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Tämän työn tavoitteena on vastata pääkysymykseen, miten sisäministe-

riö ohjaa pelastustoimen toimialaa ja miten sitä voidaan uudessa järjes-

telmässä kehittää.

Työ on kuvaileva analyysi siitä, miten pelastustoimen toimialaohjausta

on toteutettu 1970-luvun puolivälistä nykypäivään. Tavoitteena on kuva-

ta valtion ohjauskeinovalikoimaa ja sitä, miten ohjauskeinoja on pelas-

tustoimessa sovellettu. Keskeinen tavoite on ymmärtää, miten ohjausta

on tehty aiemmin ja miten ohjausta tulee tehdä jatkossa, jotta toimialan

kehittämistä voidaan tehdä nykyistä paremmin.

Työn keskeinen tulos on se, että normi- ja resurssiohjauksen tulee olla

keskenään tasapainossa, jota tuetaan tilanteeseen sopivalla informaa-

tio-ohjauksella. Informaatio-ohjauksen tulee perustua vuorovaikutteiseen

verkostomaiseen toimintamalliin, jossa toimialan linjauksille haetaan yh-

teinen sitoutuminen. Tämä edellyttää sisäministeriön ohjausmenetelmi-

en muuttamista perinteisestä normiohjauksesta verkostojen informaatio-

ohjaukseksi.
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The goal of the thesis is to answer the main research question how

Ministry of the Interior steers the rescue services and how the steering

model could be developed in the new system of rescue services.

This is a descriptive analysis how the government steering of the rescue

services has been implemented from the mid 1970's onwards. The goal

is to describe government steering methods and how these methods

have been used especially in rescue services. The main goal is to un-

derstand how the steering has been done before and how it should be

done in the future in order to develop rescue services further.

The main result is that steering by norms should be balanced with re-

gards to resources and this should be supported by relevant information

steering. Information steering should be based on reciprocal networking

where all the stakeholders will be committed. This calls for new kind of

information steering method of networks.
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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta

Suomen taloudellinen tilanne keväällä 2016 on hyvin haastava. Taloudellinen

kasvu on hidasta ja työttömyys on korkealla. Suomen kilpailukyvyn katsotaan

olevan 10 - 15 prosenttia heikompi verrattuna keskeisiin kilpailijamaihimme. Sipi-

län hallitus pyrkiikin etsimään keinoja, joilla Suomen kilpailukykyä pystyttäisiin

parantamaan. Hallituksen esitykset ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja työ-

markkinajärjestöiltä odotetaan ehdotuksia siitä, miten kilpailukykyä voitaisiin pa-

rantaa.

Hallituksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on tasapainottaa julkinen talous. Hal-

litus tavoittelee 6 miljardin euron talouden vahvistumista vuoteen 2021 mennessä.

Toimenpiteet muodostuvat julkisen talouden rakennemuutoksista ja säästöistä, so-

siaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta, kuntien velvoitteiden vähentämisestä

sekä työllisyyttä ja kasvua vahvistavista toimenpiteistä. (Hallitusohjelma 2015, s.

10.)

Pelastustoimeen vaikuttavat kaikki edellä mainitut toimenpiteet mutta erityisesti

julkisen talouden säästöt ja rakennemuutokset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen

uudistaminen tulevat heijastumaan pelastustoimen järjestelmään. Hallitusohjel-

maan on tämän lisäksi nimenomaisesti kirjattu, että pelastustoimen kustannuste-

hokkuutta on parannettava.

Sisäministeri on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää pelastustoin-

ta ja yksi keskeinen osa hanketta on ministeriötason ohjauksen kehittäminen. Näin

ollen diplomityöni on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, koska toisaalta ohjausta pa-

rantamalla ja toisaalta tiedon nykyistä paremmalla hyödyntämisellä pystymme jär-

jestämään pelastustoimen palvelut nykyistä kustannustehokkaammin mutta kui-

tenkin niin, että palvelutaso pysyy riittävänä.
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Kustannustehokkuuden parantaminen on mahdollista, jos toimialalla kyetään te-

kemään asiat uusilla, innovatiivisilla tavoilla, jolloin voimavarojen kohdentami-

nen nykyistä tehokkaammin on mahdollista. Tämä edellyttää kuitenkin muutoksia

nykyiseen ohjausrakenteeseen.

Strategisen tason ohjausmenetelmät ovat riippuvaisia hallinnollisesta rakenteesta.

Tässä työssä tarkastellaan yleisesti valtion ohjauksen muuttumista suhteessa kun-

tiin ja miten ohjausta eri aikoina on tehty. Valtion ohjaus voidaan jakaa karkeasti

normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaukseen sekä tietenkin niiden yhdistelmiin..

Strategisen tason toimialaohjaus tulee myös väistämättä muuttumaan, jos ja kun

vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille. Tässä yhtey-

dessä on syytä arvioida, miten ohjausta tulee kehittää, jotta yleiset rakenneuudis-

tuksen tavoitteet pystytään saavuttamaan.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset

Pelastustoimi koostuu karkeasti ottaen kolmesta kokonaisuudesta: onnettomuuksi-

en ehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä väestönsuojelusta. Onnettomuuksien eh-

käisyn tavoitteena on ehkäistä onnettomuudet ennalta ja myötävaikuttaa siihen, et-

tä ihmiset osaavat toimia onnettomuuden tapahduttua. Pelastustoiminnan tehtävä-

nä on huolehtia siitä, että onnettomuuden tapahduttua pelastuslaitosten yksiköt

saapuvat paikalle mahdollisimman nopeasti ja tekevät tarpeelliset toimenpiteet te-

hokkaasti. Tavoitteena on minimoida onnettomuuden vaikutukset ihmisten hen-

gelle ja terveydelle, omaisuudelle sekä ympäristölle. Väestönsuojelun tarkoituk-

sena on suojata väestö poikkeusoloissa. Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa

ja niitä ovat aseellinen hyökkäys tai hyökkäyksen uhka, yhteiskunnan elintärkeitä

toimintoja vaarantava tapahtuma, erityisen vakava suuronnettomuus tai hyvin laa-

jalle levinnyt tartuntatauti. Periaatteena on, että valmiuslain mukaisia toimival-

tuuksia voidaan käyttää vain silloin, kuin tilanne ei ole hoidettavissa viranomais-

ten normaaleilla toimivaltuuksilla.
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Pelastuslain (PelastusL 379/2011) mukaan pelastustoimen yleinen johto, ohjaus ja

valvonta kuuluvat sisäasiainministeriön vastuulle ja pelastustoimen organisointi,

rahoitus ja palvelutason päättäminen taas ovat kuntien vastuulla (PelastusL 4:23.1

§, 4:24.1 §, 4:28 §, 4:29 §). Pelastustoimen ohjaukseen on korostetusti vaikuttanut

valtio-kunta-suhde ja sen kehittyminen, koska pelastustoimen järjestäminen on

perinteisesti kuulunut kunnille. Myös vuonna 2004 käynnistynyt alueellinen pe-

lastustoimen järjestelmä on kunnallinen.

Tämän työn tavoitteena on tutkia valtion ohjausta käyttäen tutkimuskohteena pe-

lastustoimen ohjausta. Työ on rajattu sisäministeriön pelastusosaston ohjaukseen

suhteessa pelastuslaitoksiin keskittyen siihen, miten ministeriötason ohjausta on

toteutettu. Pelastuslaitosten sisäinen toiminnan ohjaaminen ja sen kehittäminen on

rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kyseessä on siis tapaustutkimus pelastus-

toimen toimialalta.

Tavoitteen saavuttamiseksi työn tutkimuskysymyksenä on:

Miten sisäministeriö ohjaa pelastustoimen toimialaa ja miten ohjausjärjes-

telmää voitaisiin kehittää?

Tutkimuskysymystä pyrin tarkentamaan kolmella alakysymyksellä, jotka liittyvät

pääkysymykseen. Alakysymykset ovat:

Mitä ovat valtion ohjausmenetelmät?

Mihin suuntaan valtion ohjausta on kehitetty?

Miten valtion ohjauksen kehittyminen on vaikuttanut pelastustoimen toimi-

alan ohjaamiseen?

Alakysymyksillä on tarkoitus luoda kuva siitä, millaisia ohjauskeinoja valtiolla on

käytettävissään, miten näiden keinojen käyttö on muuttunut ajan kuluessa ja miten
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yleiset valtion ohjaukseen liittyvät trendit ovat heijastuneet pelastustoimen toimi-

alaan. Käytän alakysymysten muodostamaan kokonaisuutta apuna pohtiessani si-

tä, miten pelastustoimen toimialalla ohjausta on tehty ja mitkä asiat vaikuttavat

ohjauskeinojen käyttöön.

1.3 Työn toteutus

Tämä työ on tapaustutkimus pelastustoimessa toteutettavasta toimialaohjauksesta

sisäministeriön pelastusosaston näkökulmasta eli tapaustutkimuksen kohteena on

yhden ministeriön toimialan toteuttama ohjaus. Työn tarkoituksena on kuvata si-

säministeriön pelastusosaston toteuttamaa toimialaohjausta. Valtion toimialaohja-

us perustuu nykyisin hallitusohjelmaan tai erilaisiin politiikkaohjelmiin. Tästä

syystä toimialaohjaus on riippuvainen kulloisenkin hallituksen toteuttamasta poli-

tiikasta. Peruslähtökohta on se, että toimialaohjaus voi vaihdella sen mukaan, mil-

lainen hallituskoalitio kulloinkin on vallassa. Näin ollen ohjaus muotoutuu sosiaa-

lisessa kanssakäymisessä eikä ole ajateltavissa, että ohjaus olisi jollakin lailla ob-

jektiivinen tosiasia hallituksesta ja virkamiehistä riippumatta.

Tästä syystä olennaista on ymmärtää, millaista ohjaus kulloinkin on. Ymmärtämi-

seen perustuvalle tutkimusotteelle on luontaista se, että todellisuus käsitetään sub-

jektiivisena ja todellisuus muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ihmisten

tekemien tulkintojen kautta. Yhteiskuntatieteissä ja liiketaloustieteessä tällaista

tutkimusotetta kutsutaan sosiaaliseksi konstruktionismiksi. Sosiaalinen konstruk-

tionismi eroaa positivistisesta näkökulmasta, jonka perusteella tieto on objektiivi-

nen ja tulkinnoista vapaa havainnoitava tosiasia (Easterby-Smith, Thorpe, Jackson

2012, s. 23 - 25). Tästä syystä laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusote on sovel-

tuvampi kuvaamaan organisaation toimintaa kuin positivismiin perustuva objek-

tiivinen ja empiirisiin havaintoihin perustuva selittävä tutkimus.

Myös se, että tämä työ on tapaustutkimus, puoltaa kvalitatiivisen, tulkinnallisen

tutkimusotteen käyttöä. Tapaustutkimukselle on myös ominaista se, että tapauksen

perusteella ei edes pyritä tekemään yleistyksiä, jotka pätisivät muihin tapauksiin
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vaan pyrkimyksenä on ymmärtää valitun tapauksen toimintaa. Ymmärtämisessä

on kysymys siis tulkinnasta. Koska tavoitteena on organisaation tai tapauksen

ymmärtäminen, tutkimusmenetelmäksi sopii erinomaisesti kvalitatiivinen tutki-

mus, jossa useita erilaisia menetelmiä käyttäen pyritään tulkitsemaan käytettävää

aineistoa. Useiden erilaisten menetelmien käyttöä kutsutaan myös triangulaatiok-

si.

Yin (2009, s. 18) määrittelee tapaustutkimuksen kaksiosaisella määritelmällä. Hä-

nen mukaansa tapaustutkimuksessa tutkitaan ajankohtaista ilmiötä syvällisesti sen

todellisessa kontekstissa etenkin silloin, kun ilmiö ja konteksti eivät ole ilmeisiä

tai erotettavissa. Tämän lisäksi, koska konteksti ja ilmiö eivät ole aina erotettavis-

sa, tapaustutkimuksessa käytetään useita eri menetelmiä eli käytetään triangulaa-

tiotekniikkaa.

Liitteessä 1 on lueteltu sisäasiainministeriön määräyksiä, ohjeita ja muita asiakir-

joja, joita käytän tässä työssä aineistona pelastusalan lainsäädännön ja asetusten

lisäksi. Tämän lisäksi käytän kvantitatiivista aineistoa kuvaamaan tiettyjä tunnus-

lukuja ja täydentämään ymmärrykseen perustuvaa tulkintaa numeroiden kautta ja

saamaan kuvaa siitä, miten pelastuslaitokset ovat sisäministeriön ohjausta noudat-

taneet. Käytän aineistona myös pelastustoimelle suunnattuja kyselyjä, joiden sisäl-

lönanalyysin kautta pyrin saamaan kuvan siitä, miten pelastuslaitostasolla näh-

dään sisäministeriön ohjaukseen liittyviä asioita.

Analyysiin sekoittuu myös osallistuva havainnointi, koska olen ollut sisäministe-

riön virkamies vuodesta 1998 lähtien ja osallistunut sisäministeriön ohjauksen to-

teuttamiseen lähes 18 vuoden ajan erilaisissa rooleissa. Tästä huolimatta pyrin ar-

vioimaan eri ohjausmenetelmien käyttöä ja tehoa myös kirjallisuuden ja valtion

ohjauksessa tapahtuneiden muutosten analyysin perusteella.

