pelastusosasto esittää harkittavaksi vaihtoehtoista 
järjestelmää hankkeiden kustannusten ja hyötyjen arvioimiseksi. 

Rahaston toteutussuunnitelman 2014 sivulla 5 kohdassa "Aikaansaannoskyky - 
Asiantuntijuuden valjastaminen osaksi päätöksentekoa" on esitetty tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden asiantuntijaraadin kokoonpanoa täydennettäväksi 
pelastusosaston tutkimushankkeita koordinoivalla henkilöllä. Ministeriö 
esittää harkittavaksi tulisiko asiantuntijaraadista säätää asetuksessa. 

Ministeriö pitää erittäin kannatettavana palosuojelurahaston sähköisen 
asiointialustan käyttöönottoa ja asiakirjahallinnon yhteensovittamista 
hankehallinnointiin toiminnan edelleen tehostamisen ja tuottavuuden 
näkökulmasta. 

Varojen käyttösuunnitelmaan ja talousarvioon 2014 ministeriöllä ei ole 
huomauttamista. 

 

 

Pelastusylijohtajan sij. 
Valmiusjohtaja Janne Koivukoski 
 

 

Neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö 

 

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos 
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti. 
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Jakelu Palosuojelurahasto 

Tiedoksi Tarja Oksanen, Maija Norilo/SM/PEO 
Jukka Aalto, Tiina Ranta-Lassila/SM/TAY 
Reijo Luomala/VTV 

 
 


