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Palosuojelurahasto 
 
 
Lausuntopyyntö 2.11.2017 
 
Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelma 2018 

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa rahaston strategian 
toteuttamissuunnitelmasta vuodelle 2018. Tämä lausunto on valmisteltu 
sisäministeriön pelastusosaston ja hallinto- ja kehittämisosaston yhteistyönä. 

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

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen 
ohjausta ja hallintoa koskeneen tarkastuksen perusteella todennut, että 
rahastotalouden ohjauksessa olisi parantamisen varaa. Valtiontalouden 
tarkastusviraston mukaan valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille tai niitä 
hoitaville organisaatioille olisi asetettava selkeät ja mitattavissa olevat tulostavoitteet 
ja että ohjaavan ministeriön olisi solmittava tulossopimus rahastojen tai niitä hoitavien 
organisaatioiden kanssa. 

Sisäministeriön tavoitteena on uudistaa Palosuojelurahastosta annettua lakia siten, 
että sisäministeriön ohjausvaltaa suhteessa rahastoon lisättäisiin. Muutoksen myötä 
Palosuojelurahaston toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluisivat sisäministeriölle, 
joka hyväksyisi myös rahaston tulostavoitteet. 

Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmassa rahasto esittää, että rahasto 
ei laatisi erillistä tulossopimusta, vaan strategian toimeenpanosuunnitelma olisi 
jatkossa yksi asiakirja, josta tulossopimus muodostaisi oman erillisen osion. 
Sisäministeriön näkemyksen mukaan tulossopimus tulisi valmistella osana 
vuorovaikutteista tulosneuvotteluprosessia sisäministeriössä käytössä olevien 
tulossopimusmallien mukaisesti. Sen sijaan rahaston harkittavaksi esitetään, onko 
erillistä strategian toteutussuunnitelmaa enää tarpeen tehdä, jos asiat esitetään jo 
Palosuojelurahaston strategiassa ja tulossopimuksessa. Uusi menettely aiheuttaa 
muutostarpeita myös Palosuojelurahaston työjärjestyksestä annettuun asetukseen. 

Sisäministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto huomioi toiminnassaan 
sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämistyön siirtymisen Pelastusopiston vastuulle ja 
että sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen pysyy rahaston 
erityisen tuen kohteena.  

Kannatettavaa on myös se, että pelastuslain nuohoussääntelyn uudistamisen 
mahdolliset vaikutukset huomioidaan nuohouspalveluiden osalta avustustarvetta 
arvioidessa.   

Myönteistä on, että tutkimus- ja kehittämishankkeiden arvioinnissa huomioidaan 
niiden osuvuus pelastustoimen tutkimus- ja kehittämislinjojen mukaisiin teemoihin ja 
että Palosuojelurahaston toimintaa edistävää tutkimusta pyritään lisäämään 
kehittämällä korkeakouluille suunnattua viestintää. Lisäksi rahasto kehittää muutakin 
sisäistä ja ulkoista viestintäänsä vuoden 2018 aikana.  

Palosuojelurahasto toteaa jatkavansa vuonna 2018 ansiokasta työtään tukemalla 
erityisesti valtakunnallisiin kokonaisuuksiin liittyviä hankkeita sekä 
turvallisuusviestinnän valtakunnallisia toimenpiteitä.  
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Sisäministeriö näkee myönteisenä, että rahaston hallitus on ottanut käyttöön sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan arviointiin kehitetyn arviointikehikon ja jatkaa siihen 
liittyvää kehitystyötä ensivuoden aikana.  

Rondo (R8) ja Tilha (tilaustenhallinta) -järjestelmät tullaan korvaamaan kaikissa 
kirjanpitoyksiköissä uudella järjestelmällä vuoden 2019 loppuun mennessä. Uuden 
järjestelmän käyttöönotot alkavat vuonna 2018. Järjestelmän käyttöönotolla tulee 
olemaan vaikutuksia myös Palosuojelurahaston taloudenhoitoon. 
Palosuojelurahaston tulee varautua järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvaan työhön. 

Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelma 2018 antaa hyvän katsauksen 
vuoden 2018 toimenpiteisiin ja on siten kannatettava.  

 

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen 

 

Pelastusylitarkastaja Mirva Kahlos 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
14.11.2017 klo 14:01. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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