Työn tavoitteena on arvioida sitä, miten toimialaohjausta voidaan kehittää ottaen

huomioon hallinnon rakenteet ja niissä tapahtuvat muutokset.
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1.4 Keskeiset käsitteet

Aikaisemman lainsäädännön mukaan pelastustoimi käsitti palo- ja pelastustoimen

sekä väestönsuojelun, joita kumpaakin sääteli oma lakinsa mutta 1999 pelastus-

toimilaissa laki palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelulaki yhdistettiin sa-

maan lakiin ja toimialan nimi muuttui virallisesti pelastustoimeksi. Käyttäessäni

pelastustoimen käsitettä tarkoitan toimialaa kokonaisuutena.

Sisäministeriön nimi oli vuoden 2013 loppuun saakka sisäasiainministeriö, jonka

jälkeen se muutettiin sisäministeriöksi. Tästä syystä työssä käytetään kumpaakin

muotoa aina riippuen siitä, mistä ajankohdasta puhutaan.

1.5 Raportin rakenne

Raportti koostuu johdanto-luvun lisäksi kuudesta luvusta, joista luvut 2 - 4 muo-

dostavat teoriaosuuden ja luku 5 muodostaa soveltavan osuuden. Luvussa 6 esitän

yleiset johtopäätökset ja luku 7 on yhteenveto työstä.

Toisessa luvussa esittelen käytettävät tutkimusmenetelmät ja käyn yleistä keskus-

telua tutkimusmenetelmistä sekä pohdin metodologiaan liittyviä kysymyksiä lä-

hinnä käyttämieni menetelmien vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta.

Kolmas luku keskittyy valtionohjauksen yleisiin muotoihin ja niiden vahvuuksiin

ja heikkouksiin teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Pyrin täydentämään teo-

reettista näkökulmaa soveltuvin esimerkein siitä, miten resurssi-, normi- ja infor-

maatio-ohjausta on toteutettu yleisesti valtiolla ja millaisia organisatorisia proses-

seja niihin liittyy.

Neljännessä luvussa kuvaan valtionohjauksen kehittymistä aina 1970-luvulta ny-

kypäivään käyttäen hyödyksi kolmannessa luvussa esitettyä valtionohjauksen teo-

reettista viitekehystä. Tässä luvussa pyrin tuomaan esiin valtionohjauksen muu-

tokset ja arvioimaan sitä, miten eri ohjausmuotoja voidaan toteuttaa.
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Viidennessä luvussa kuvaan tapaukseksi valitsemani sisäministeriön pelastusosas-

ton toteuttamaa ohjausta. Tarkoituksena on liittää tämä luku kiinteästi yleisiin teo-

reettisiin malleihin, joita kolmannessa ja neljännessä luvussa on käsitelty ja sen

pohjalta arvioida ohjauksen toteuttamista pelastustoimessa. Erityisesti arvioin

käytettäviä ohjausmenetelmiä, niiden hyviä ja huonoja puolia sekä arvioin sitä,

millä tavalla ohjauksen kehittäminen liittyy hallinnolliseen järjestämistapaan ja

toimialan rahoitusratkaisuihin.

Kuudennessa luvussa esittelen työn tulokset ja arvioin niitä sekä pyrin tuomaan

valtionohjauksen kehittämiseen liittyviä näkökulmia suositusluontoisena esiin.

Viimeisessä luvussa teen yhteenvedon työssä käytetyistä menetelmistä ja esittelen

työn keskeiset tulokset.
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2 TIETEENFILOSOFISET LÄHTÖKOHDAT

Tieteenfilosofisiin lähtökohtiin kuuluvat epistemologiset, ontologiset ja metodo-

logiset lähtökohdat. Epistemologia eli tietoteoria tai tieto-oppi tarkoittaa tiedon

luonnetta ja alkuperää sekä käsitysten oikeutusta. Ontologia tutkii olemassaolon

käsitettä ja laatua. Metodologia tarkoittaa menetelmäoppia ja se sisältää tavat, joil-

la tietoa hankitaan ja perustellaan.

Epistemologia voidaan karkeasti jakaa rationalistiseen ja empiristiseen koulukun-

taan. Rationalistisen koulukunnan ajattelun lähtökohtana on se, että matemaattis-

ten sääntöjen mukaan voidaan päästä absoluuttisesti suhteellisen varmoihin johto-

päätöksiin. Empiristisen koulukunnan mukaan tieto muodostuu aistien avulla.

Empiristien mukaan ihmisen mieli on aluksi täysin tyhjä ja oppiminen tapahtuu

kokemusten kautta. Tieteeseen tämä liittyy siten, että tuloksia pyritään usein esit-

tämään kokemusperäisen näytön avulla, jolloin niitä pidetään perusteltuina tulok-

sina. (Benton & Craib 2011, s. 3 - 4.)

Tämän lisäksi voidaan puhua tulkinnallisesta epistemologiasta, jonka yksi merkit-

tävimmistä traditioista on ollut fenomenologia. Fenomenologiassa subjektiivisuu-

della ja henkilökohtaisilla kokemuksilla on merkittävä asema ilmiöiden havaitse-

misessa. Sosiaalisella todellisuudella on ihmisille merkitys ja siksi ihmisten toi-

minta on merkityksellistä. Ihmiset toimivat sen perusteella, miten he kokevat te-

kojensa seuraukset itselleen ja muille ihmisille. Näin ollen fenomenologian tavoit-

teena on nähdä todellisuus tutkittavan henkilön tai organisaation näkökulmasta.

(Bryman 2012, s. 28 - 30.)

Ontologialla kuten asioilla ei yleensäkään ole vain yhtä ainoaa määritelmää. Filo-

sofian historiassa ontologia voidaan jakaa neljään ryhmään. Materialistit katsovat,

että maailma muodostuu aineellisista asioista kuten tavaroista, ihmisistä tai yhtei-

söistä. Idealistit taas katsovat, että todellisuus on henkinen ja todellisuus muodos-

tuu ajattelunprosessien tuloksena. Dualistit taas katsovat, että todellisuus muodos-

tuu sekä aineellisesta että henkisestä todellisuudesta. Agnostikot taas eivät ole
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varmoja mistään, mikä menee tietoisuutemme ulkopuolelle. (Benton & Craib

2011, s. 4 - 5.)

Ontologia voidaan jakaa myös kahteen erilaiseen näkökulmaan olemassaolon kä-

sitteestä eli objektiiviseen ja konstruktionistiseen näkemykseen. Objektiivisen kä-

sitteen mukaan sosiaaliset ilmiöt ovat sellaisia, jotka tulevat ikään kuin annettuina

eli emme oikeastaan voi niihin vaikuttaa. Esim. organisaatiot tai kulttuurit muo-

dostuvat sisäisten sääntöjen perusteella eivätkä organisaatiossa olevat työntekijät

voi juurikaan vaikuttaa organisaatioon tai kulttuuriin vaan oppivat elämään ao.

sääntöjen mukaisesti. (Bryman 2012, s. 32.)

Konstruktionismi on objektivismille vastakkainen näkökulma. Konstruktionismin

mukaan sosiaaliset ilmiöt muovautuvat sosiaalisen kanssakäymisen perusteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että ilmiöt eivät ainoastaan synny sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa vaan ne myös muovautuvat ajan kuluessa ja eri ihmisten osallistuessa so-

siaaliseen kanssakäymiseen. (Bryman 2012, s. 33.)

Easterby et al. (2012, s. 19) jakavat ontologian neljään luokkaan sen mukaan, mi-

ten totuutta ja tosiasioita niissä käsitellään: realismin mukaan on yksi totuus ja to-

siasiat ovat löydettävissä; sisäisen realismin mukaan totuus on olemassa mutta se

on hämärä ja tosiasiat ovat konkreettisia mutta niihin ei suoranaisesti pääse käsik-

si; relativismin mukaan on useita totuuksia ja tosiasiat ovat havainnoijasta kiinni;

nominalismin mukaan ei ole olemassa totuutta ja kaikki tosiasiat ovat ihmisten

luomia käsityksiä.

Metodologiat tai tutkimusstrategiat voidaan jakaa karkeasti kahteen erilaiseen

menetelmään eli kvantitatiivisiin, määrällisiin menetelmiin ja kvalitatiivisiin, laa-

dullisiin menetelmiin.

Määrälliset menetelmät perustuvat tavallisesti positivistiseen epistemologiaan.

Alan Bryman (1988, s. 14 - 16) luettelee positivismille viisi luonteenomaista piir-

rettä. Ensinnäkin positivistinen perinne uskoo luonnontieteellisiin menetelmiin
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myös sosiaalitieteissä. Tähän kuuluu se, että ihmisten erilaisuus, erilaiset usko-

mukset ja ominaisuudet eivät aseta estettä luonnontieteelliselle metodologialle.

Tätä käsitystä kutsutaan usein myös metodologiseksi monismiksi tai naturalismik-

si.

Toiseksi positivistiseen perinteeseen kuuluu se, että vain havaittavissa olevia il-

miöitä voidaan pitää todellisena tietona. Tämä tarkoittaa sitä, että tunteille tai sub-

jektiivisille kokemuksille ei ole sijaa positivismissa, ellei niitä voida jollakin ta-

valla havainnoida. (Bryman 1988, s. 14.)

Kolmanneksi positivismissa uskotaan, että tieteellinen tieto muodostuu todistetta-

vien tosiasioiden kasautumisen kautta. Teoria ilmaisee empiiristen tutkimustulos-

ten kautta syntyviä tuloksia. (Bryman 1988, s. 15.)

Neljänneksi tieteellisten teorioiden pohjalta positivistit muodostavat hypoteesejä,

joita voidaan testata. Tiede on siis deduktiivista, jossa yksittäisiä johtopäätöksiä

voidaan tehdä yleisen teorian testaamisen kautta. Jos hypoteesi tulee hylätyksi,

teoriaa pitää muuttaa tai korjata. (Bryman 1988, s. 15.)

Viidenneksi arvot eivät saa vaikuttaa tutkimustuloksiin, koska ne saattavat vaaran-

taa tutkijan objektiivisuuden ja siten mitätöidä tutkimustulosten validiteetin. Tämä

ongelma on ilmeinen sosiaalitieteissä, koska moraaliset tai poliittiset näkemykset

vaikuttavat ilmiöiden tutkimiseen huomattavasti enemmän kuin luonnontieteissä.

Toisaalta arvojen osalta positivismissa pyritään tarkasti erottelemaan tieteelliset ja

normatiiviset ilmiöt, koska normatiivisia ilmiöitä ei voi tutkimuksessa havainnoi-

da.  (Bryman 1988, s. 15.)

Laadulliset tutkimusmenetelmät taas perustuvat tulkinnalliseen epistemologiaan,

joka on vastakkainen näkökulma positivismille. Tulkinnallisen käsityksen mukaan

ihmiset ja instituutiot eroavat luonnontieteen tutkimuskohteista, koska ihmiset

ajattelevat ja käyttäytyvät ennalta arvaamattomasti, kun taas luonnontieteessä il-

miö on luonnostaan olemassa eikä kohteella ole mitään tietoista merkitystä (Niini-
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luoto 1983, s. 167). Von Wright (1971, s. 5) puhuu hermeneutiikasta, jonka tavoit-

teena on ilmiön ymmärtäminen, joka hänen mukaansa eroaa luonnontieteessä ta-

voitteena olevasta ilmiön selittämisestä.

Hermeneutiikan lähtökohtana on, että emme voi ymmärtää kokonaisuuden osia

ilman, että ymmärrämme kokonaisuutta mutta toisaalta emme voi myöskään ym-

märtää kokonaisuutta ilman, että ymmärrämme kokonaisuuden osia. Ymmärtämi-

nen muodostuu kokonaisuuden ja sen osien jatkuvan vuorovaikutuksen eli her-

meneuttisen kehän perusteella. (Benton & Craib 2011, s. 105.)

Sosiaalinen konstruktionismi nojaa tulkinnalliseen tutkimusperinteeseen. Sosiaali-

sella konstruktionismilla ei ole selkeää määritelmää mutta voidaan katsoa, että

siihen kuuluu ainakin seuraavat neljä näkökulmaa.

Ensimmäinen näkökulma on se, että sosiaalinen konstruktionismi on kriittinen tie-

teen positivistiselle ja empiiriselle luonteelle, koska sen mukaan ilmiöiden havait-

semiseen liittyy aina ihmisen oma tulkinta. Näin ollen subjektiivisuus vaikuttaa

aina havaintojen tulkintoihin, jolloin objektiivinen havainto ei edes ole mahdollis-

ta. Toinen näkökulma painottaa historian ja kulttuurin spesifisyyttä eli se, miten

ymmärrämme maailmaa, on riippuvainen historiallisesta tilanteesta ja kulttuurista.

Kolmannen näkökulman mukaan tieto syntyy ihmisten välisissä sosiaalisissa pro-

sesseissa, joten sosiaaliselle konstruktionismille kaikenlainen sosiaalinen vuoro-

vaikutus ja kieli ovat tärkeitä. Neljännen näkökulman mukaan tieto ja sosiaalinen

toiminta liittyvät toisiinsa. (Burr 2003, s. 2 - 5.)

