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Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2017 
tilinpäätöksestä

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n 
edellyttämän tilinpäätöskannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2017 
tilinpäätöksestä. 

Kannanotto perustuu Palosuojelurahaston vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjaan, 
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 
2017 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon.

1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella

Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa 
palautteet ja se on käynnistänyt niihin liittyen toimenpiteitä.

2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää 
oikeina ja riittävinä.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 16.3.2018 annetussa 
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen. 
Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut, että talousarviota ja sitä koskevia 
keskeisiä säännöksiä on noudatettu. Vuosiyhteenvedossaan valtiontalouden 
tarkastusvirasto toteaa, että rahaston hallintoa ja toimintaa on hoidettu sitä koskevien 
säännösten mukaisesti.

Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa kuvataan 
erittäin kattavasti rahaston ja sen tuensaajien toimintaa varainhoitovuoden aikana. 
Palosuojelurahasto on aiempien vuosien palautteiden johdosta kehittänyt 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden analysointia. 

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta

Sisäministeriö ei ole toistaiseksi asettanut Palosuojelurahastolle tulostavoitteita. 
Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annetun asetuksen mukaan rahaston on 
pyydettävä sisäministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmastaan, 
talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. 
Tämä menettely on toteutunut aiempien vuosien tapaan asianmukaisesti.

Palosuojelurahaston hallitus teki vuonna 2017 yhteensä 432 päätöstä (379 päätöstä 
vuonna 2016 ja 344 päätöstä vuonna 2015). Tehdyistä päätöksistä avustuspäätöksiä 
oli 292 kappaletta. Palosuojelurahastosta haettiin avustuksia yhteensä noin 20,9 milj. 
euroa (22,5 milj. euroa vuonna 2016). Rahastosta myönnettiin avustuksia noin 11,5 
milj. euroa (noin 10,9 milj. euroa vuonna 2016). 

Palosuojelurahaston oman toiminnan kulut pysyivät aiempien vuosien tapaan pienenä 
ja olivat noin 2,6 % toiminnan kuluista. Rahaston maksuvalmius säilyi hyvänä.

Palosuojelurahasto sai päätökseen vuonna 2017 rakennusavustusten sisäisen 
valvontahankkeen, jossa tarkastettiin vuonna 1988 - 2013 avustettujen 
rakennushankkeiden nykykäyttö. 
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Palosuojelurahasto jatkoi vuonna 2017 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
kehittämistä tunnistamalla ja luokittelemalla strategisia, operatiivisia, taloudellisia ja 
tiedollisia riskejä. Vuonna 2017 arvioitiin, että merkittävin strateginen riski kohdistuu 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan avustuksen saajiin. Haasteena nähtiin se, että 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadaan riittävän laadukkaita hakemuksia ja hyviä 
tutkimushankkeita pystytään ideoimaan. Lainsäädäntömuutosten vaikutuksilla ei 
nähty olevan riskiä. Riskiä nähtiin olevan vain siinä, jos avustusta kohdennettaisiin 
muuhun kuin tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimintaan.

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa 
seuratessaan pelastustoimen uudistuksen ja pelastustoimen säädösten uudistamisen 
vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.

Palosuojelurahaston tulee huomioida nuohouspalveluja koskevan 
pelastuslainsäädännön uudistamisen sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä 
koskevien säädösmuutosten vaikutukset rahaston avustuskäytäntöihin.

Palosuojelurahaston tulee valmistautua valtion uuden tilaamisen ja 
laskujenkäsittelypalvelun (Handi) käyttöönottoon vuonna 2019. 

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Sisäministeriö on valmistellut hallituksen esityksen Palosuojelurahastosta annetun 
lain (306/2003) uudistamiseksi. Uudistettavassa laissa on tavoitteena ottaa huomioon 
VTV:n raporteissaan esittämät rahastojen ohjaamisen ja muut kehittämistavoitteet. 
Sisäministeriö tekee tarvittavat muutokset rahaston ohjaukseen ministeriön 
ohjausjärjestelmän uudistamisen linjausten mukaisesti.

Sisäministeriö varmistaa, että pelastustoimen säädösten uudistamisen mahdolliset 
vaikutukset rahaston avustuskäytäntöihin huomioidaan myös rahastoa koskevissa 
säädöksissä. 

Sisäministeri Kai Mykkänen

Kansliapäällikön sijainen Jorma Vuorio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
18.06.2018 klo 13:16. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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