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Lausuntopyyntö 12.11.2015 

Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelma 2016 

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa rahaston strategian 
toteutussuunnitelmasta vuodelle 2016. 

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

Palosuojelurahasto on strategian toteutussuunnitelmassa kuvannut vuoden 2016 
avustusmuodot sekä toiminnan tavoitteet vuodelle 2016 tuloksellisuuden osa-
alueittain.  

Toteutussuunnitelmassa viitataan valtiontalouden tarkastusviraston tekemiin 
huomioihin valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista ja niiden ohjauksesta. 
Tarkastusvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että ohjaava ministeriö ei aseteta 
rahastoille tulostavoitteita. Tarkastusviraston mukaan vain muutamille valtion 
talouden ulkopuolisille rahastoille on asetettu tulostavoitteita. Sisäministeriön 
tavoitteena on, että vuoden 2016 aikana käynnistetään lainsäädäntöhanke, jossa 
rahaston ohjausta tullaan kehittämään ja myös tarkastusviraston esiin nostama 
tulostavoitteiden asettaminen tullaan huomioimaan lakihankkeessa. 

Toteutussuunnitelmassa viitataan myös pelastustoimen tuleviin ja mittaviin 
uudistuksiin. Sisäministeriö on käynnistänyt pelastustoimen uudistamishankkeen, 
jonka tavoitteena on uudistaa pelastustoimi sosiaali- ja terveystoimen 
palvelurakenteen uudistuksen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden 
pohjalta. Pelastustoimen uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi myös 
palosuojelurahaston toimintaan kun kuntien ylläpitämät pelastuslaitokset siirtyvät 
vuoden 2019 alusta uusille itsehallintoalueille. Uudistuksen kaikkia vaikutuksia 
palosuojelurahaston käytäntöihin, avustusmuotoihin yms. ei voida vielä arvioida. 

Sisäministeriö näkee palosuojelurahaston strategian toteuttamissuunnitelman 2016 
olevan hyvin linjassa pelastustoimen valtakunnallisten kehittämistavoitteiden kanssa. 
Sisäministeriö valmistelee parhaillaan sekä sisäisen turvallisuuden selontekoa että 
pelastustoimen strategiaa, jotka linjaavat toimintaa tulevina vuosina. Sisäisen 
turvallisuuden selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016. 
Pelastustoimen strategia on tarkoitus hyväksyä myös kevään 2016 aikana. 

Muutamina yksittäisinä huomioina ministeriö nostaa esiin palosuojelurahaston 
määrittämät erityisen tuen kohteet: sopimuspalokuntajärjestelmän 
toimintaedellytysten turvaaminen ja valtakunnalliset hankkeet. Pelastustoimen 
palvelukyvyn turvaamisen näkökulmasta on tärkeää tukea sopimuspalokuntien 
toimintaedellytyksiä. Pelastustoimen valtakunnallinen kehittäminen on yksi 
hallitusohjelmaan sisältyneistä tavoitteista. Rahasto tukee toiminnallaan tätä 
tavoitetta, kun se tukee erityisesti valtakunnallisiin kokonaisuuksiin linkittyviä 
hankkeita. 
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Sisäministeriö näkee myönteisenä sen, että Palosuojelurahasto keventää ja 
yhtenäistää talousraportointia. Strategian toteutussuunnitelman mukaan 
Palosuojelurahaston talouden suunnittelu ja seuranta on edelleen hyvällä tasolla ja 
rahaston hallinto pysyy kevyenä.  Ministeriö suosittelee, että Palosuojelurahasto 
noudattaa oman toimintansa kehittämisessä Valtiokonttorin antamaa ohjetta 
Hankinnasta maksuun -prosessien hyvistä käytännöistä. 

Yhteenvetona palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta ministeriö 
toteaa, että suunnitelma vastaa pelastustoimen valtakunnallisiin kehittämistarpeisiin 
ja on siten kannatettava.     
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