Edellä mainitut tieteenfilosofiset suuntaukset ovat sellaisia, joita jokainen tieteel-

listä tutkimusta tekevä joutuu pohtimaan. Erityisesti sosiaalitieteissä painottuu se,

miten käsitämme ihmisten käyttäytymisen erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä ja

miten voimme sitä tutkia. Sama koskee organisaatioiden tutkimusta, koska orga-

nisaatiot muodostuvat ihmisistä ja heidän keskinäisistä suhteistaan.
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Edellä esitetyt tieteelliset lähtökohdat ovat toisilleen monessa mielessä vastakkai-

sia. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että jokin tietty menetelmä tai tieteenfiloso-

finen periaate olisi sinänsä toista parempi. Voidaan ajatella, että erilaiset tieteelli-

set lähtökohdat ovat riippuvaisia tutkimuskohteesta. Töttö (2000, s. 74 - 77) on

esittänyt kirjassaan ajatuksen tutkimusotteiden työnjaosta ja hänen mukaansa

kvantitatiivisella ja kvalitatiivisella tutkimuksella saadaan vastauksia eri kysy-

myksiin.

Taulukko 1. Tötön esittämä kysymysten nelikenttä

Kuvaileva Selittävä

Kvalitatiivinen Mitä? Miten?

Kvantitatiivinen Miten paljon? Miksi?

Mitä kysymykset ovat Tötön mukaan kaikkein perimmäisiä ja ne koskevat tietyn

ilmiön käsitteitä ja ne vastaavat esim. luonnontieteen käsitettä, mikä on alkuaine.

Miten paljon kysymykset edellyttävät, että on määritelty, mitä mitataan eli miten

paljon -kysymykset voidaan tehdä vasta, kun tiedetään vastaus mitä-

kysymykseen. Miten-kysymykset koskevat prosesseja ja ne ovat kuvailevan ja se-

littävän tutkimuksen rajapinnassa ja ne ovat Tötön mukaan lisääntyneet konstruk-

tionistisen lähestymistavan yleistymisen takia. Miksi-kysymykset ovat kaikkein

vaikeimpia vastata, koska ne sisältävät ilmiön syytä koskevia kysymyksiä ja ovat

siten monitasoisia. (Töttö 2000, s. 74 - 77.)

2.1 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Tämän tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia on selkeää tarkastella positivismin ja

sosiaalisen konstruktionismin erojen avulla. Näiden kahden toisilleen vastakkai-

sen näkökulman eroja voidaan havainnollistaa taulukon 2 avulla.
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Taulukko 2. Positivismin ja sosiaalisen konstruktionismin eroja (mukaeltu Easter-

by-Smith et al. 2012, s. 24.)

Positivismi Sosiaalinen konstruk-
tionismi

Havainnoitsija Riippumaton Osa havainnoitavaa
ilmiöitä

Inhimilliset motiivit Irrelevantti Ovat osa tieteen aju-
reita

Selittäminen Kausaalisuus Tavoitteena ymmärrys

Tutkimuksen eteneminen Hypoteesi, deduktiivi-
suus

Laajan aineiston pe-
rusteella tehtävä ide-

ointi
Käsitteet Mitattavuus Osallistujien näkö-

kulman määrittely
Analyysin taso Rajattava mahdollisim-

man yksinkertaiseksi
Pitää sisällään koko-
naisuuden monimut-

kaisuuden
Yleistäminen Tieteellinen todennäköi-

syys
Teoreettinen abstrak-

tio
Otos/tapaukset Suuri satunnainen otos Muutama tarkoin va-

littu tapaus

Kyseessä on myös tapaustutkimus sisäministeriön pelastusosaston toteuttamasta

toimialaohjauksesta käyttäen tapauksena lähinnä vuosien 2000 - 2004 tapahtunut-

ta ohjausta siirryttäessä kunnallisesti yli 400 pelastustoimen järjestelmästä alueel-

liseen mutta edelleen kunnalliseen 22 pelastuslaitoksen alueelliseen järjestelmään.

Tapaustutkimusta on käytetty yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden tutkimuk-

seen sekä sosiaalisten ja poliittisten ilmiöiden tutkimukseen. Tapaustutkimusta on

siis käytetty tutkimusmenetelmänä mm. psykologiassa, sosiologiassa, valtiotie-

teessä, antropologiassa ja taloustieteessä. (Yin 2009, s. 4.)

Ministeriöiden toiminta perustuu hyvin keskeisesti hallitusohjelmaan. Ministeriön

keskeisimmät tehtävät liittyvät lainsäädännön valmisteluun, kansainvälisiin asioi-

hin ja strategiseen toimialan ohjaukseen. Hallitusohjelmassa määritellään, millä

tavalla ja mihin suuntaan toimialan kehittämistä viedään.
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Hallitusohjelma taas on keskeisesti kiinni hallituksen kokoonpanosta. Eduskunta-

vaalien tuloksen perusteella tavallisesti suurimman puolueen puheenjohtaja nimi-

tetään hallitustunnustelijaksi. Hallituksen muodostaja eli todennäköinen pääminis-

teri käy neuvottelut valitsemiensa puolueiden kanssa. Hallitustunnustelija valitsee

hallitusneuvotteluihin sellaisen tai sellaiset puolueet, joiden kanssa hän uskoo hal-

litusohjelman olevan saavutettavissa. Tavallisesti pyritään enemmistöhallituksen

muodostamiseen, jotta hallituksella olisi toimintakyky tehdä hallitusohjelman

edellyttämiä poliittisia muutoksia.

Hallitusohjelma ja politiikka ohjaavat hyvin keskeisesti ministeriöiden toimintaa.

Politiikassa taas arvot ovat keskeisessä asemassa. Tästä näkökulmasta on selvää,

että hallituksesta riippuen politiikkaohjelmat vaihtelevat hallituskoalition mukaan.

Itsenäistymisen jälkeen hallitukset olivat Suomessa melko lyhytikäisiä ja vasta

käytännöllisesti katsoen Sorsan IV hallituksesta vuodelta 1983 lähtien hallitukset

ovat istuneet koko eduskuntakauden eli neljän vuoden jakson. Jäätteenmäen,

Vanhasen II ja Kataisen hallitukset ovat olleet lyhempiä mutta niissäkin on ollut

kyse ainoastaan pääministerin vaihtumisesta ja pääministerin puolue ja valtaosa

hallituksesta on pysynyt ennallaan.

Tämä on vaikuttanut myös ministeriöiden toimintaan selkeästi, koska koko neljän

vuoden hallituskauden mittainen kehittäminen on mahdollistanut pitkäjänteisem-

mät toiminnan. Tämä on myös vaikuttanut ministeriöiden ohjaukseen siten, että

ohjaus ei ole ollut niin tempoilevaa kuin voisi sen kuvitella olleen aina 1980-

luvun alkuun saakka.

Tämän tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien valinnassa on otettu huomioon

edellä mainitut tässä luvussa mainitut seikat. Kun tarkastellaan taulukossa 2 mai-

nittuja positivismin ja sosiaalisen konstruktionismin eroja, voidaan todeta selkeä

painopiste sosiaalisen konstruktionismin suuntaan. Havainnoitsijana olen mitä

suurimmassa määrin osa havainnoitavaa tapausta. Inhimilliset motiivit eivät ole

millään lailla irrelevantteja, koska on kyse poliittiseen toimintaan kuuluvasta il-
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miöstä eli politiikka vaikuttaa siihen, miten ja miksi valtion ohjaus on sellaista

kuin se kulloinkin on. Tutkimuksen tavoitteena on tapauksen kautta ymmärtää

ministeriön toteuttamaa toimialaohjausta eikä sinänsä selittää sitä kausaalisesti,

vaikka kausaalinen selittäminen saattaa myös kuulua tapaustutkimukseen. Tutki-

mus etenee laajan ja tapauskohtaisen aineiston perusteella eikä tarkoituksena ole

käsitteiden mittaaminen. Analyysin taso pitää sisällään kokonaisuuden monimut-

kaisuuden, vaikka tietenkin tapaus rajaa aihetta selkeästi. Tapaustutkimus ei ole

tavallisesti yleistettävissä vaan sen tarkoituksena on tietyn tapahtuman tai proses-

sin kuvaaminen ja ymmärtäminen. Näin ollen suuri satunnainen otos ei ole tapaus-

tutkimukselle relevantti.

2.2 Tieteenfilosofinen asemointi

Tutustuessani tieteenfilosofisiin kysymyksiin ja siihen, mitä haluan tässä työssä

tutkia, oli tehtävä valinta, miten asemoin tieteenfilosofisen lähtökohtani. Tutki-

musmenetelmän valinta vaikuttaa siihen, miten asioita kannattaa lähestyä ja mitkä

taustaoletukset asioihin ja käsityksiin liittyvät.

Tieteenfilosofisen asemoinnin havainnollistamiseksi olen hyödyntänyt Easterby et

al. (2012, s. 25) luomaa taulukkoa 3. Taulukon keskellä oleva katkoviiva erottaa

positivistisen ja konstruktionistisen näkökulman. Karkeasti voidaan sanoa, että

kvantitatiivinen tutkimus on ominaista vahvalle positivistiselle näkökulmalle ja

kvalitatiivinen taas vahvalle konstruktionistiselle näkökulmalle. Positivismi ja

konstruktionismi taas käyttävät sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetel-

miä.

Ontologisesti tämä työ on relativistinen, koska lähtökohtana on se, että totuuksia

on monia ja tosiasiat riippuvat havainnoitsijasta. Epistemologisesti tämä siis tar-

koittaa konstruktionistista lähestymistapaa, joka tarkoittaa metodologian osalta

taulukossa 3 mainittuja asioita.
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Episte-
mologia

Metodologia

Taulukko 3. Ontologioiden, epistemologioiden ja metodologioiden luokittelu.

Ontologiat Realismi Sisäinen rea-
lismi

Relativismi Nominalismi

Vahva
positivismi

Positivismi Konstruktionis-
mi

Vahva kons-
truktionismi

Tavoitteet Löytämi-
nen

Paljastaminen Konvergenssi Luominen

Lähtökohdat Hypoteesit Väitteet Kysymykset Kritiikki
Suunnittelu Testaami-

nen
Laajt haastette-
lututkimukset,
useat tapaukset

Haastettelutut-
kimukset, tapa-
ukset

Sitoumus,
refleksiivi-
syys

Tiedon
tyyppi

Numerot
ja faktat

Numerot ja sa-
nat

Sanat ja numerot Diskursiivi-
suus ja ko-
kemukset

Analyy-
si/tulkinta

Varmen-
nus ja hyl-
kääminen

Korrelaatio ja
regressio

Triangulaatio ja
vertailu

Järkeily ja
ymmärrys

Tulokset Teorian
vahvista-
minen

Teorian tes-
taaminen ja
luominen

Teorian luomi-
nen

Uudet näkö-
kulmat ja
toiminnat
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3 VALTION OHJAUKSEN PÄÄMUODOT

Valtion ohjauksen tavoitteena on toimeenpanna niitä poliittisia päätöksiä, joita

ennen muuta hallitusohjelman toteuttamiseksi on tehty. Ohjauksen tarkoituksena

on varmistaa, että poliittinen päätös konkretisoituu sillä tavalla kuin ohjaaja on

ajatellut poliittista päätöstä tehdessään.

Poliittisen päätöksentekijän ohjaus voidaan nähdä optimistisesta tai pessimistises-

tä näkökulmasta. Optimistisen näkökulman mukaan poliittiset päätöksentekijät

pystyvät toteuttamaan ohjausta hyvin yksityiskohtaisesti suoraan vaikuttamalla

hallintoon päätöksillään. Pessimistisen näkökulman mukaan ohjaus on vaikeaa ja

poliittisen päätöksentekijät voivat lähinnä vaikuttaa mielipiteiden kautta. Realisti-

sen näkökulman mukaan osaan ohjauksesta poliittiset päätöksentekijät voivat vai-

kuttaa mutta taas osaan eivät. Ohjauksen onnistuminen edellyttää ohjausjärjestel-

män kykyä ja halua toteuttaa asetettuja tavoitteita. (Oulasvirta & Ohtonen & Sten-

vall 2002, s. 16).

Ohjauksen käsitettä voidaankin lähestyä ohjausjärjestelmän kautta. Ohjausjärjes-

telmä koostuu ohjauksen tavoitteista, ohjaajasta, ohjattavasta tahosta ja ohjauskei-

noista. Ohjaaja lähettää ohjattavalle ohjausimpulsseja, joiden tavoitteena on saada

aikaan toivottava käyttäytyminen ohjattavassa tahossa. Mitä paremmin ohjaaja

kykenee vaikuttamaan haluamallaan tavalla ohjattavaan, sitä suurempi ohjaus-

voima ohjaajalla on. (Ahlstedt & Jahnukainen & Vartola 1974, 42 - 43.)

Ohjausvoima voi perustua asiantuntemukseen tai lakisääteiseen ohjaussuhteeseen

ja sen voimakkuus on riippuvainen ohjauksen muodosta, ajankohdasta, tilanteesta,

ohjaajan ja ohjattavan organisaation koosta sekä ohjattavan tulkinnasta. Ohjaus-

voima on tavallisesti voimakkaimmillaan sen koskiessa organisaation tiedon, kes-

keisten voimavarojen, rakenteiden, sääntöjen ja toimintatapojen hallintaa. (Niira-

nen 2006, s. 205.)
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Ohjausta tehdään erilaisilla välineillä. Ohjausvälineistä tai -työkaluista voidaan

julkisella sektorilla käyttää nimitystä politiikkainstrumentti, jolla tarkoitetaan vi-

ranomaisten käyttämiä välineitä ohjauksen tekemiseksi (Vedung 1998, s. 50).

