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Sisäministeriön kannanotto Palosuojelurahaston vuoden 2019 
tilinpäätöksestä 

Sisäministeriö antaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66 
i §:n edellyttämän kannanottonsa Palosuojelurahaston vuoden 2019 
tilinpäätöksestä.  

Kannanotto perustuu Palosuojelurahaston vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjaan, 
Valtiontalouden tarkastusviraston laatimaan tilintarkastuskertomukseen 
vuodelta 2019 sekä viraston toiminnasta saatuun muuhun informaatioon. 

1. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella 

Palosuojelurahasto on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina annetut 
palautteet ja käynnistänyt niiden johdosta toimenpiteitä. 

Palosuojelurahasto ja sisäministeriö valmistelivat yhteistyössä 
Palosuojelurahastosta annetun lakiin tehdyn muutoksen mukaisesti 
tulostavoiteasiakirjan vuodelle 2020. 

2. Arvio tilinpäätöksen tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä ja selkeydestä sekä ministeriön kanta 
kehittämistarpeista 

 
Palosuojelurahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietoja voidaan 
pitää oikeina ja riittävinä. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut 20.3.2020 annetussa 
tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpäätökseen. 
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu säännösten mukaisesti. Tilinpäätöslaskelmien 
liitteenä esitettävät tiedot ja tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion 
talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot rahaston toiminnallisesta tehokkuudesta, tuloksesta sekä 
taloudellisesta asemasta.  
 
Palosuojelurahaston tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa 
kuvataan aiempien vuosien tapaan laajasti ja kattavasti rahaston ja 
tuensaajien toimintaa. Toimintakertomuksen rakenne on 
Palosuojelurahastolain mukainen, mutta poikkeaa kirjanpitoyksikön 
toimintakertomuksen rakenteesta. Poikkeaminen on Valtiokonttorin 
toimintakertomuksen laatimisesta antaman ohjeen mukaan mahdollista. 
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3. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta 

Palosuojelurahasto saavutti keskeiset rahastolle asetetut tavoitteet.  

Vuonna 2019 Palosuojelurahaston hallitus teki yhteensä 432 päätöstä (439 
päätöstä vuonna 2018). Tehdyistä päätöksistä 70 prosenttia oli 
avustuspäätöksiä. Rahastosta haettiin avustusta 21,3 miljoonaa euroa ja 
avustuksia myönnettiin 11,33 miljoonaa euroa. Myönnettyjen avustusten 
osuus oli noin 53 prosenttia haetusta. Euromääräisesti eniten avustuksia 
myönnettiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (29 prosenttia) ja vähiten 
pienavustuksiin (4 prosenttia).  

Palosuojelurahaston toiminnan kulut suhteessa palosuojelumaksukertymään 
pysyivät edelleen alhaisena (3,25 prosenttia), vaikkakin ne nousivat edellisestä 
vuodesta (310 603 euroa vuonna 2018 ja 370 771 euroa vuonna 2019). Nousu 
johtuu henkilötyövuoden työpanoksen kasvusta (4,75 vuonna 2019 ja 4,12 
vuonna 2018). Palosuojelumaksun kertymä oli 11,4 miljoonaa euroa (11 
miljoonaa euroa vuonna 2018). 

Rahasto sai päätökseen mittavan tutkimus- ja kehittämishankkeita koskeva 
selvitystyön, jota valmisteltiin laajassa yhteistyössä pelastusalan toimijoiden 
sekä pelastusosaston kanssa. Työskentelyn tuloksena rahasto avasi tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Ministeriön käsityksen 
mukaan kohdennetuilla avustuksilla on mahdollista vaikuttaa konkreettisesti 
paloturvallisuuden tilaan Suomessa.  

Ministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto on aktiivisesti 
kehittänyt toimintaansa. Palosuojelurahasto on merkittävästi panostanut 
rahaston tunnettavuuden lisäämiseen ja avustustoiminnan esittelyyn. Rahasto 
julkaisi kertomusvuonna useita esittelyvideota avustustoiminnastaan sekä otti 
käyttöön avustuksesta kertovat tarrat sekä laatat kiinnitettäväksi avustuksen 
kohteisiin (esimerkiksi paloaseman ulkoseinälle). 

Ministeriö näkee myönteisenä, että hankkeiden tarkastuskäyntien tekemistä 
on jatkettu ja niiden määrä on vuositasolla lisääntynyt. Lisäksi rahaston 
hallituksessa toteutettiin kysely sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän 
riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Rahasto toteutti myös 
joka neljäs vuosi toteuttavan asiakastyytyväisyyskyselyn. Lisäksi rahasto on 
osallistunut valtiovarainministeriön asettamaan valtionavustustoiminnan 
kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen. 

4. Viraston toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi 
 

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa 
seuratessaan pelastustoimen kehittämisen vaikutuksia rahaston 
avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.  

Palosuojelurahaston tulee jatkaa hyvää yhteistyötä sisäministeriön kanssa, 
kun kehitetään pelastustoimen tutkimuspalveluiden hanketoiminnan 
vaikuttavuutta.  

Palosuojelurahaston tulee osallistua tiiviisti valtionavustusten kehittämis- ja 
digitalisointihankkeen kehittämistyöhön ja sitä kautta vahvistaa 
tietojärjestelmiensä toimivuutta ja edistää rahaston toimintojen 
digitalisaatiota. 
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Hankehallinnon kehittämistä tulee jatkaa asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten 
pohjalta. 

Palosuojelurahaston tulee päivittää rahaston strategian ja avustustoiminnan 
strategiset linjaukset vuoteen 2021 mennessä. 

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden painotetun haun toteutumista tulee 
arvioida toisena hakuvuotena, jolloin Palosuojelurahaston tulee aloittaa 
painotetun haun vaikutusten arviointiin liittyvä kehittämistyö. 

Palosuojelurahaston tulee jatkaa terveellisten ja turvallisten toimitilojen 
edistämistä rakennusavustusten kautta. 

Rahasto tukee toiminnallaan hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista 
erityisesti niiltä osin, kun ne edistävät rahastolain tarkoituksen toteutumista. 
Rahoituspäätöksissä pyydetään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan myös 
hiilijalanjäljen pienentämisen edistäminen. 

Palosuojelurahaston tuloksellisuutta ja toimintaa tarkastellaan ja siitä 
raportoidaan sisäministeriön ja Palosuojelurahaston johdon välisissä 
yhteistapaamisissa tulosohjausprosessin mukaisissa välitulos- ja 
tulosneuvotteluissa.  

5. Ministeriön toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi 
 
Sisäministeriö tekee hyvää yhteistyötä Palosuojelurahaston kanssa 
seuratessaan pelastustoimen kehittämisen vaikutuksia rahaston 
avustuskäytäntöihin ja valmistautuessaan niihin.  

Sisäministeriö ohjaa osaltaan Palosuojelurahaston strategisten linjausten 
päivittämistyötä. 

Sisäministeriö kehittää aktiivisesti pelastustoimen ja siviilivalmiuden 
kansallisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia sekä tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan liittyvää ennakointia ja arviointia.  

Sisäministeriö edistää rahaston toimintojen digitalisaatiota ja seuraa 
aktiivisesti Palosuojelurahaston hankehallinnon kehittämistä sekä rahaston 
tietojärjestelmien toimivuutta.  

Sisäministeriö varmistaa, että hallitusohjelman, hallinnonalan 
konsernistrategian sekä sisäasiainhallinnon tulosohjausmallin toimeenpano 
huomioidaan tarvittavilta osin myös Palosuojelurahaston tulosohjauksessa. 

 

 

 

 

 

Sisäministeri  Maria Ohisalo 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 12.06.2020 klo 17:24. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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