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Palosuojelurahasto

Lausuntopyyntö 19.11.2018

Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelma, 
pelastusosaston lausunto

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa sen strategian 
toteutussuunnitelmasta vuodelle 2019. 

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. Tämä lausunto on sisäministeriön pelastusosaston lausunto 
liittyen erityisesti toimintasuunnitelmaan. Sisäministeriön hallinto- ja 
kehittämisyksikkö antaa asiasta oman lausuntonsa.

Sisäministeriö pitää myönteisenä, että Palosuojelurahasto huomioi 
toiminnassaan 2019 voimaan astuvan Pelastusopiston 
sopimuspalokuntatoiminnan opetussuunnitelman ja että 
sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaaminen pysyy 
rahaston erityisen tuen kohteena. Edelleen strategiassa on huomioitu 
pelastuslain muutokset nuohoussääntelyn osalta ja tätä kautta syntyvä 
turvallisuusviestinnän tarve.

Kuten strategian toteutussuunnitelmassa on todettu, sopimuspalokunnilla on 
suuria haasteita jäsenhankinnassaan. Pienavustusten kautta 
Palosuojelurahasto edistää sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuutta. Näin 
Palosuojelurahasto on jatkossakin tärkeä osa pelastustoimen kokonaisuutta.

Toteutussuunnitelmavuonna avustusta saaneet kalusto- ja 
rakennushanketahot tullaan velvoittamaan avustuksesta kertovan tekstin 
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liittämiseen avustuskohteeseen. Tämä on hyvä tapa tuoda esiin rahaston 
avustuskohteita. Palosuojelurahasto tulee myös kasvattamaan viestintäänsä.

Palosuojelurahaston avustukset erityisesti pelastusalan tutkimus- ja 
kehitystoimintaan ovat korvaamattoman tärkeä voimavara. Strategian 
toteutussuunnitelmassa on viitattu 2010 - 2017 rahaston tuella valmistuneisiin 
hankkeisiin joita on huomattava määrä, 283 kappaletta. Ilman 
Palosuojelurahastoa valtaosa näistä tärkeistä tutkimus- ja 
kehittämishankkeista olisivat jääneet toteutumatta. Strategian 
toteutussuunnitelman mukaisesti tätä hyvää työtä tullaan jatkamaan ja 
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnettyä avustusmäärää onkin nostettu 
viime vuosina. Sisäministeriö toivoo, että Palosuojelurahasto jatkaa tätä tietä 
myös tulevaisuudessa.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka

Erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 26.11.2018 klo 16:12. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta.

Tiedoksi Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisyksikkö
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Palosuojelurahasto 
 

Palosuojelurahaston strategian toteuttamissuunnitelma vuodelle 
2019 

Palosuojelurahasto on pyytänyt 19.11.2018 sisäministeriöltä lausuntoa sen 
strategian toteutussuunnitelmasta vuodelle 2019.  

Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosasto lausuu asiasta seuraavaa: 

Sisäministeriö näkee myönteisenä sen, että Palosuojelurahasto suunnittelee 
vuonna 2019 jatkavansa toimintansa aktiivista kehittämistä aiempien vuosien 
tapaan. 

Palosuojelurahaston tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnettyä 
avustusmäärää on nostettu viime vuosina.  Erityisen myönteistä on se, että 
tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia myönnettäessä rahasto kiinnittää 
erityistä huomiota toimialaa laajasti hyödyntävien ja yhteistyötä edistävien 
tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen. 

Sisäministeriö näkee oikeana suuntauksena sen, että rakennusavustuksiin 
myönnettävää määrärahaa tultaneen strategian mukaisesti lähivuosina 
supistamaan ja avustukset kohdennetaan vaikuttavuuden kannalta 
laajakantoisempiin hankkeisiin. 

Strategian toteuttamissuunnitelmansa mukaan Palosuojelurahasto panostaa 
vuonna 2019 erityisesti rahaston strategian päivittämisen valmistelutyöhön, 
avustusten hakuprosessien kehittämiseen osana viestinnän tehostamista sekä 
rahastolain uudistamisen vaikutusten arviointiin. 

Palosuojelurahasto toteaa strategian toteuttamissuunnitelmassaan, että 
rahaston hallinnollinen työ on kasvanut viime vuosina uusien tehtävien ja 
nousseen palosuojelumaksukertymän vuoksi.  Sisäministeriö suosittelee, että 
rahasto selvittää tulevina vuosina voisiko haku- ja päätösprosessia joiltain osin 
keventää tai sen osia automatisoida. 

 

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja  Jukka Aalto 

 

Erityisasiantuntija  Maija Norilo 
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Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos 
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti. 

 

 

 

 

 