Ohjausvälineitä voidaan luokitella useallakin tavalla. Lennart Lundquist on jaka-

nut ohjauksen käskytykseen, sääntöohjaukseen, määrärahaohjaukseen, rekrytoin-

tiohjaukseen, organisointiohjaukseen ja informaatio-ohjaukseen. Hänen mukaansa

kaikki nämä ohjausmuodot jakautuvat yleiseen ja erityiseen ohjaukseen. Käskytys

ja sääntöohjaus ovat tyypillisesti suoraa ohjausta, kun taas määräraha-, rekrytoin-

ti-, organisointi- ja informaatio-ohjaus ovat tyypillisesti epäsuoraa ohjausta.

(Lundquist 1987, s. 158.)

Vedung puolestaan on jakanut ohjauskeinot sääntelyyn, taloudellisiin välineisiin

ja informaatioon. Vaikka hän on alun perin käyttänyt tätä jaottelua hallinnon ja

yksityisten kansalaisten tai hallinnon ja yksityisen sektorin välisenä jaotteluna, si-

tä voidaan soveltaa myös valtion ohjaukseen suhteessa kuntiin. (Oulasvirta et al.

2002, s. 23.) Vaikka ohjauskeinot on jaoteltu normi-, resurssi- ja informaatio-

ohjaukseen, voidaan todeta, että informaatio liittyy kiinteästi kaikkiin ohjausmuo-

toihin (Jalonen 2008, s. 2).

Hansson on puolestaan lisännyt edellä mainittuihin kolmeen luokkaan etu- ja jäl-

kikäteisen valvonnan. Etukäteisvalvonta tarkoittaa erilaisia lupa- ja ilmoitusme-

nettelyjä ja jälkikäteisvalvonta puolestaan valitusten ja kanteluiden perusteella

tehtyjä päätöksiä. (Hansson 2002, s. 15.)

Tässä työssä ohjaus on jaettu normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaukseen. Nor-

miohjaus tarkoittaa lakien, asetusten sekä määräysten avulla tehtävää ohjausta ja

se pitää sisällään yleisen rekrytointiohjauksen esim. viranomaisten pätevyysvaa-

timukset, jotka tavallisesti tapahtuu normein. Resurssiohjaus tarkoittaa lähinnä ta-

loudellisin keinoin erityisesti valtionavun muodossa tapahtuvaa ohjausta ja infor-

maatio-ohjaus taas tiedon avulla tapahtuvaa ohjausta. Nämä ovat ne pääasialliset

ohjausvälineet, joita valtio käyttää suhteessa kuntiin. Vaikka valtion ohjaukseen
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kuuluukin yhtenä osana valvonta, tässä työssä sitä käsitellään lähinnä siitä näkö-

kulmasta, että sen tarkoituksena on varmistaa normi-, resurssi- ja informaatio-

ohjauksen tavoitteiden toteutuminen. Valvonta on siis sijoitettu pääosin normioh-

jauksen ja resurssiohjauksen sisään.

3.1 Normiohjaus

Normiohjaus perustuu siis normeihin eli lainsäädäntöön tai asetuksiin. Asetuksia

voi olla valtioneuvoston asetuksia tai sitten ministeriön asetuksia. Viranomaisten

toimintaa siis säädellään normeilla. Lainsäädäntö ja asetukset ovat normeja, joita

on noudatettava ja viranomaisten toiminta perustuu tavallisesti näihin normeihin

tai voidaan niistä johtaa.

Normiohjauksen tavoitteena voi olla saada aikaan toivottavaa käyttäytymistä tai

sitten sen tavoitteena voi olla estää tietyn tyyppinen käyttäytyminen. Toivottavaa

käyttäytymistä pyritään edistämään lailla, jonka noudattamatta jättämisestä ei kui-

tenkaan välttämättä rangaista. Esimerkkinä tällaisesta voidaan asuinhuoneistojen

palovaroitinpakkoa, josta on pelastuslaissa säädetty mutta palovaroittimen puut-

tumisesta ei ole säädetty rangaistusta. Tietynlaisen käyttäytymisen estäminen taas

tarkoittaa sitä, että jos lain velvoitetta ei noudata, siitä rangaistaan. Esimerkiksi,

jos tulipalo on aiheutunut huolimattoman tai tahallisen toiminnan seurauksena, sii-

tä on säädetty rikoslain 44 luvun 12 §:ssä.

Tästä päästään tietenkin siihen, että tietynlaisen käyttäytymisen rankaisu on riip-

puvainen siitä, onko valvoja paikalla silloin, kun käyttäytyminen tapahtuu. Ylino-

peutta voi ajaa saamatta siitä rangaistusta, jos tapahtuma sattuu alueella, jossa po-

liisilla ei ole valvontaa. Yleisemmin tämä siis tarkoittaa sitä, että normien noudat-

tamisen yksi tärkeä tekijä on se, kuinka kattavasti ja tarkoin niiden noudattamista

valvotaan. Jos valvonta on heikkoa, normien rikkominen ei johda mihinkään seu-

raamuksiin ja näin ollen houkutus normien rikkomiselle kasvaa ja tietenkin päin-

vastoin eli mitä tarkemmin normien noudattamista valvotaan, sitä suurempi on

riski normin rikkojalle.
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Kiellot
Ehdolliset

kiellot

Normeissa voidaan siis erottaa sallivat normit ja kiellot. Kiellot voidaan edelleen

jakaa ehdottomiin kieltoihin ja tietyn poikkeuksen mahdollistaviin ehdollisiin

kieltoihin. Alla olevassa Vedungin laatimasta kuvasta mukaellussa kuvassa on ha-

vainnollistettu tätä näkökulmaa.

Kuva 1. Normien jaottelu (Vedung 2000, s. 130).

Sallivien normien rikkomisesta ei siis rangaista mutta kiellot jaetaan ehdottomiin

kieltoihin, joiden rikkomisesta rangaistaan ja ehdollisiin kieltoihin, jotka jakautu-

vat edelleen kolmeen ryhmään. Poikkeuksen sallivat kiellot tarkoittavat sitä, että

tiettyjen olosuhteiden vallitessa voidaan poikkeuksia kieltoihin myöntää. Luvan-

varaiset ehdolliset kiellot vaativat luvan hakemista ennen kuin toimenpiteisiin

voidaan ryhtyä. Ilmoituksenvaraiset kiellot ovat lievempi vaihtoehto luvanvarai-

suudesta eli toimenpiteestä on ilmoitettava viranomaiselle tai tietylle taholle en-

nen kuin voi ryhtyä toimenpiteisiin. Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet voivat olla

myös sellaisia, että päättävä taho tekee tarkastuskäynnin ennen kuin toimenpidettä

voidaan aloittaa ja tarkastuskäynti saattaa vielä johtaa toimenpiteen kieltämiseen.

Kun puhutaan julkisesta hallinnosta ja valtion kuntiin kohdistamasta ohjauksesta,

voidaan puhua kuntia velvoittavista ehdottomista normeista, kunnille harkintaval-

taa jättävistä normeista ja luvanvaraisista normeista (Oulasvirta et al. 2002, s. 24).

Normit

Sallivat normit

Ehdottomat
kiellot

Luvanvaraiset Ilmoituk-
senvarai-
set

Poikkeukset
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Pelastustoimessa voidaan ottaa esimerkiksi pelastuslain 25 §, jonka mukaan pelas-

tustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee olla pelastus-

laitos. Harkinnanvaraisuudesta voidaan mainita pelastuslain 44 §, jonka mukaan

alueen pelastustoimi voi sopia pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta myös

toisella pelastustoimen alueella. Luvanvaraisena normina voidaan pitää pelastus-

lain 58 §, jonka mukaan sisäministeriö voi erityisistä syistä antaa erivapauden pe-

lastuslaissa säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista pelastuslaitoksen virkaan tai teh-

tävään.

3.2 Resurssiohjaus

Resurssiohjauksella tarkoitetaan siis taloudellisilla keinoilla tehtävää ohjausta. Ta-

loudelliset keinot voidaan jakaa suoriin tukiin ja avustuksiin sekä veroluonteisiin

ja muihin maksuihin. Edellisiä kutsutaan kannustaviksi ja jälkimmäisiä ehkäise-

viksi keinoiksi. (Oulasvirta et al., 2002, s. 25.)

Koska kunnat ovat itsehallinnollisia yksiköitä ja pelastuslaitokset ovat aina olleet

kunnallisia, tässä työssä käsitellään lähinnä valtionapujärjestelmää ja siinä tapah-

tuneita muutoksia valtion ohjauksen näkökulmasta.

Valtionapujärjestelmän peruslähtökohta on se, että kunnat hoitavat valtaosan jul-

kisista palveluista mutta niillä ei ole riittävästi rahaa kaikkien näiden palveluiden

tuottamiseen. Valtionapujärjestelmän avulla pyritään siis jakamaan taloudellista

vastuuta valtion ja kuntien kesken siten, että kunnilla olisi riittävästi rahaa julkis-

ten palveluiden tuottamiseksi. Taloudellisen vastuunjaon lisäksi valtionapujärjes-

telmällä on kuntien eroja tasaava tehtävä eli valtio pyrkii siihen, että julkiset pal-

velut olisivat saatavissa tasapuolisesti koko maassa. (Oulasvirta et al., 2002, s.

83.)

Valtionapujärjestelmä kolmantena elementtinä on valtion ohjauksen toteuttaminen

palvelutuotannossa. Erityisesti 1980-luvulla valtionavuilla pyrittiin ohjaamaan

kuntia ottamaan lisää palvelutehtäviä hoitaakseen. Valtionavuilla voidaan pyrkiä
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kannustamaan sellaisten palvelujen tuottamiseen, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa

laajemmin kuin vain kyseisen kunnan osalta, vaikkakin suurin osa hyödystä jää

kunnan sisälle (Oulasvirta 1995, s. 11). Valtion intressissä ovat sellaiset tehtävät,

jotka edistävät joko kuntaa suurempaa aluetta tai joissa on voimakas yhdenmukai-

suuden vaatimus (Turkkila 2002, s. 39).

Valtionavut voidaan jakaa erityisiin eli tehtäväkohtaisiin ja yleisiin valtionapu-

ihin. Tehtäväkohtaiselle valtionavulle on ominaista, että valtio haluaa ohjata tiet-

tyä palvelua ja avun käytössä painotetaan yhteiskunnallisia näkökulmia enemmän

kuin kuntakohtaisia näkökulmia ja tavoitteena on tavallisesti tämän ohjattavan

palvelun yhdenmukaisuus. Yleisellä valtionavulla taas halutaan tukea kuntia ylei-

sesti niin, että kunta voi itse vapaasti päättää, miten avun käyttää. Sekä yleisten et-

tä tehtäväkohtaisten valtioapujen myöntämisperusteet voidaan vielä jakaa auto-

maattisesti myönnettäviin ja hakemuksesta myönnettäviin sekä automaattisesti

myönnettävät vielä jakoperusteen mukaan joko laskennallisiin tai kunnan vaiku-

tusvallassa oleviin osuuksiin. (Oulasvirta et al. 2002, s. 84 - 85.)

Tässä työssä ei kuitenkaan pureuduta valtionosuusjärjestelmän yksityiskohtiin

tarkalla tasolla vaan jako tehtäväkohtaiseen ja yleiseen valtionapuun on riittävä

tarkastelun taso resurssiohjauksen näkökulmasta. On melko ilmeistä, että tehtävä-

kohtaisella valtionavulla on potentiaalisesti selkeästi suurempi mahdollisuus ohja-

ta kuin yleisellä valtionavulla, jonka perusperiaate on se, että yleisen valtionavun

saaja itse päättää omien tavoitteidensa mukaisesti avun suuntaamisesta.

3.3 Informaatio-ohjaus

Informaatio-ohjauksella tarkoitetaan tiedon jakamista ja välittämistä, jonka tarkoi-

tuksena on pyrkiä vaikuttamaan ohjauksen kohteeseen (Stenvall & Syväjärvi

2006, s. 14). Informaatio-ohjausta pyritään siis tekemään tiedon avulla. Informaa-

tio-ohjaus voi olla ohjeiden, oppaiden, suositusten ja muiden julkaisujen tekemis-

tä, tilasto- ja tutkimustiedon jakamista sekä koulutusta, kehittämishankkeiden ra-

hoitusta tai niihin osallistumista (Hansson 2002, 19).
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Informaatio-ohjaus voidaan jakaa myös positiiviseen ja negatiiviseen ohjaukseen.

Negatiivisella informaatio-ohjauksella pyritään jakamaan sellaista tietoa, jonka

tarkoituksena on tietynlaisen käyttäytymisen estäminen tai vähentäminen. Positii-

vinen informaatio-ohjaus puolestaan pyrkii vahvistamaan tietynlaista käyttäyty-

mistä, jota pidetään toivottavana.

Informaatio-ohjaukseen liittyy aina hyvin keskeisenä menetelmänä viestintä ja

tiedottaminen, koska informaatio-ohjauksessa tavoitteet on pysyttävä kommuni-

koimaan mahdollisimman selkeästi ohjattavalle taholle. Informaatio-ohjauksen

merkittävimmät haasteet liittyvätkin siihen, miten informaatio saadaan välitettyä

ohjaajalta ohjattavalle siten, että sen merkitys tai tulkinta ei muutu toisenlaiseksi.

