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Palosuojelurahasto

SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO PALOSUOJELURAHASTON
TOIMINNASTA VUODELTA 2007

Kannanoton säädösperusta, jakelu ja julkisuus

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (2004/254; jälj. talousarvioasetus) 66
i §:n mukaan ministeriön on annettava vuosittain viimeistään varainhoitovuot-
ta seuraavan kesäkuun 15. päivänä perusteltu kannanotto hallinnonalansa tili-
viraston ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin ti-
linpäätös ja siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskerto-
mus ja muut tiliviraston tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston
toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja lausunnot anta-
vat aihetta.

Talousarvioasetuksessa on lisäksi seikkaperäisesti säädetty, mitä ministeriön
on tilinpäätöskannanotossaan lausuttava sekä mitä on lausuttava virastosta, jo-
ka ei ole tilivirasto, mutta jolle ministeriö on asettanut tulostavoitteet.

Talousarvioasetuksessa on niin ikään säädetty, että ministeriön on lähetettävä
kannanottonsa tiedoksi valtiovarainministeriölle, valtiontilintarkastajille, valti-
ontalouden tarkastusvirastolle ja valtiokonttorille. Kannanotot sijoitetaan val-
tiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalve-
luun, jollei kannanoton joidenkin osien osalta julkisuuslaista muuta johdu.

Kannanoton valmistelu

Kutakin tulosohjattua virastoa tai valtion rahastoa koskeva ministeriön tilin-
päätöskannanotto on valmisteltu sisäasiainministeriön asianomaisessa, alaisten
virastojen ohjauksesta vastaavassa osastossa ja valmistelu on perustunut talo-
usarvioasetuksen velvoitteisiin, sen perusteella annettuun sisäasiainministeriön
sisäiseen ohjeeseen, valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomuk-
seen, tilinpäätösasiakirjaan sekä tarvittaessa muuhun aineistoon. Lopullinen
kannanotto on valmisteltu talousyksikössä ao. osastoa kuullen.

Kannanottoa valmistellessa on ollut käytössä Valtiontalouden tarkastusviras-
ton tilintarkastajan vuosiyhteenveto (31.3.2008) sekä Palosuojelurahaston toi-
mintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007.

Kannanoton valmistelussa huomioon otetut näkökohdat

Tilinpäätös ja toimintakertomus
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Rahaston tilinpäätös sisältää oikeat ja riittävät tiedot. Myös Valtiontalouden
tarkastusviraston tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätöksen tiedot ovat
oikeita ja riittäviä. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat rakenteeltaan selkeitä.
Rahasto on kehittänyt edellisestä vuodesta toimintakertomuksen rakennetta in-
formatiivisempaan suuntaan sekä sisällyttänyt myös mittareita toimintakerto-
mukseen.

Tulostavoitteiden saavuttaminen

Rahaston kanssa ei laadita tulossopimusta. Rahaston toiminnallista tehokkuut-
ta (taloudellisuus ja tuottavuus) voidaan pitää hyvänä, vaikka toimintakerto-
muksessa ei esitetäkään tältä osin selkeitä tunnuslukuja.

Rahaston taloudellista asemaa voidaan pitää erittäin hyvänä. Palosuojelumak-
sukertymä on edelleen kasvanut edellisistä vuosista ja kertymän oletetaan py-
syvän noin 8 milj. euron tasolla. Myös palvelukyvyn ja laadun voidaan todeta
olevan hyvällä tasolla. Rahaston rooli erilaisten pelastustoimen kehittämis-
hankkeiden sekä paloasemien ja kalustohankintojen rahoittajana pelastustoi-
men toimialalla on erittäin merkittävä ja nähtävissä on, että sen merkitys enti-
sestään kasvaa. Rahasto on kiinnittänyt huomiota myönnettyjen avustusten
vaikuttavuuteen, jota voidaan pitää hyvänä kehityksenä.

Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella

Palosuojelurahasto on ottanut toiminnassaan huomioon aiemmin saamansa pa-
lautteen ja on ryhtynyt kehittämään toiminnan vaikuttavuuden ja toiminnalli-
sen tuloksellisuuden mittareita sekä on raportoinut ministeriölle sovitun mu-
kaisesti 31.12.2007 mennessä.

Valtiontalouden tarkastusviraston havainnot

Maksuvelvollisia koskevan kokonaistarkastelun perusteella arvioituna palo-
suojelurahaston tulot ovat oleellisilta osin oikeat.

Avustuksiin liittyvinä havaintoina VTV toteaa että myöntöpäätöksiä koskeva
harkinta on pysynyt sopivan tiukkana. Myönnettyjen avustusten vaikuttavuu-
teen on kiinnitetty jatkuvasti korostettua huomiota. Rahaston myöntämien
avustusten sisäinen valvonta on olennaisilta osiltaan järjestetty ja hoidettu
asianmukaisella tavalla.

Edellisen vuoden tilintarkastusraportoinnissa korostettiin, että vuoden 2007
avustusten määrää olisi tietoisesti pyrittävä nostamaan. Rahasto on onnistunut
toimimaan tämänsuuntaisesti. Avustukset kasvoivat 1,7 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna.

Ministeriön kannalta myönteinen kehittämistyö

Rahasto on jatkanut myönnettyjen avustusten vaikuttavuuden arvioinnin kehi-
tystyötä. Rahasto on kehittänyt aktiivisesti toimintaansa muun muassa uusi-
malla avustusten hakuohjeen ja järjestöjen yleisavustusten myöntämisperusteet
sekä perustanut rahaston innovaatiopalkinnon. Rahasto on onnistuneesti tuke-
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nut pelastustoimen strategian ja tutkimusohjelman toteutumista suuntaamalla
erityisavustukset tutkimusohjelman teemojen mukaisesti.

