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Palosuojelurahasto

Lausuntopyyntö 5.11.2008

PALOSUOJELURAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2009

Palosuojelurahasto on pyytänyt sisäasiainministeriöltä lausuntoa luonnoksista vuoden
2009 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja varojen käyttösuunnitelmaksi. Sisäasi-
ainministeriö lausuu asiassa seuraavaa.

Palosuojelurahastolain (306/2003) mukaan palosuojelurahasto toimii sisäasiainminis-
teriön hoidossa ja valvonnassa. Palosuojelurahaston hallitus päättää rahaston toiminta-
ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta ja varojen käyttösuunnitelmasta. Sisäasiainmi-
nisteriön tehtävänä on erityisesti valvoa rahaston taloutta ja toimintaa sekä hoitaa ra-
haston kirjanpito.

Toimintasuunnitelmaluonnoksessa todetaan, että Palosuojelurahaston avustuksia koh-
dennettaessa otetaan huomioon pelastustoimen vuoden 2009 tulossuunnitelmassa ja
vuosien 2010–2013 toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyt keskeiset tavoitteet. Pa-
losuojelurahasto tukee pelastustoimen päämäärien saavuttamista omalla toiminnallaan,
erityisesti onnettomuuksien ehkäisyn sekä koulutus- ja tutkimustoiminnan osalta.

Sisäasiainministeriö on asettanut pelastustoimelle seuraavat toiminnan painopisteet
vuosille 2009–2013:

• Onnettomuuksien ehkäisyn tehostaminen ja asumisen paloturvallisuuden paranta-
minen

• Pelastuslaitosten toiminta- ja palvelukyvyn kehittäminen sekä osaavan henkilöstön
riittävyyden ja saatavuuden varmistaminen

• Valmiuden kehittäminen suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varalta
• Pelastustoimea tukevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vakiinnuttaminen

Sisäasiainministeriö pitää palosuojelurahaston toimintasuunnitelmaa 2009 hyvänä ja
kannattaa rahaston pyrkimystä pienentää rahaston pääomaa. Sisäasiainministeriö tukee
erityisesti rahaston suunnitelmia edistää pelastustoimen palvelujen saatavuuden kehit-
tämistä, hyvän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden edistämiseen tähtäävien tietojen
ja taitojen parantumista, valistuksen ja neuvonnan tehostumista ja alaa hyödyttävän
tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämistä. Rahaston toimintasuunnitelma on linjas-
sa pelastustoimen tulossuunnitelman 2009 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2010–
2013 kanssa.

Sisäasiainministeriö kiinnittää palosuojelurahaston huomiota edelleen erityisesti sisäi-
sen turvallisuuden ohjelman toteuttamiseen sekä pelastustoimen henkilöstön työkykyä
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ylläpitävän toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Myös ammatillista VPK-toimintaa
ja sen jatkuvuutta tukeviin hankkeisiin tulisi kiinnittää huomiota, sillä palosuojelura-
hasto on vapaaehtoisen palokuntatoiminnan keskeinen rahoittaja. Avustuksia jaettaes-
sa tulee huomioida pelastustoimen valistus- ja neuvontatyö, erityisesti valtakunnalli-
sesti merkittävät ohjelmat ja kampanjat. Valtakunnallisille järjestöille avustuksia
myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti avustusten vaikuttavuuteen. Rahas-
ton suunnitelmat huomioida avustuksia jaettaessa pelastustoimen tutkimusohjelman
mukaiset painopisteet, on erittäin kannatettava asia. Toimialan yhteisen tutkimusoh-
jelman toteuttaminen vaatii kaikkien toimijoiden panosta toteutuakseen menestyksek-
käästi.

Sisäasiainministeriö pitää kannatettavana, että rahaston toimintasuunnitelmaa, talous-
arviota, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä kehitetään valtion talousarvio-
lainsäädännön mukaisesti. Sisäasiainministeriö on aikaisemmin kiinnittänyt Palosuoje-
lurahaston huomiota erityisesti avustusten vaikuttavuusarviointiin ja siihen liittyviin
mittareihin. Toimintasuunnitelmaluonnoksessa on todettu, että vuonna 2009 yleisavus-
tusten hakumenettelyn kehittäminen jatkuu siten, että suunnitelmavuoden keväällä tar-
kastellaan vaikuttavuustavoitteiden uudenmuotoisen raportoinnin antia ja tuloksia.
Tarvittaessa tehdään tarkennuksia vaikuttavuustavoitteiden raportoinnin ohjeistukseen
ja vaikuttavuustavoitetaulukkoon. Palosuojelurahasto suunnittelee jatkavansa avustus-
ten vaikuttavuutta kuvaavien mittarien kehittämistyötä. Sisäasiainministeriö toteaa, et-
tä pelastuslaitosten kumppanuushankkeen yhteydessä tehdään myös pelastustoimen
tunnuslukujen ja mittareiden kehittämistyötä. Tästä saattaa olla hyötyä myös avustus-
ten vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden kehittämiseen.

Sisäasiainministeriö on vuodelta 2007 Palosuojelurahaston tilinpäätöksestä antamas-
saan kannanotossa todennut, että pelastustoimen toimialan strategian toteutumisen
kannalta rahaston avustuksia tulisi kohdentaa mahdollisuuksien mukaan aiempaa
enemmän tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Palosuojelurahasto on ottanut kannan-
oton huomioon vuoden 2009 toimintaa suunnitellessaan ja varautuu suuntaamaan mää-
rärahaa edellisvuoden tasoa enemmän muun muassa tutkimus- ja kehittämistoimin-
taan. Julistettaessa avustuksia haettavaksi on otettava huomioon pelastustoimen tutki-
musohjelman mukaiset teemat ja pyrittävä löytämään koko toimialaa hyödyttäviä
hankkeita.

Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä, että Palosuojelurahaston hallintomenojen osuus
kaikista menoista pysyy mahdollisimman pienenä. Rahaston toimintasuunnitelma-
luonnoksen mukaan avustusten käytön laillisuusvalvontaan ja tarkastustoimintaan
kiinnitetään vuonna 2009 erityistä huomiota. Laillisuusvalvontaa pyritään kehittämään
koko sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Avustusten käytön laillisuusvalvontaan on
tärkeää kiinnittää huomiota myös Palosuojelurahastossa.

Palosuojelurahasto on reagoinut vuoden 2009 talousarvioita ja varojen käyttösuunni-
telmaa laatiessaan palosuojelumaksukertymän pienentymiseen ja yleisen taloustilan-
teen heikentymiseen.

Ministeriö on vahvistanut viime vuosina pelastustoimen toimialan yhteistä suunnittelu-
ja seurantajärjestelmää. Ministeriö pitää tärkeänä myös Palosuojelurahaston osallistu-
mista toimialan yhteisten painopisteiden ja linjausten määrittelyyn.
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