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Palosuojelurahasto

Sisäministeriön kannanotto vuoden 2021 tilinpäätöksestä

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 i §:n

edellyttämän kannanottonsa P alosuojelur ahast on vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Kannanotto perustuu P alosuojelur ahast on vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjaan, STOM-

konsernin tulosohjauskirjoihin, Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan

tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2021 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun

informaatioon.

1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella

Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina annetut palautteet ja

käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä.

Sisäministeriö pitää käynnistettyjä toimenpiteitä ja saatuja selvityksiä riittävinä.

2. Arvio tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta

kehittämistarpeista

Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan pitää oikeina ja

riittävinä.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) 17.3.2022 antaman tilintarkastuskertomuksen

mukaan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten

mukaisesti ja tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja

tuloksellisuudesta sekä sen taloudellisesta asemasta.

3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta

Arvio tuloksellisuudesta: Hyvä (tulostavoitteet saavutettu) (asteikko: erinomainen, hyvä,

tyydyttävä, välttävä, heikko)

Palosuojelurahaston tuloksellisuus ja sen kehitys on ollut hyvää. Rahaston avustuksilla ja

toimin on voitu vaikuttaa myönteisesti pelastustoimen palveluiden tasapuoliseen

turvaamiseen kaikkialla Suomessa. Muodostuvien hyvinvointialueiden pelastustoimien

rahoituksen siirtyessä valtion vastuulle on avustusten painopistettä muutettu ja rahaston

strategialinjausten muutoksiin valmistauduttu.

Rahasto myönsi tutkimus- ja kehittämistoimintaan n. 3,2 milj. euroa, josta painotettuun

hakuun myönnettiin yhteensä n. 1,7 milj. euroa (55 %). Painotukset kohdistuivat asumisen

paloturvallisuuteen, rakentamisen paloturvallisuuteen sekä suorituskykyyn ja

vaikuttavuuteen pelastustoimen palveluissa. Painotettu haku tuki rahaston strategisten

tavoitteiden toteutumista sekä tietojohtamisen toimintamallin edistämistä

pelastustoimessa.
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Vuonna 2021 rahasto seurasi pelastustoimen uudistustyötä ja lainsäädäntömuutosten

vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin sekä valmistautui tuleviin avustuslinjausten

muutoksiin. Palosuojelurahaston strategian päivittäminen toteutetaan vuonna 2022, jolloin

valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle (2023-2026) on

valtioneuvostossa vahvistettu.

Sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä on tuettu valtakunnallisesti.

Sopimuspalokunnille myönnettiin avustuksia yhteensä noin 1,5 milj. euroa, joka oli 500 000

euroa enemmän kuin v. 2020. Pienavustuksiin myönnettiin 539 400 euroa,

kalustoavustuksiin 389 700 euroa ja rakennusavustuksiin 563 800 euroa. Rahasto on

edistänyt sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden tukemista ja avustusten määrä

sopimuspalokuntatoimintaan on noussut. Esimerkiksi sopimuspalokuntien pienavustuksiin

myönnettiin vuonna 2021 noin 100 000 euroa enemmän vuoteen 2020 verrattuna.

Palosuojelurahasto on merkittävällä tavalla edesauttanut kansallisen paloasemaverkoston

kehittymistä. Rakennushankeavustuksiin eri puolelle Suomea myönnettiin vuonna 2021

avustuksia 2,1 milj. euroa yhteensä 15 hankkeeseen. Avustuksilla voidaan osaltaan turvata

sopimuspalokunnille ja pelastuslaitoksille terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset

paloasematilat.

Hiilijalanjäljen pienentämisen edistämisen mahdollisuuksia avustuspäätöksissä selvitettiin.

Rahaston mahdollisuus tukea esim. vähäpäästöisiä kalustohankeavustuksia suuremmalla

avustusosuudella v. 2022 ei toteutunut sähkökäyttöisten pelastusajoneuvojen vähäisestä

tarjonnasta johtuen. Vuodesta 2023 eteenpäin rahaston kalustoavustuksia ei tulla enää

myöntämään alueen pelastustoimelle hyvinvointialueuudistuksen myötä.

Rahasto noudatti toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja riskienhallintaa, sekä kehitti

hankehallintoaan. Rahaston oikaisuvaatimusten määrä on pysynyt hyvin matalana eikä

kertomusvuonna oikaisuvaatimuksia avustuspäätöksiin tehty lainkaan. Sopimuspalokuntien

maksatushakemukset on myös pystytty käsittelemään tavoitteellisessa kahden kuukauden

ajassa. Tavoiteaika saavutettiin 92 %:ssa maksatushakemuksista (323 kpl). Rahasto on

kaikkiaan toiminut kertomusvuonna taloudellisesti ja tuottavasti. Toiminnan kulut olivat 3,6

% (423 000 euroa) palosuojelumaksukertymästä (n. 11,7 milj. e). Lisäksi rahasto osallistui

aktiivisesti valtiovarainministeriön asettamaan valtionavustusten kehittämis- ja

digitalisointihankkeeseen, ja pilotoi ensimmäisenä valtionavustusta myöntävänä tahona

uutta valtionavustusjärjestelmää.

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön pelastusosaston kanssa

seuratessaan hyvinvointialueiden muodostumisen, pelastustoimen uudistuksen ja

lainsäädäntömuutosten vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan

niihin.

Palosuojelurahaston avustamaa tutkimus-ja kehittämistoimintaa kohdennetaan painotetun

haun avulla Palosuojelurahaston strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Pelastustoimen

tutkimus-ja kehittämistoimintaa on tarpeellista vahvistaa rahaston toimin. Samalla tuetaan

tietojohtamisen edellytyksiä pelastustoimessa.

Rahaston tulee vastaisuudessakin aktiivisella viestinnällä ja avustuskäytäntöjä kehittämällä

lisätä avustustoiminnan tunnettavuutta. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden huomioon
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ottamista avustusprosesseissa tulee edistää. Rahoituspäätöksissä pyydetään

mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös hiilijalanjäljen pienentämisen edistäminen.

Palosuojelurahaston avustustoiminnalla tulee vaikuttaa pelastustoimen palveluiden

turvaamiseen tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Rahaston tulee tukea

sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti.

Rahaston avustuksilla tulee parantaa eri väestöryhmien turvallisuusosaamista viestinnällisin

ja koulutustoimin. Sopimuspalokuntatoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi

tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä.

Rahaston tulee jatkaa toiminnassaan hyvän hallintotavan noudattamista ja riskienhallintaa ja

jakaa palosuojelumaksukertymän mahdollisimman täysimääräisesti avustuksina eteenpäin.

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi

Sisäministeriö toimii tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä Palosuojelurahaston kanssa sekä seuraa

pelastustoimen kehittämisen ja lainsäädännön vaikutuksia rahaston avustuskäytäntöihin.

Sisäministeriö seuraa Palosuojelurahaston hankehallinnon kehittämistä ja digitalisointia sekä

tätä kautta avustushallinnon keventymistä ja yksinkertaistumista.

Sisäministeri Krista Mikkonen

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä

Jakelu Palosuojelurahasto

Tiedoksi Valtiovarainministeriö

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiokonttori

Sisäministerin erityisavustajat

Sisäministeriön poliisiosasto
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