Palosuojelurahaston avustusten vaikuttavuuden arviointityötä on jatkettu.
Myönteistä on pelastustoimen strategian ja tutkimusohjelman toteutumisen tu-
keminen suuntaamalla rahaston erityisavustukset tutkimusohjelman teemojen
mukaisesti. Ministeriö katsoo, että pelastustoimen strategian toteutumisen
kannalta tulisi rahaston avustuksia kohdentaa, mikäli mahdollista, aiempaa
enemmän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahaston rooli erilaisten pelas-
tustoimen kehittämishankkeiden sekä paloasemien ja kalustohankintojen ra-
hoittajana pelastustoimen toimialalla on erittäin merkittävä ja nähtävissä on,
että sen merkitys entisestään kasvaa.

Palosuojelumaksukertymä on edelleen kasvanut edellisistä vuosista ja kerty-
män oletetaan pysyvän noin 8 milj. euron tasolla. Palosuojelurahaston vakava-
raisuus ja maksuvalmius on edelleen säilynyt erittäin hyvänä.

Kehittämistarpeita

Rahaston tulee jatkaa aloittamaansa avustusten vaikuttavuuden arviointityötä
sekä tunnuslukujen kehittämistyötä ja samalla huomioitava tarve seurata tun-
nuslukujen toteumaa kahden edellisen vuoden ajalta (kulunut vuosi sekä kaksi
edeltävää vuotta) riittävän seurantatiedon varmistamiseksi. Ministeriö kiinnit-
tää edelleen rahaston huomiota toiminnan yhteiskunnallisten ja toiminnallisten
tavoitteiden esittämiseen toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen luvus-
sa 2 (Toiminnan tulokset) tulisi esittää mikäli mahdollista rahaston vaikutta-
vuustavoitteet ja niiden toteuma sekä toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet se-
kä niiden toteuma erikseen. Lisäksi tulisi harkita voisiko myös taloudellisuus-
ja tuottavuustietoja sekä palvelukykyä ja laatua koskevia tietoja esittää selke-
ämmin toimintakertomuksessa. Myönnettyjen avustusten kohdentumista eri
tahoille kunnat/pelastuslaitokset, vapaaehtoiset palokunnat, pelastusalan järjes-
töt ja muut saajat) tulisi ryhtyä seuraamaan toimintakertomuksessa siten, että
avustusten määrää voidaan tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Toimintakertomuksen mukaan puolet rahaston avustuksista kohdentuu erilai-
siin rakennus- ja kalustohankintoihin. Ministeriö katsoo, että pelastustoimen
toimialan strategian toteutumisen kannalta tulisi rahaston avustuksia kohden-
taa mikäli mahdollista aiempaa enemmän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Kehittämistoimenpiteistä tulee raportoida rahaston seuraavassa toimintakerto-
muksessa vuodesta 2008.

Ministeriön omat toimenpiteet rahaston tilinpäätöksen johdosta toimintaedel-
lytysten ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Ministeriö seuraa rahaston kehittämistoimia avustusten vaikuttavuuden paran-
tamiseksi ja tarvittaessa osallistuu työskentelyyn. Ministeriö seuraa myös ra-
haston tunnuslukujen kehitystyötä osana koko toimialan tunnuslukujen kehit-
tämistä ja osallistuu tarvittaessa valmisteluun.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnitti väliraportissaan 12.3.2007 huomiota
rahaston talouden ja toiminnan valvonnan järjestelyihin ministeriön sisällä es-
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teellisyysnäkökulmasta. Pelastusosaston kautta on kulkenut rahaston myöntä-
miä avustuksia, jolloin on syntynyt tilanne, jossa pelastusosasto on joutunut
valvomaan omia tekemisiään. SM:n työjärjestystä on muutettu 24.1.2008 luki-
en niin, että palosuojelurahastoa koskevat toiminnan ja talouden valvontateh-
tävät on eriytetty SM:n talousyksikköön.

Tilinpäätöskannanotto

Palosuojelurahasto on onnistunut toiminnassaan hyvin. Myönteistä on, et-
tä Palosuojelurahaston avustusten vaikuttavuuden arviointityötä on jat-
kettu ja avustuspolitiikan avoimuutta edistetty. Myönteistä on myös pe-
lastustoimen tutkimusohjelman huomioiminen avustusten jakopäätöksis-
sä. Ministeriö pitää edelleen perusteltuna avustusten painopisteen siirtä-
mistä yleisavustuksista onnettomuuksien ennaltaehkäisyä tukeviin, eri-
tyisavustuksien suuntaan. Ministeriö katsoo, että pelastustoimen toimi-
alan strategian toteutumisen kannalta tulisi rahaston avustuksia kohden-
taa mikäli mahdollista aiempaa enemmän tutkimus- ja kehittämishank-
keisiin.

Palosuojelumaksukertymä on edelleen jatkanut kasvuaan johtuen lähinnä
yleisestä talouden kasvusta ja vakuutusmaksujen kehityksestä. Palosuoje-
lurahaston vakavaraisuus ja maksuvalmius on säilynyt erittäin hyvänä.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen

TIEDOKSI Valtionvarainministeriö
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Valtiokonttori
Sisäasiainministeri Holmlund
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thors
Kansliapäällikkö Viljanen
Erityisavustaja Paatero
Erityisavustaja Bergman
Erityisavustaja Heikkinen
Pelastusosasto