Vedung on käyttänyt informaatio-ohjauksen luokittelussa alla olevan taulukon

mukaista luokittelua.

Taulukko 4: Informaatio-ohjauksen luokittelu (mukaeltu Vedung 1996).

Tiedotuskanava Sisältö Ajallinen kesto

- Joukkotiedotusvälineet

- Henkilökohtainen

- Kannustava

- Estämään pyrkivä

- Jatkuva

- Määräaikainen

Informaation

kohdejoukko

Informaation

välitystapa

Vastaanottajan

aktiivisuus

- Yleinen

- Kohdennettu

- Yksisuuntainen

- Kaksisuuntainen

- Aktiivinen tiedonhaku

- Passiivinen vastaanotto

Informaatio-ohjauksessa voidaan siis käyttää tiedotuskanavana joukkotiedotusvä-

lineitä tai se voi olla henkilökohtaista. Informaatio-ohjauksen sisältö voi kannus-

taa tiettyyn käyttäytymiseen tai sen tarkoituksena voi olla estää tiettyä käyttäyty-

mistä. Ajallisesti informaatio-ohjaus voi olla jatkuvaa tai määräaikaista. Informaa-

tion kohdejoukko voi olla määritelty hyvin yleisesti tai sitten informaatio-ohjaus

voi olla hyvinkin kohdennettua. Informaation välitys voi olla yksisuuntaista tai

kaksisuuntaista eli vuorovaikutteista. Edelleen vastaanottajan aktiivisuus voi olla
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aktiivista tiedonhakua tai sitten vastaanottaja voi vain passiivisesti ottaa vastaan

informaatio-ohjausta.

Taulukossa 4 kuvattu luokittelu tuo tietenkin kunkin osa-alueen suhteen ääripäät

esiin. Usein todellisuudessa informaatio-ohjaus koostuu taulukossa mainittujen

tekijöiden erilaisista kombinaatioista ja on usein riippuvainen siitä, miten vahvasti

informaatio-ohjausta halutaan tehdä. Informaatio-ohjauksen hyvänä puolena on

se, että sitä voidaan tehdä edullisesti mutta sen heikkona puolena on vähäinen ja

ajallisesti rajallinen vaikuttavuus käyttäytymiseen (Vedung 1998, 117 - 118).

Informaatio-ohjauksen vaikuttavuuden mittaaminen on myös tavallisesti vaikeaa

tai sitä ei edes ole mahdollista tehdä tehokkaalla tavalla. Esimerkiksi paloturvalli-

suuteen liittyvien kampanjoiden tehoa ei pystytä suoranaisesti mittaamaan. Kam-

panjoiden arvioinnissa käytetään tavallisesti mittarina sitä, kuinka suuri määrä

ihmisiä on ollut kyseisen informaation piirissä mutta ei sitä, miten kampanjat ovat

suoranaisesti vaikuttaneet ihmisten käyttäytymiseen, mikä kuitenkin on kampan-

joiden perimmäinen tavoite. Mittaamista tehdään epäsuorasti esim. siten, että ar-

vioidaan tiettyjen onnettomuustyyppien määrän muuttumista ajan kuluessa. Tässä

ongelmana on se, että jonkin yksittäisen tekijän vaikutusta ei pystytä erottelemaan

luotettavasti.

Informaatio-ohjaus liittyy kiinteästi tietojohtamiseen. Informaatiosta tulee tietoa

vasta, kun ohjauksen vastaanottaja soveltaa informaatiota omassa ympäristössään

(Wilskman & Lähteenmäki 2010, s. 402). Yhtenä ongelmana on nähty mm. se, et-

tä valtion informaatio-ohjausta ei tehdä vuorovaikutuksessa ja yhdessä kuntien

kanssa vaan sitä tehdään kuten normi- ja resurssiohjaustakin hiearkisena ylhäältä

alaspäin -ohjauksena (Stenvall et al. 2006, s. 36).

3.4 Ohjausvälineiden valinta ja käyttö

Ohjausmuotojen valintaa ja käyttöä voidaan ryhtyä tarkastelemaan eri ohjausmuo-

tojen eduilla ja haitoilla, jotka on esitelty taulukossa 5. Normiohjauksen pakotta-
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vuus tekee siitä tehokkaan mutta samalla se merkitsee sitä, että ohjauksen toteut-

tamisen varmistamiseksi on oltava valvontakoneisto, joka vaatii voimavaroja.

Normiohjauksen luonne voi olla ns. puitelainsäädäntöä tai sitten yksityiskohtaista

lainsäädäntöä. Puitelainsäädäntö jättää tavallisesti ohjattavalle enemmän mahdol-

lisuuksia valita käytettävät keinot, kun taas yksityiskohtainen lainsäädäntö on

jäykkää ja merkitsee tavallisesti sitä, että asiat on tehtävä tietyllä tavalla.

Resurssiohjauksella tai valtionosuusjärjestelmällä voi olla kannustava tai ehkäise-

vä vaikutus. Erityisesti silloin, kun valtionosuus on yleistä valtionosuutta, kunnilla

on mahdollisuus vapaammin päättää varojen käytöstä verrattuna erityiseen valti-

onosuuteen. Tukimuotoiset avustuksen lisäävät valtion menoja, kun taas haittoihin

perustuvat maksut lisäävät valtion tuloja.

Informaatio-ohjauksella on heikompi vaikutus kuin normi- tai resurssiohjauksella

mutta toisaalta informaatio-ohjaus on helpommin hyväksyttävissä ohjattavassa

yksikössä. Informaatio-ohjaus tavoittaa nopeasti suuren määrän toimijoita, joten

esim. kriisitilanteiden hoidossa se on käytännössä toimivin ohjausmuoto.

Taulukko 5:  Ohjausvälineiden edut ja haitat (mukaeltu Oulasvirta et al. 2002, s.

29).

Normiohjaus Resurssiohjaus, valti-
onosuusjärjestelmä

Informaatio-ohjaus

Pakottava ohjausmuoto Kannustava tai ehkäi-
sevä vaikutus

Ei-pakottava muoto

Tehokas vaikutus
ohjattavaan mutta
vaatii valvonta-
koneiston ja valvon-
taresursseja

Yksityiskohtaisella
sääntelyllä epätar-
koituksenmukai-
suuden ja epäajan-
mukaisuuden vaara

Ohjattava kohde
voi itse päättää
käyttäytymisestä,
jos valtionapu
yleistä

Erityinen valtion-
apu ohjaa tietynlai-
seen toimintaan

Tuet lisäävät valti-
on menoja, haitta-
maksut lisäävät
valtion tuloja

Usein heikko vaiku-
tus käyttäytymiseen,
koska se ei ole sito-
vaa

Kohteen helpompi
hyväksyä kuin pakot-
tavat ohjausmuodot

Tiedotuksen nopeus
ja ulottuvuus laajoi-
hin kohderyhmiin
(etu esim. kriisitilan-
teessa)
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Kun puhutaan valtion kuntien ohjauksesta, on olennaista ymmärtää, että valtio

käyttää vaihtelevasti eri ohjausmuotoja asiasta riippuen. Tässä mielessä onkin tär-

keää, että ohjaus muodostaa loogisen, tasapainoisen kokonaisuuden, jolloin sen

vaikuttavuus voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla. Tasapainolla tarkoite-

taan resurssien suhdetta velvoitteisiin ja erityisesti valtion ohjauksessa tämä tar-

koittaa resurssiohjauksen suhdetta normi- ja informaatio-ohjaukseen, joiden tulisi

siis olla tasapainossa, jotta ohjaus voisi onnistua parhaalla mahdollisella tavalla

(Oulasvirta et al. 2002, s. 47 - 48).
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4 VALTION OHJAUKSEN KEHITTYMINEN YLEISESTI

Tarkastelen tässä luvussa valtion ohjauksen kehittymistä yleisellä tasolla ja tarkoi-

tuksena on taustoittaa valtion ohjauksessa tapahtuneita merkittävimpiä muutoksia

ja sitä kautta luoda käsitys siitä, miten valtion ohjaus on muuttunut.

Hyvinvointiajattelu leimasi valtion roolia 1960-luvulta saakka ja erityisesti 1970-

luvulla alkoi voimakkaan keskitetyn suunnitteluohjauksen ja hyvinvointivaltion

rakentamisen aika. Tehostetulla ohjauksella ja sektorisuunnittelujärjestelmillä py-

rittiin yhdenmukaistamaan palveluja. Sektorisuunnittelujärjestelmiin kuului eri-

tyislakien käyttö ja niiden tarkka valvonta. 1980-luvun puolessa välissä sen sijaan

alettiin huolestua julkisen talouden menojen kasvusta ja normiohjausta pyrittiin

vähentämään. (Oulasvirta et al., 2002, s. 18 - 19.)

Olennaista tämän työn kannalta on valtionosuusjärjestelmässä tapahtunut muutos

vuonna 1993, jolloin järjestelmä muutettiin laskennalliseksi ja valtionosuuksiin

liittyvästä sitovasta ohjauksesta luovuttiin. Tämän lisäksi valtion valvonnassa ta-

pahtui olennainen muutos vuonna 1995, jolloin uusi kuntalaki poisti lopullisesti

alistusjärjestelmän ja lääninhallitusten yleisvalvonnan (Ryynänen 2004, s. 15).

Tosin alistusjärjestelmästä oli kuitenkin jo pääosaltaan luovuttu 1980-luvulla (Tii-

honen & Tiihonen 1990, s. 183) ja 1990-luvulla vakiintui uuden julkisen sektorin

johtamismalli (New Public Management), jossa perusajatuksena oli ulkoistamisen

mahdollisuus eli mahdollisuus sille, että julkisia tehtäviä saattoivat tuottaa yrityk-

set tai kolmannen sektorin toimijat tekemällä sopimuksen julkisen sektorin vas-

tuullisen viranomaisen kanssa (Oulasvirta et al. 2002, s. 18).

Uuden julkisjohtamismallin keskeisenä ajatuksena oli, että julkisten organisaatioi-

den johtaminen muistuttaa yhä enemmän yksityisen sektorin johtamista ja tavoit-

teena on tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen. (Haveri 2000, s. 33.) Uudel-

le julkiselle johtamiselle voidaan katsoa olevan ominaista seuraavat asiat:
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Yksityisen ja julkisen johtamisen samanlaisuus

Painopiste tuloksissa, ei toiminnassa

Johtaminen painottuu toimintatapaa enemmän

Raportointi ja tulosvastuullisuus vähentävät valvonnan tarvetta

Suuret hallintokokonaisuudet jaetaan pienemmiksi tulosvastuullisiksi yk-

siköiksi

Yksityistäminen korostuu

Tehtävät hoidetaan sopimusperusteisesti

Taloudelliset kannustimet painottuvat

Tehokkuus painottuu (Boston, Martin, Pallot, Walsh 1996, s. 26).

Uuden julkisjohtamisen malliin liittyy myös kunta-valtio-suhde. Kunta-valtio-

suhdetta voidaan kuvata esim. seuraavalla Gerry Stokerin esittämällä kolmijaolla:

1. Suhteellisen autonomian malli

2. Agenttimalli

3. Vuorovaikutusmalli.

Suhteellisen autonomian mallissa kunnilla on laaja verotusoikeus ja itsehallinto,

jolloin valtion mahdollisuus vaikuttaa kuntien asioihin, on rajoitettua. Agenttimal-

lissa kunnat saavat tulonsa pääasiassa valtionosuuksista ja kuntien tehtävistä sää-

detään yksityiskohtaisesti. Vuorovaikutusmallissa kuntien tulot muodostuvat ve-

rotusoikeudesta ja valtionosuuksista ja vastuiden jakamisesta neuvotellaan valtion

ja kuntien kesken. (Stoker 1991, s. 6.)

Suomessa on sovellettu vanhassa valtionosuusjärjestelmässä agenttimallia mutta

uudessa valtionosuusjärjestelmässä sekä suhteellisen autonomian mallia että ny-

kyään myös yhä enemmän vuorovaikutusmallia. Näin ollen tarkastelen valtion oh-

jausta vanhassa valtionosuusjärjestelmässä eli ennen vuotta 1993 ja toisaalta uu-

dessa järjestelmässä vuoden 1993 jälkeen. Tarkastelussa pyrin tuomaan esille sen,

miten ohjausvälineiden yhdistelmä muuttui siirryttäessä vanhasta valtionosuusjär-

jestelmästä uuteen järjestelmään.
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4.1 Vanha valtionosuusjärjestelmä

Vanhaa valtionosuusjärjestelmää sovellettiin siis hyvinvointivaltion rakennusvai-

heessa, jolloin olennaista oli palvelujen laajentaminen. Valtionosuus oli pääsään-

töisesti tehtäväkohtaista eli kaupungit, kunnat ja maalaiskunnat saivat valtion-

osuutta tiettyjen palvelujen kehittämiseksi. Vuonna 1975 valtionosuudet muodos-

tivat kaupunkien tuloista 13,2 prosenttia, kauppaloiden tuloista 21,5 prosenttia ja

maalaiskuntien tuloista 30,0 prosenttia ja yhteensä kuntasektorin tuloista 19,1 pro-

senttia. Kaupunkien asema parani, kun otettiin käyttöön ns. kantokykyluokitus ja

vuonna 1990 kaupunkien tuloista valtionosuudet muodostivat jo 19,4 prosenttia.

