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Palosuojelurahasto

PALOSUOJELURAHASTON LAUSUNTOPYYNTÖ PALOSUOJELURAHASTON SUUN-
NITTELUASIAKIRJOISTA VUODELLE 2007

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäasiainministeriöltä lausuntoa palosuojelurahaston
luonnoksista vuoden 2007 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 2007 toimintansa tavoitteet ottaen huomioon
pelastustoimen vuoden 2007 tulossuunnitelmassa ja vuosien 2008-2011 toiminta- ja
taloussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet. Palosuojelurahasto tukee pelastustoimen pää-
määrien saavuttamista omalla toiminnallaan, erityisesti onnettomuusriskien hallinnan,
koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta. Palosuojelurahasto huomioi
suunnitelmassaan myös harvaan asuttujen seutujen erityisolot ja pelastustoimen palve-
lujen turvaamisen niillä alueilla.

Sisäasiainministeriö on asettanut pelastustoimelle seuraavat keskeiset päämäärät vuo-
sille 2007-2011:

- Pelastustoimen palvelut on tuotettu laadukkaasti, tuottavasti ja taloudellisesti. Pal-
velut ovat kaikkien saatavilla. Pelastuslaitosten toiminta lisää yhteiskunnan turval-
lisuutta ja väestön kokemaa turvallisuuden tunnetta.

- Pelastustoimen henkilöstö on osaavaa ja työkykyistä. Avoinna oleviin tehtäviin on
saatavissa riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä. Myös vapaaehtoisen ja toimen-
pidepalkkaisen henkilöstön saatavuus on korkealla tasolla.

- Väestöllä on hyvät valmiudet (tiedot ja taidot) estää onnettomuuksia ennakolta se-
kä toimia erilaisissa uhkatilanteissa ja onnettomuuksissa.

- Asumisen turvallisuus on Suomessa korkealla tasolla.
- Pelastustoimella on hyvä valmius kaikissa tilanteissa. Pelastustoimen suuronnet-

tomuusvalmiudet ja poikkeusolojen toimintavalmius on toimintaympäristön edel-
lyttämällä tasolla.

Sisäasiainministeriö pitää palosuojelurahaston toimintasuunnitelmaa 2007 hyvänä ja
kannattaa rahaston pyrkimystä pienentää rahaston pääomaa vuosina 2007–2008. Sisä-
asiainministeriö tukee erityisesti rahaston suunnitelmia edistää pelastustoimen palvelu-
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jen saatavuuden kehittämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden edistämi-
seen tähtäävien tietojen ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumis-
ta ja alaa hyödyttävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistymistä. Rahaston toimin-
tasuunnitelma on linjassa pelastustoimen tulossuunnitelman 2007 ja toiminta- ja talo-
ussuunnitelman 2008-2011 kanssa.

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 avustusten vaikuttavuusarviointia ja
siihen liittyviä mittareita kehitetään edelleen. Tässä työssä tulisi huomioida myös val-
tionhallinnon julkinen, internetpohjainen työkalu NETRA ja siihen liittyvät kehittä-
mistarpeet erityisesti tuloksellisuusraportoinnin osalta. Myös rahaston suunnitelmat
uudistaa pelastusalan järjestöjen yleisavustusten myöntämisperusteet ja huomioida pe-
rusteissa myös toiminnan tavoitteiden liittyminen pelastustoimen valtakunnallisiin tu-
lostavoitteisiin, on kannatettava asia.
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