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Lausuntopyyntö 23.10.2014 
 
Palosuojelurahaston toteutussuunnitelma ja talousarvio 2015 

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa rahaston strategian 
toteutussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2015. 

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. 

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 
edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta 
omaisuudesta suoritettava vuosittain palosuojelumaksu. Palosuojelumaksun on 
velvollinen suorittamaan jokainen, joka haluaa harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. 
Palosuojelumaksuista saadut varat tuloutetaan valtion talousarvion ulkopuolella 
olevaan Palosuojelurahastoon. 

Palosuojelurahasto on strategian toteutussuunnitelmassa esittänyt vuoden 2015 
avustustyypit. Avustustyypit ovat yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja 
erityisavustukset jaoteltuna kalusto- ja rakennushankeavustuksiin, tutkimus- ja 
kehittämishankeavustuksiin sekä sopimuspalokuntien pienavustuksiin. Lisäksi 
avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti esimerkiksi kohtuullisiin valistus- ja 
neuvontamateriaalikustannuksiin sekä lasten ja nuorten tapahtumien 
järjestelykustannuksiin. 

Rahaston strategian toteutussuunnitelmassa on esitetty toiminnan tavoitteet vuodelle 
2015 tuloksellisuuden osa-alueittain. Vaikuttavuuden osa-alueella on esitetty 
tavoitteena avustusten vaikuttavuusarvioinnit. Ministeriö pitää erittäin kannatettavana 
ulkopuolisten laatimia vaikuttavuusarviointeja. Saatujen tulosten pohjalta on tarpeen 
arvioida myös nykyisten avustuskohteiden tarkoituksenmukaisuutta ja myös uusien 
avustuskohteiden tarvetta. 

Vaikuttavuuden osa-alueella palosuojelurahasto esittää myös yleisavustuksiin liittyviä 
strategisia muutoksia kuten yleisavustusten ja erityisavustusten jaon selkeyttämistä 
sekä yleisavustusraportoinnin keventämistä. Ministeriö pitää hyvänä, että jakoa yleis- 
ja erityisavustusten välillä selkiytetään ja raportointia kevennetään. Hallinnollisen 
taakan vähentäminen on perusteltua ja aina hyvä tavoite. 

Palvelukyvyn osa-alueella vuonna 2015 palosuojelurahaston suunnitelmissa on 
edelleen kehittää sähköistä asiointia. Sähköisen asiointialustan mahdollinen 
käyttöönotto on kannatettavaa ja parantaa toiminnan tuottavuutta. Myös 
asiakastyytyväisyyden mittaaminen on tärkeää, jotta toimintatapoja voidaan edelleen 
kehittää. Ministeriö pitää asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista hyvänä 
toimenpiteenä ja keinona parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Aikaansaannoksen osa-alueella palosuojelurahaston tavoitteena on asiantuntijuuden 
valjastaminen osaksi päätöksentekoa erityisesti tutkimus- ja 
kehittämishankehakemusten osalta. Tarkoituksena on täydentää erityisavustusten 
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asiantuntijaraadin kokoonpanoa akateemisen tason tutkimuksen asiantuntijalla. 
Ministeriö kannattaa rahaston pyrkimyksiä valjastaa asiantuntijoita entistä 
laadukkaammin arvioimaan hakemuksia rahaston sihteeristön tueksi. 

Tuottavuuden ja taloudellisuuden osa-alueella rahaston pyrkimykset pitää rahaston 
hallinto kevyenä ja hallintomenojen osuus kaikista menoista noin 3 prosentissa ovat 
hyviä tavoitteita ensi vuodelle.  

Palosuojelurahasto arvioi vuoden 2014 palosuojelumaksukertymän olevan noin 10,51 
milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 5 prosenttia. Rahaston arvion 
mukaan tähän on vaikuttanut vakuutusmaksujen hintakehitys ja vakuutusten määrän 
kehitys. 

Ministeriö pitää erityisen myönteisenä sitä, että Palosuojelurahasto kehittää edelleen 
jo nyt hyvin toimivaa toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. Ministeriö pitää 
hyvänä sitä, että Palosuojelurahasto harkitsee kolmivuotisen rahoituskehyksen 
käyttöönottoa. 

Yhteenvetona palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelmasta ja 
talousarviosta 2015 ministeriö toteaa, että suunnitelma on selkeä ja hyvin valmisteltu. 
Ministeriö pitää suunnitelmaa kannatettavana.   

Palosuojelurahasto toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Sisäministeriön 
tavoitteena on vuoden 2015 aikana selvittää Palosuojelurahaston strategisen tason 
ohjauksen tehostamistarpeet ja tarvittaessa ryhtyä lainsäädäntömuutoksiin. 
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