(Oulasvirta 1996, s. 82 - 83.)

Vanhaa järjestelmää arvosteltiin mm. valtionosuuksien ja -avustusten suuresta lu-

kumäärästä ja valtionosuusbyrokratiasta, voimavarojen epäasianmukaista käyttöä

aiheuttaneista perusteista, valtionosuuksien kustannusten hallittavuudesta, kanto-

kykyluokituksen monimutkaisuudesta, yleisavustusjärjestelmän puutteesta, kunti-

en valinnanvapauden rajoittamisesta sekä yksityiskohtaisesta myöntämisen ja

maksamisen tarkistusmenettelystä. (Oulasvirta 1996, s. 155 - 160.)

Hyvät puolet kuten valtion mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen laatuun ja maan-

tieteellisten kustannuserojen huomioiminen jäivät negatiivisen kritiikin alle. Mo-

net sektoriviranomaiset pitivät järjestelmän tehtäväsidonnaisuutta hyvänä, koska

se varmisti sen, että valtionosuudet kohdentuivat tiettyyn toimintaan. Yleisiä val-

tionosuussuunnitelmia pidettiin epäilyttävinä. Suurimpina pelkoina olivat osuuk-

sien väheneminen, normiohjauksen säilyminen ja erityisesti sosiaali- ja tervey-

denhuollossa subjektiivisten oikeuksien tuleminen lainsäädäntöön. (Oulasvirta

1996, s. 155 - 160.)

Pelastustoimessa tehtäväkohtaisilla valtionosuuksilla luotiin pelastustoimen orga-

nisaatio jokaiseen kuntaan. Tyytyväisimpiä olivat pienten kuntien edustajat, jotka

saivat 75 prosentin valtionosuuden pelastustoimen käyttökustannusten kattami-
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seksi. Tyytymättömimpiä olivat suurten kaupunkien edustajat, jotka saivat vain 10

prosentin valtionosuuden ja tästä huolimatta vahvan valtion ohjauksen.

4.2 Uusi valtionosuusjärjestelmä

Kritiikkiä vanhaa valtionosuusjärjestelmää vastaan esitettiin jo 1970-luvun lopus-

ta lähtien mutta hallituksen esitys eduskunnalle uudesta valtionosuusjärjestelmästä

annettiin lopulta kesällä 1992.

Uuden järjestelmän pääasiallisina tavoitteita oli kustannustietoisen toiminnan

kannustaminen, kuntien toimivallan lisääminen, valtion ohjauksen vähentäminen,

toiminnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden lisääminen, kuntien taloudellisten

erojen tasoittaminen, järjestelmän yksinkertaistaminen, valtionosuuksien maksa-

tusten nopeuttaminen, hallinnoinnin vähentäminen sekä ennustettavuus ja hallitta-

vuus. Olennaista uudessa järjestelmässä oli, että siinä siirryttiin laskennallisiin ja

yleisiin valtionosuuksiin. Tehtäväkohtaisetkin valtionosuudet eli sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat siinä mieles-

sä yleisluontoisia, että niihinkään ei liittynyt tarkkoja käyttöehtoja. (Oulasvirta

1996, s. 160 - 161.)

Siirtyminen yleisiin valtionosuuksiin tarkoitti sitä, että kunnat saivat asukaslukuun

perustuen valtionosuutta tietyn määrän, jonka kohdennuksen kunnat saattoivat itse

täysin päättää. Tämä tietenkin lisäsi kunnan vaikutusmahdollisuuksia kehittää

toimintaa paikallisten olosuhteiden mukaan ts. tällä oli hyvinkin positiivinen vai-

kutus kuntien itsehallinnon vahvistamiseen. Uusi järjestelmä myös vähensi hallin-

noinnin tarvetta ja lisäsi kuntien tehokkuutta. Tehtäväkohtaisen ohjauksen kannal-

ta uusi järjestelmä merkitsi siis valtion kannalta sitä, että palvelujen tuottamiseen

ei enää voitu vaikuttaa siinä määrin kuin vanhassa järjestelmässä. (Oulasvirta

1996, s. 247 - 250.)
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4.3 Valtion ohjauskeinojen käyttö

Kun tarkastellaan valtion ohjauksen kehittymistä normi-, resurssi- ja informaatio-

ohjauksen näkökulmasta, voidaan hyvin analysoida valtion ohjauksessa tapahtu-

neita muutoksia. Valtion ohjaus on perinteisesti perustunut normi- ja resurssiohja-

ukseen, koska valtionosuusjärjestelmät ja niihin liittyen lainsäädännön kehittämi-

nen ovat olleet ne keskeiset elementit, joita ohjauksessa on käytetty.

Vanhassa valtionosuusjärjestelmässä voidaan katsoa olleen tietynlainen tasapaino

normi- ja resurssiohjauksen kesken, koska normit ja resurssit olivat linjassa tois-

tensa kanssa. Valtionosuudet olivat tehtäväsidonnaisia ja niitä varten tehtiin nor-

meja, joilla valtionosuuksien käyttöä ohjattiin. Tässä järjestelmässä informaatio-

ohjauksen tarve oli täysin toisenlainen kuin uudessa järjestelmässä, koska infor-

maatio-ohjauksella lähinnä varmistettiin se, että normien tulkinta oli valtion näkö-

kulmasta oikeanlainen.

Uudessa valtionosuusjärjestelmässä purettiin tehtäväkohtaiset valtionosuudet ja

siirryttiin yleisiin valtionosuuksiin, joka tarkoitti sitä, että kuntien itsehallinto kas-

voi merkittävästi. Tähän liittyi normien purkaminen, jonka tarkoituksena niin

ikään oli kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen ja uuden julkisjohtamisen käyt-

töön ottaminen. Valtion ohjauksen kannalta tämä merkitsi sitä, että kuntien ohja-

usta ei enää tehty tehtäväkohtaisten valtionosuuksien ja niihin liittyen normien

avulla vaan lähinnä informaatio-ohjauksen turvin. Kaiken tämän lisäksi 1990-

luvun alun lama merkitsi valtionosuuksien merkittäviä leikkauksia. Kaiken kaik-

kiaan tämä merkitsi kahdenlaisia ongelmia.

Ensinnäkin ongelmaksi muodostui se, että ohjauskeinojen tasapaino ei säilynyt eli

resurssit eivät enää olleet aikaisempaan verrattuna tasapainossa normi- ja infor-

maatio-ohjauksen kanssa. Valtio pyrki vastaamaan tähän toiminnan tehostamisen

kautta siten, että palvelujen taso pyrittiin pitämään yllä entistä pienemmin kustan-

nuksin (Kosonen 1998, s. 361). Kunnat taas tulkitsivat tämän siten, että valtio ha-
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luaa vetäytyä vastuistaan ja työntää vastuut kuntien rahoitettavaksi (Turkkila

2002, s. 53).

Ongelmaa kuvaa melko hyvin se, että kun valtio hakee kustannustehokkuutta

kunnat saattavat tulkita tämän palvelutasoa heikentävänä toimintana. Kuntien

toiminta eroaa valtion toiminnasta siinä mielessä, että kunnissa palvelujen järjes-

täminen on ykkösasia ja vasta sen jälkeen tulee järjestämisen taloudellisuus. Val-

tion toiminnassa siirtyminen uuden julkisjohtamisen malleihin on tapahtunut no-

peammin kuin kunnissa ja siksi tulosajattelu ja tehokkuus ovat nousseet tärkeäm-

mäksi kuin palvelun tuottaminen sinänsä. (Turkkila 2002, s. 53.)

Toinen keskeinen ongelma oli se, että valtion ohjausmekanismit olivat rakennettu

valtionosuusjärjestelmän ja sitä ohjaavien normien mukaisesti. Informaatio-ohjaus

liittyi siis resurssi- ja normiohjaukseen hyvin kiinteästi sisällöltään ja sitä kautta

informaatio-ohjaus saattoi olla jopa yksisuuntaista tiedon jakamista kunnille. Uusi

julkisjohtamisen malli taas edellyttää verkostomaista vuorovaikutusta, koska in-

formaatio-ohjaus ilman velvoittavaa elementtiä ei valtion perinteisellä ohjauksella

johda hyviin tuloksiin. Vaikka informaatio-ohjauksesta ollaan melko yksimielisiä,

on informaatio-ohjaus toimintatapana jäänyt epäselväksi (Jalonen 2008, s. 3).

Suomessa vallitsevasta valtio-kunta-suhteen suhteellisen autonomian mallista on

jo siirrytty vuorovaikutusmallin suuntaan mutta vuorovaikutusmallin edellyttämää

verkostomaista toimintatapaa ei ole omaksuttu vielä riittävästi valtion informaa-

tio-ohjauksen onnistumisen takaamiseksi. Jalonen (2008, s. 4 - 5) tuo esille kolme

selitystä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että informaatio-ohjaus ei toimi siten kuin

sen pitäisi toimia: Ensinnäkin informaatio-ohjausta ei ole kehitetty viestinnällisis-

tä lähtökohdista eikä se siis ole vuorovaikutteista. Toiseksi informaatio-ohjaus ei

ole tasapainossa muiden ohjausmuotojen kanssa ja kolmanneksi kunnat eivät si-

toudu ohjaukseen joko informaation puutteellisuuden takia tai sen takia että ne ei-

vät osaa soveltaa sitä.
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Jalosen esittämät selitykset ovat kaikki relevantteja valtion ohjauksen toteuttami-

sen näkökulmasta. Verkostomainen, vuorovaikutteinen toimintatapa ei ole niin

kehittynyttä kuin se voisi olla. Ohjauskulttuuri perustuu vielä perusteiltaan  nor-

mi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen yhdistelmään, jolla ohjattiin valtionosuuk-

sien kautta. Eri ohjauskeinot eivät ole muodostettu tasapainoisesti. Tämä aiheutuu

monelta osin siitä, että lainsäädännön muuttaminen on vaikeaa niin, että se muut-

tuisi julkisen talouden suhdanteiden perusteella joustavasti. Tämä merkitsee sitä,

että resurssit eivät pysy normi- ja informaatio-ohjauksen kanssa tasapainossa pit-

kittyneen julkisen talouden taantuman aikana. Käytännössä siis lainsäädäntö vel-

voittaa julkista sektoria huolehtimaan tietyistä velvoitteista, vaikka siihen osoitet-

tavat taloudelliset voimavarat vähenevät. Kunnat eivät välttämättä näe julkisen ta-

louden tilaa samanlaisena kuin valtio ja tällöin sitoutuminen on epätodennäköistä.

Myös informaation soveltaminen käytäntöön voi olla vaikeaa, koska valtion in-

formaatio-ohjaus ei kunnallisen itsehallinnon periaatteen mukaisesti kohdistu kei-

novalikoimaan vaan tavoitteeseen ja kuntien tulisi itse päättää niistä keinoista,

joilla tavoitteeseen päästään.
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5 VALTION OHJAUS PELASTUSTOIMESSA

Tässä luvussa tarkastelen sisäministeriön toteuttamaa pelastustoimen ohjausta ja

suhteutan sen valtion ohjauksessa yleisesti tapahtuneisiin muutoksiin. Erityisenä

tavoitteena on vastata kolmanteen alakysymykseen, eli miten valtion ohjauksen

kehittyminen on vaikuttanut pelastustoimen toimialan ohjaamiseen.

Pelastustoimen näkökulmasta olennaista on vuonna 1976 alusta voimaan tullut la-

ki palo- ja pelastustoimesta (PPL 559/1975). Sisäasiainministeriöön oli 1.3.1975

perustettu pelastusosasto, johon yhdistettiin paloasiainosasto ja väestönsuojeluasi-

ainosasto. Tämän lisäksi pelastusosastolle tuli pelastuspalveluasiat, joita oli ai-

emmin hoitanut sisäasiainministeriön yleinen osasto. Näin vuonna 1975 pelastus-

toimi muodostui palo- ja pelastustoimesta, väestönsuojelusta ja pelastuspalvelusta.

Palo- ja pelastustoimea sääteli siis laki palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuo-

jelua väestönsuojelulaki.

Väestönsuojelulain (438/1958) mukaan väestönsuojelulla tarkoitettiin väestön ja

omaisuuden turvaamista sotatilassa tai siihen verrattavissa olosuhteissa (VssL 1:1

§). Pelastuspalvelulla puolestaan tarkoitettiin viranomaisten, vapaaehtoisten jär-

jestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistoimintaa normaaliolojen onnettomuustilan-

teissa (Sisäasiainministeriön julkaisu 11/1994, s. 7).

Lain perusteella alkoi pelastustoimen kehittäminen samoilla periaatteilla kuin val-

tion yleisessä ohjauksessa tapahtuneiden muutosten perusteella. Tämän jälkeen

olennainen muutos tapahtui vuonna 1989, jolloin palo- ja pelastustoimen valta-

kunnallinen yleissuunnitelma lakkautettiin ja jolloin palo- ja pelastustoimen tehtä-

väkohtaisista valtionosuuksista luovuttiin ja siirryttiin yleiseen valtionosuuteen

(Sisäasiainministeriö 1989, s. 10). Kolmas vaihe voidaan katsoa alkaneen jo

vuonna 2000, jolloin pelastustoimen kuntakohtainen järjestelmäkehitys kohti alu-

eellista pelastustoimen järjestelmää aloitettiin huipentuen vuonna 2004 käynnisty-

neeseen alueellisen pelastustoimen järjestelmään. Neljäntenä vaiheena käsittelen
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vielä nykyistä tilannetta, jossa pelastustointa parhaillaan ollaan siirtämässä kunti-

en vastuulta maakuntien vastuulle.

