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SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO PELASTUSOPISTON JA
KRIISINHALLINTAKESKUKSEN TOIMINNASTA VUODEL TA 2011

1.Tilinpäätöksen tietojen oikeellisuus, riittävyys ja selkeys
Pelastusopiston toimintakertomus- ja tilinpäätöstietoja voidaan pitää
oikeellisina, selkeinä ja pääosin riittävinä.

2. Tulostavoitteiden saavuttaminen
Pelastusopisto saavutti sille asetetut tulostavoitteet kokonaisuutena
varsin hyvin.

3. Toimenpiteet aikaisempien palautteiden perusteella
Edellisessä tilinpäätöskannanotossa kiinnitettiin huomiota siihen, että
kansainvälisten pelastuspalvelujen valmiustoimintoihin liittyvissä
tiedoissa oli puutteita. Vuoden 2011 tilinpäätöstiedoissa tähän tuli
kiinnittää erityistä huomiota ja kehittää toimintakertomusta edelleen.
Pelastusopisto on huomioinut aiemmin saamansa palautteen.

Kriisinhallintakeskuksen talouden ja toiminnan tunnuslukujen
johdonmukaisuudessa on edelleen korjattavaa.

Ulkoisista rahoituslähteistä tulevan rahoituksen ja niillä toteutettujen
toimintojen raportointia on selkeytetty vuotta 2011 koskevassa
toimintakertomuksessa. Kriisinhallintakeskuksen toiminnan
tuottavuudessa on kiinnitetty huomiota palkatun henkilöstön määrän ja
tuotettujen suoritteiden ja palveluiden suhteeseen.

4. Ministeriön kannalta myönteinen kehittämistyö

Koulutettavapäiväkertymä ylittyi ammatillisessa koulutuksessa ja
hallinnonalan oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseksi on tehty
aktiivisesti eri toimenpiteitä.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus on kohonnut yhä
lähemmäksi tavoitetta.

Oppilaitoksen ja opiskelijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi tehdyt
toimenpi teet.

Pelastusopiston Kriisinhallintakeskus saavutti kansainväliselle
pelastuspalvelulle asetetut tavoitteet henkilöstön vaihtuvuudesta
huolimatta.



Naisten määrää siviilikriisinhallintatehtävissä on nostettu noin 40 %:iin
kaikista asiantuntijoista, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin
keskimäärin EU-jäsenmaiden naisten osallistuminen operaatioihin.

Kriisinhallintakeskus on jatkanut aktiivista toimintaa kansainvälisessä
yhteistyössä mm. Afganistanin poliisi-syyttäjäyhteistyöhankkeessa
kansainvälisen pelastustoiminen EU-hankkeissa.

5. Kehittämistarpeet
Toiminnan jatkuvana kehittämistarpeena on riittävän koulutusvolyymin
sekä laadun tuottaminen yhä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Pelastusalan ammatillisen koulutuksen järjestämisvaihtoehtoja
selvittäneen työryhmän työssä esiin tulleet Pelastusopistoa sekä alan
koulutusta koskevat linjaukset tulee ottaa huomioon Pelastusopiston
toiminnassa.

Uuden terveydenhuoltolain vaikutukset ensihoitokoulutukseen tulee
ottaa huomioon Pelastusopiston toiminnan suunnittelussa.

Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen palvelu- ja
hallintoprosesseja tulee edelleen selkiinnyttää prosessien
nykytilakuvauksen pohjalta.

Hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen auditointiraportissa esitettyjä
toimenpiteitä tulee jatkaa.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä tulee seurata aikaisempaa tarkemmin ja
ryhtyä tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Kriisinhallintakeskuksen tulee edelleen kiinnittää huomiota siihen, että
suunnittelun ja seurannan tunnusluvut ovat yhtenäisiä ja perusteltuja.

Kriisinhallintakeskuksen on kehitettävä ennakoivuutta ja
suunnitelmallisuutta määrärahan käytössä sekä vahvistettava
talousseurantaa. Ministeriötasolla ennakointi edellyttää vahvempaa ulko-
ja turvallisuuspoliittisten sekä kotimaan valmiuksien yhteensovittamista.

Siviilikriisinhallinnan kansallista strategiaa, sen toimeenpanoa ja
kehittämistarvetta arvioidaan osana mm. uutta hallitusohjelmaa.
Strategiaa ohjaavien arvojen ja periaatteiden läpinäkyvyyden
varmistamiseksi keskuksen tulee luoda indikaattoreita mittaamaan
arvojen ja periaatteiden toteutumista.

Ulkopuolista rahoitusta haetaan aktiivisesti, kuitenkin siten, että
rahoituksen vaikutus keskuksen perustoiminnalle ja sen resursseille on
lisäarvoinen. Varsinkin tutkimussektorin henkilöstön palkkaaminen
ulkopuolisella rahoituksella on johtanut toistuviin määräaikaisiin
palvelussuhteisiin, vaikka tutkimustoiminta on kriisinhallintakeskuksen
lakisääteinen ja pysyvä tehtävä.



TIEDOKSI

6. Ehdotus arvosanaksi (4-10), Vaikuttavuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus
Ehdotus arvosanaksi : 8

7. Tilinpäätöskannanotto
Pelastusopisto on pääsääntöisesti saavuttanut vuodelle 2011
tulossopimuksessa sille asetetut tavoitteet. Vaikuttavuuden,
toiminnallisen tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä tuotosten ja
laadunhallinnan raportointi on toteutettu kattavasti ja ne antavat riittävän
kuvan Pelastusopiston toiminnasta.

Pelastusopisto on jatkanut aiemmista vuosista tuttua hyvää tasoaan mm.
saavuttamalla aiempaa suuremman koulutettavapäiväkertymän
ammatillisessa koulutuksessa. Myös toiminnan kehittämishankkeen
toimenpide-ehdotuksia on myös vietyaktiivisesti käytäntöön.

Alipäällystökoulutuksen opiskelijapalautteen pohjalta on syytä selvittää
tutkinnon kehittämistarpeita.

Työtyytyväisyyden kohentaminen oikeanlaisilla toimenpiteillä, niiden
seuraaminen sekä niistä raportoiminen ovat vuoden 2012 tärkeä haaste.
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