5.1 Pelastustoimi 1975 - 1989

5.1.1 Lainsäädäntö

Laki palo- ja pelastustoimesta (PPL 559/1975) tuli voimaan 1.1.1976, jolloin ta-

pahtui merkittävä laajennus toimialan sisältöön. Kun aiemmin vuoden 1960 palo-

lain (PL 465/1960) mukaan toimiala oli nimenomaisesti tulipalojen sammutusta ja

siihen liittyviä muita toimenpiteitä (PL 6:31 §), palo- ja pelastuslain perusteella

toimialalle säädettiin myös muu pelastustoiminta eli torjuntatoimet räjähdysonnet-

tomuuksissa, öljyvahingoissa, sortumissa, liikenneonnettomuuksissa, kaasu- tai

nestevuodoissa, tulvissa, rankkasateissa tai näihin verrattavissa onnettomuuksissa

taikka luonnontapahtumissa uhrien pelastamiseksi, aiheutuneiden vahinkojen tai

vaarojen torjumiseksi (PPL 1:1.3 §).

Uusi laki siis merkitsi sitä, että palokunnat eivät enää hoitaneet vain tulipalojen

sammutukseen liittyviä tehtäviä vaan alkoivat toimia muissakin kiireellistä pelas-

tustoimintaa edellyttävissä onnettomuusluontoisissa tehtävissä. Toimialan tehtä-

väkenttä siis laajeni merkittävästi.

Ohjauksen kannalta merkittävää oli, että laissa (PPL 2:4 §) säädettiin sisäasiain-

ministeriölle tehtäväksi laatia valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastus-

toimen järjestämisestä ja kehittämisestä. Yleissuunnitelma laadittiin aina viisivuo-

tiskaudeksi ja sitä tarkistettiin vuosittain. Yleissuunnitelman perusteella kuntien

tuli laatia valtuuston vahvistama kehittämissuunnitelma viisivuotiskaudelle (PPL

2:8.2 §).

Toimialan yhteistyön kannalta olennaista oli, että onnettomuusilmoitusten vas-

taanottamiseksi maa jaettiin hälytysalueisiin, joissa oli aluehälytyskeskukset. Si-

säasiainministeriölle oli säädetty toimivalta päättää hälytysalueista ja aluehälytys-
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keskusten sijainnista. Myös palo- ja pelastustoimen yhteistoiminta-alueet eli use-

ampaa kuntaa kattavat alueet pyrittiin määrittelemään hälytysalueiden mukaisiksi.

(PPL 2:6 §).

Palo- ja pelastustoimilaissa määrättiin, että kunnassa tuli olla päätoiminen palo-

päällikön virka (PPL 2:12.1 §). Tosin lääninhallituksella oli mahdollisuus myön-

tää kunnalle lupa, että palopäällikön virka saattoi olla sivuvirka, yhdistetty muu-

hun virkaan tai myöntää lykkäystä viran perustamiseksi perustellusta syystä (PPL

2:12.2 §).

Edelleen ohjauksen kannalta merkityksellistä oli se, että palo- ja pelastustoimilain

mukaan kunnassa tuli olla vakinainen, puolivakinainen tai sopimuspalokunta

(PLL 3:15.1 §). Vakinaisen palokunnan henkilöstö oli ympärivuorokautisessa hä-

lytysvalmiudessa, puolivakinaisen palokunnan henkilöstö oli osin päätoimista ja

osin sivutoimista henkilöstöä ja sopimuspalokunnan henkilöstö hoiti palo- ja pe-

lastustoimen tehtäviä kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

Olennaista oli se, että palolaissa sallitut yleiset palokunnat jäivät historiaan. Ylei-

nen palokunta tarkoitti sitä, että henkilöstö oli mahdollista koota sammutustoimin-

taan kykenevästä 18 - 50-vuotiaista kunnan jäsenistä. Palolaissa oli säädetty jokai-

sen velvollisuudesta osallistua sammutustoimintaan määrättäessä ja yleinen palo-

kunta saattoi siis muodostua täysin maallikoista (PL 1:6 §.)

Ohjauksen  kannalta  oli  merkityksellistä  myös  se,  että  palo-  ja  pelastustoimi  oli

suunniteltava ja järjestettävä tehokkaasti (PPL 1:2 §). Asetuksessa palo- ja pelas-

tustoimesta (PPA) oli lisäksi säädetty, että vakinaisen palokunnan vähin vahvuus

on esimies ja kolme miestä sekä muun palokunnan vähin vahvuus esimies ja kaksi

miestä (PPA 4:15 §).

Asetuksessa oli myös säädetty yleissuunnitelman sisällöstä. Yleissuunnitelman si-

sällön tuli koskea:
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"1)  palo- ja pelastustoimen suunnittelujärjestelmää, tutkimusta ja muuta kehittä-

mistä;

2)  palo- ja pelastustoimen valmiutta, henkilöstöä ja kalustoa;

3)  metsäpalojen tähystys-, ilmoitus- ja tiedotustoiminnan sekä metsäpalontor-

junnan yleistä järjestämistä;

4)  yhteistoimintaa eri viranomaisten ja yhteisöjen kesken;

5)  hälytys- ja viestitoimintaa;

6)  koulutusta;

7)  palo- ja pelastushenkilöstön työturvallisuutta;

8)  tiedotus- ja neuvontatoimintaa; sekä

9)  palo- ja pelastusalalla toimiville järjestöille määrättyjen tai uskottujen tehtä-

vien hoitamista."

Näiden lisäksi suunnitelmassa tuli olla selvitys suunnitelmakaudella toteutettavas-

ta toimialan rakentamisesta, kaluston hankinnasta, vuotuisesta henkilöstölisäyk-

sestä, koulutuksesta ja muusta kehittämisestä sekä arvio suunnitelman mukaisesta

toiminnasta kalenterivuosittain aiheutuvista perustamis- ja käyttökustannuksista

sekä kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuk-

sista ja -avustuksista. (PPA 2:8 §.)

Sisäasiainministeriön yleissuunnitelmaa täydensi asetuksen 10 §:ssä mainittu

kunnan palo- ja pelastustoimen kehittämissuunnitelma. Suunnitelman tuli sisältää:

"1)  kunnallisen palokunnan järjestysmuoto ja kokonaisvahvuus;

2)  kunnallisen palokunnan hälytysvalmius ja hälytysvahvuus sekä kalusto;

3)  palotarkastuksen, nuohouksen ja muun palonehkäisytoimen järjestäminen;

4)  rakentaminen, perusparannukset, laajennukset ja muut vastaavat hankkeet pa-

lo- ja pelastustoimen alalla;

5)  sammutusveden saannin järjestely kunnan alueella;

6)  sairaankuljetuksen järjestäminen, jos se on määrätty tai aiotaan määrätä palo-

kunnalle;
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7)  tiedotus- ja neuvontatoiminta;

8)  koulutus;

9)  palo- ja pelastushenkilöstön työturvallisuus; sekä

10) yhteistoiminta muiden kuntien sekä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa."

(PPA 2:10 §.)

Sisäasiainministeriön yleissuunnitelma ja kunnan palo- ja pelastustoimen kehittä-

missuunnitelma olivat kytketty toisiinsa siten, että valtionosuuksia ja -avustuksia

harkittaessa otettiin huomioon se, miten kunnan kehittämissuunnitelmassa maini-

tut asiat olivat suhteessa valtakunnalliseen yleissuunnitelmaan (PPA 2:10 §).

Sisäasiainministeriö laati ensimmäisen valtakunnallisen yleissuunnitelman palo-

ja pelastustoimen järjestämisestä ja kehittämisestä vuonna 1977 aikajaksolle 1977

- 1982. Tämän jälkeen yleissuunnitelmia tarkennettiin vuosittain seuraavaksi vii-

sivuotiskaudeksi aina vuoteen 1989 saakka eli viimeinen yleissuunnitelma annet-

tiin vuosille 1989 - 1993.

Vuonna 1989 suunnittelujärjestelmää uusittiin ja valtakunnallinen yleissuunnitel-

ma ja siihen liittyvä kuntien palo- ja pelastustoimen kehittämissuunnitelma lak-

kautettiin. Tavoitteena oli tavoitesuunnittelun korostuminen, pitkäjänteisyys,

suunnittelun siirtäminen lähemmäs toimintatasoa eli kuntatasoa, kunnallisen itse-

hallinnon korostaminen, taloudellisen ohjauksen vähentäminen, lääninhallitusten

roolin korostaminen suunnittelussa, seurannassa ja ohjauksessa sekä järjestelmän

yleinen keventäminen. (Sisäasiainministeriö 1989, s. 10 - 11.)

Valtakunnalliset yleissuunnitelmat julkaistiin tavallisesti suunnittelukauden alku-

vuoden alussa ja kunnille annettiin tietty määräpäivä, johon mennessä niiden tuli

toimittaa palo- ja pelastustoimen vahvistetut kehittämissuunnitelmat lääninhalli-

tuksille. Lääninhallitusten tuli tehdä kuntien vahvistetuista kehittämissuunnitel-

mista lausunto ja lähettää kehittämissuunnitelmat ja lausunto sisäasiainministeri-

ölle tiettyyn määräpäivään mennessä. Tavallisesti tämä koko prosessi kesti ohjeen
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antamisesta n. 2 kuukautta. (Ks. sisäasiainministeriö 1978, 1981, 1984, 1985,

1987, 1988, 1989.)

Väestönsuojelulain mukaan valtakunnan alue jaettiin suojelukohteisiin ja valvon-

ta-alueeseen. Suojelukohteet päätti valtioneuvosto (VssL 1:1.2 §). Suojelukohteis-

sa kunnallisvaltuuston oli hyväksyttävä väestönsuojelujärjestys, joka oli alistetta-

va sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (VssL 1:7 §). Kunnissa, joissa oli väes-

tönsuojelujärjestys, piti väestönsuojeluasetuksen (237/1959) mukaan laatia suoje-

lusuunnitelma, jossa oli määritelty suojelutoimenpiteet (VssA 1:4.1 §) ja muissa

kunnissa oli laadittava toimintaohjeet suojelutoimenpiteistä (VssA 1:4.2 §). Väes-

tönsuojelumuodostelmiin oli varattava henkilöt (VssA 1:6 §).

Väestönsuojelulaissa säädettiin myös mm. rakenteellisista suojelutoimenpiteistä

eli väestönsuojien rakentamisesta (VssL luku 2), väestönsuojeluviranomaisista eli

mm. suojelukohteiden väestönsuojelulautakunnasta ja sille laadittavasta ohjesään-

nöstä, joka oli alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi sekä väestönsuojelu-

päälliköstä tai -ohjaajasta, jonka vaali oli alistettava lääninhallituksen vahvistetta-

vaksi (VssL luku 3) sekä väestönsuojelun kustannuksista, joihin mm. oli saatavis-

sa tietyin ehdoin valtion pitkäaikaista ja halpakorkoista lainaa (VssL luku 4).

5.1.2 Valtakunnallisten yleissuunnitelmien sisältö ja vaikutus

Yleissuunnitelmien sisältö oli siis määrätty asetuksessa palo- ja pelastustoimesta.

Näin ollen kaikki tehdyt yleissuunnitelmat koskettelivat samoja aihepiirejä. Ensin

oli määritelty yleiset palo- ja pelastustoimen tehtävät ja tavoitteet, joissa oli muu-

tama yleinen merkittävä valtakunnallinen linjaus.

Palo- ja pelastustoimen suunnitteluluvussa oli kuvattu koko suunnittelujärjestelmä

eli hallinnollinen rakenne ja seuranta- eli tilastointijärjestelmä sekä tutkimus- ja

kehittämistoiminta. Suunnittelujärjestelmään kuuluivat kuvaukset valtakunnalli-

sesta yleissuunnitelmasta, kuntakohtaisesta kehittämissuunnitelmasta, kunnallisten
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palokuntien yhteistoimintasuunnitelmista ja läänien palo- ja pelastustoimen yh-

teistyösuunnitelmasta.

Palonehkäisyluvussa tarkasteltiin rakenteellista palonehkäisyä, palotarkastuksia,

nuohousta sekä neuvontaa ja valistusta. Rakenteellisessa palonehkäisyssä kiinni-

tettiin huomiota henkilöturvallisuuden kannalta vaarallisiin kohteisiin, automaatti-

siin sammutuslaitteistoihin, savunpoistolaitteistoihin ja paloilmoituslaitteistoihin.

Palotarkastuksissa alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota riskiarviointiin ja sen

perusteella valikoituihin korkeariskisiin kohteisiin. Neuvontaa ja valistusta varten

ohjattiin kuntia siten, että kussakin kunnassa tuli olla päällystöviranhaltija tai vas-

taavassa asemassa oleva viranhaltija, joka vastaa neuvonnan ja valistuksen suun-

nittelusta ja ohjauksesta.

Sammutus- ja pelastustoimintaluvussa oli mainittu asioita, jotka koskivat kunnal-

listen palokuntien muotoa, tehtäviä, toimintavalmiutta, lähtövalmiutta, vahvuuk-

sia, toimintaorganisaatiota, yhteistoimintaa kuntien kesken, yhteistoimintaa mui-

den viranomaisten, laitosten ja yhteisöjen kanssa, metsäpalontorjuntaa sekä sam-

mutusvettä ja sammutusaineita.

Palokunnat saattoivat siis olla palo- ja pelastustoimilain mukaan vakinaisia, puoli-

vakinaisia tai sopimuspalokuntia. Valtakunnallisessa yleissuunnitelmassa 1979 -

1983 oli määritelty, että puolivakinaisen palokunnan henkilöstö voi vuoteen 1981

saakka olla sivutoimista mutta siitä eteenpäin puolivakinaisessa palokunnassa tuli

olla ainakin yksi päätoimi (Sisäasiainministeriö 1978, s. 6).

Valtakunnallisissa yleissuunnitelmissa kunnat oli jaettu asukasluvun mukaan seit-

semään luokkaan sekä valtionosuuksien määrittelyssä 10 kantokykyluokkaan. En-

simmäisissä valtakunnallisten yleissuunnitelmissa oli ohjeelliset määritykset kun-

taluokittain, jotka koskivat palopäällikön virkaa, ensilähdön valmiutta, varallaoloa

ja päällystöpäivystystä.



47

Taulukko 6: Ohjeelliset määritykset palopäällikön virasta, ensilähdön valmiudes-

ta, varallaolosta ja päällystöpäivystyksestä (ks. sisäasiainministeriö

1978, 1981).

Kuntaryhmä Palopäällikkö Ensilähdön

valmius

Varalla-

olo

Päällystö-

päivystys

1

(Asukkaita

yli 50 000)

Päätoiminen Riittävä määrä

päivystäviä en-

silähdön tavoi-

tevahvuisia ja

muita yksiköitä.

Ei varalla

olevaa

miehis-

töä.

Päällystö-

päivystys työ-

vuorotaulukon

mukaan. Li-

säksi voi olla

nk. takapäivys-

täjiä varalla.

2

(asukkaita

25 000 -

50 000)

Päätoiminen Vähintään ta-

voitevahvuinen

ensilähtö päi-

vystyksessä.

Ei varalla

olevaa

miehis-

töä.

Päivätyössä

oleva päällystö

vuorottelee

keskenään va-

rallaolossa

3

(asukkaita

15 000 -

25 000)

Päätoiminen Vähintään vä-

himmäisvah-

vuinen ensiläh-

tö päivystykses-

sä.

Ensilähtö

täyden-

netään

varalla

olevasta

miehis-

töstä ta-

voite-

vahvui-

seksi

Päivätyössä

oleva päällystö

vuorottelee

keskenään va-

rallaolossa

4

(asukkaita

7 500 -

15 000)

Päätoiminen Osa ensilähdös-

tä päivystykses-

sä

Ensilähtö

täyden-

netään

varalla

olevasta

Päivätyössä

oleva päällystö

vuorottelee

keskenään va-

rallaolossa
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miehis-

töstä ta-

voite-

vahvui-

seksi

5

(asukkaita

5 000 -

7 500)

Päätoiminen Vähimmäisvah-

vuisen ensiläh-

dön henkilöstö

varalla.

Muu

henkilös-

tö ei va-

ralla.

Päivätyössä

oleva päällystö

osallistuu va-

rallaolovuorot-

teluun muun

henkilöstön

kanssa

6

(asukkaita

2 000 -

5 000)

Päätoiminen Yhden henkilön

jatkuva varalla-

olo. Muu vä-

himmäisvahvui-

sen ensilähdön

henkilöstö va-

ralla kesäaikana

Muu

henkilös-

tö ei va-

ralla.

Päivätyössä

oleva päällystö

osallistuu va-

rallaolovuorot-

teluun muun

henkilöstön

kanssa

7

(asukkaita

alle 2 000

Yhteistoimin-

ta naapuri-

kuntien kans-

sa. Jos tämä

ei ole mah-

dollista esim.

pitkien etäi-

syyksien ta-

kia, palopääl-

likön virka

yleensä sivu-

toiminen

Yhden henkilön

jatkuva varalla-

olo. Muu vä-

himmäisvahvui-

sen ensilähdön

henkilöstö va-

ralla kesävii-

konloppuisin

Muu

henkilös-

tö ei va-

ralla.

Päivätyössä

oleva päällystö

osallistuu va-

rallaolovuorot-

teluun muun

henkilöstön

kanssa
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Valtakunnallisessa yleissuunnitelmassa maa oli jaettu kolmeen toimintavalmius-

piiriin. I toimintavalmiuspiirin sisällytettiin taaja-asutusalueet, joissa oli yli 14

metrisiä kerrostaloja tai tiheää puutaloasutusta, palo- ja henkilöturvallisuutta eri-

tyisesti vaarantavaa toimintaa kuten teollisuuslaitoksia tai varastoja taikka sairaa-

loita, huolto- tai rangaistuslaitoksia tai suurehko satama. I toimintavalmiuspiirissä

ensimmäisen yksikön tuli saavuttaa onnettomuuskohde pääosin 10 minuutin kulu-

essa hälytyksestä. II toimintavalmiuspiiriin sisällytettiin sellaiset alueet, joissa ei

ollut I toimintavalmiuspiirin mukaisia tunnusmerkkejä. Tämän lisäksi todettiin

vielä, että harvaan asuttuja ja metsäalueita jää II toimintavalmiuspiirin ulkopuolel-

le. (ks. sisäasiainministeriö 1978, 1981.)

Hälytys- ja viestijärjestelmistä todettiin, että aluehälytyskeskukset perustetaan si-

säasiainministeriön määräämille paikkakunnille alueen kuntien toimesta. Tavoit-

teena vuoden 1979 - 1983 yleissuunnitelmassa oli, että aluehälytyskeskukset tuli-

sivat perustetuiksi vuoden 1982 alkuun mennessä valtion tulo- ja menoarvion

puitteissa (Sisäasiainministeriö 1978, s. 10).

Kaluston osalta kuntien tuli kehittämissuunnitelmassaan esittää kaluston hankinta-

suunnitelma ja niistä aiheutuvat kustannukset. Kaluston hankinnassa pyrittiin oh-

jaamaan myös kotimaisen tuotannon ja työvoiman käytön edistämiseen. Sisäasi-

ainministeriön tavoitteena oli valmistella ohjeita ja vaatimuksia, joiden tarkoituk-

sena oli kaluston hankintakustannusten alentaminen, kaluston yhdenmukaistami-

nen ja yhteistoimintaedellytysten parantaminen. Erityisesti kallista kalustoa kuntia

ohjattiin hankkimaan yhteistyössä. Kaluston määrän kehitystä myös seurattiin ja

siitä raportoitiin aina valtakunnallisen yleissuunnitelman perustelumuistio-osiossa.

Paloasemien sijoittamisessa pyrittiin ohjaamaan ottamaan huomioon se, että toi-

mintavalmiuspiirit pystyttäisiin saavuttamaan mahdollisimman kattavasti ohjeelli-

sissa ajoissa.

Yleissuunnitelmissa oli aluksi mainittu myös se, että sisäasiainministeriö tekee

sopimukset tiettyjen palo- ja pelastustoimilaissa mainittujen asioiden hoitamisesta
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alan järjestöjen kanssa. Ensimmäisissä yleissuunnitelmissa oli mainittu Suomen

Palotorjuntaliitto, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Nuohoojamestarien Liit-

to (Sisäasiainministeriö 1978, 1981) mutta myöhemmissä vain mainittiin, että vi-

ranomaisten ja pelastushallinnon alalla toimivien järjestöjen yhteistyötä kehitetään

(Sisäasiainministeriö 1984, 1985, 1987, 1988, 1989).

Koulutusluvussa käsiteltiin valtion, järjestöjen ja palokuntien vastuuta koulutuk-

sesta. Valtio huolehti päätoimisen palo- ja pelastusalan henkilöstön ammattikoulu-

tuksesta ja koulutustarvetta pyrittiin arvioimaan sekä koulutusjärjestelmää kehit-

tämään.

Henkilöstöluvussa käsiteltiin henkilöstön lisäämistä ja tavallisesti yleissuunnitel-

massa esitettiin tavoite, kuinka monta virkaa vuosittain oli tarkoitus hyväksyä val-

tionosuuden piiriin.

Kustannusluvussa käsiteltiin valtionosuuksien määrää palo- ja pelastustoimen

käyttömenoihin ja aluehälytyskeskusten menoihin. Valtionosuutta maksettiin pa-

lo- ja pelastustoimen käyttömenoihin eli palkkausmenoihin ja muihin käyttöme-

noihin. Aluehälytyskeskusten menoihin maksettiin tämän lisäksi valtionosuutta

perustamiskustannuksiin.

Palo- ja pelastustoimilain ja valtakunnallisten yleissuunnitelmien vaikutusta palo-

ja pelastustoimen kehittämiseen voidaan pitää merkityksellisenä. Valtionosuusjär-

jestelmän mukaan kunnat saattoivat saada kantokykyluokasta riippuen 10 - 75

prosenttia valtionosuutta. Tosin kantokykyluokat 1 - 3 eli kaikkein köyhimmät

kunnat olivat mukana heti vuodesta 1976 saakka, kantokykyluokka 4 vuodesta

1982, kantokykyluokka 5 vuodesta 1983, kantokykyluokka 6 vuodesta 1986, kan-

tokykyluokka 7 vuodesta 1987 ja kantokykyluokat 8 - 10 vuodesta 1988. (Sisäasi-

ainministeriö 1989, s. 19.)

Valtionosuusjärjestelmän aikana 1976 - 1988 tehtäväkohtaisia valtionosuuksia ja-

ettiin yhteensä 1,4 miljardia markkaa palo- ja pelastustoimen käyttökustannuksiin
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ja lisäksi 185 miljoonaa markkaa aluehälytyskeskusten käyttö- ja perustamiskus-

tannuksiin. Tämän lisäksi, kun vuonna 1989 valtionosuusjärjestelmä muuttui palo-

ja pelastustoimessa ja käyttökustannusten valtionosuudet siirtyivät osaksi yleistä

asukaslukuperusteista valtionosuutta, eduskunta edellytti hyväksyessään lain, että

aikaisempien vuosien valtionosuudet ja niiden loppuerät maksetaan kunnille

vuonna 1990 ilman eri selvitystä. Näin ollen valtionosuudet vuonna 1989 olivat

72 miljoonaa markkaa ja 145 miljoonaa markkaa vuonna 1990. (Sisäasiainminis-

teriö 1989, s. 15 - 16.)

Kaiken kaikkiaan palo- ja pelastustoimen henkilöstö lisääntyi 2 915 henkilöstä

4 644 henkilöön eli lisäystä tuli 1 729 virkaa. Valtionosuuden vaikutus virkalisä-

yksiin vuosina 1976 - 1988 oli yhteensä 437 virkaa, joista 275 kantokykyluokan 1

kuntiin. Valtaosa viroista perustettiin Vaasan, Oulun, Lapin ja Pohjois-Karjalan

läänien alueelle. Hankintoja varten valtionosuuksia jaettiin samana aikana n. 206

miljoonaa markkaa, josta 79 miljoonaan markkaa meni kantokykyluokan 1 kun-

tiin. Paloautokanta lisääntyi valtionosuusjärjestelmän aikana 1 967:stä 2 839:ään

eli 872 paloautolla. Kaiken kaikkiaan tänä aikana julkisen hallinnon palo- ja pe-

lastustoimeen käyttämät rahat kasvoivat 579 miljoonasta markasta 1 083,2 mil-

joonaan markkaan vuosittain. Vuonna 1976 valtionosuus oli 80,3 miljoonaa

markkaa eli 13,9 prosenttia kokonaiskustannuksista ja vuonna 1988 valtionosuus

oli kasvanut jo 255,9 miljoonaan markkaan eli 23,6 prosenttiin. (Sisäasiainminis-

teriö 1989, 19 - 35.)

5.1.3 Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus pelastustoimessa 1976 - 1989

Pelastustoimen valtion ohjaus muuttui huomattavasti uuden palo- ja pelastustoimi-

lain ja sen mukaisen valtakunnallisen yleissuunnitelman myötä. Tällöin alkoi pa-

lo- ja pelastustoimen järjestelmän rakentamisen aika. Tämä sopii hyvin yhteen

muussa valtion ohjauksessa tapahtuneeseen muutokseen ja hyvinvointivaltion ra-

kentamiseen.
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Palo- ja pelastuslain mukainen valtakunnallinen yleissuunnitelma käsiteltiin ennen

sen hyväksymistä valtioneuvoston raha-asiain valiokunnassa. Palo- ja pelastus-

toimessa normi- ja resurssiohjaus kulkivat käsi kädessä. Kunnan palo- ja pelastus-

toimen kehittämissuunnitelman tuli olla linjassa valtakunnallisen yleissuunnitel-

man kanssa, jotta valtionosuutta toimintaan sai. Tämä varmistettiin vielä niin, että

palo- ja pelastustoimen kehittämissuunnitelmasta tuli laatia yhteenveto sisäasi-

ainministeriön vahvistamalle lomakkeelle (Sisäasiainministeriö 1978, 1981).

Yleissuunnitelmassa todettiin myös merkittävimmät suunnitelmakaudella annetta-

vat muut ohjeet. Kaiken kaikkiaan sisäasiainministeriön ohjeita laadittiin 1976 -

1989 yli 60. Ohjeita oli siis paljon ja niiden sisältö oli hyvin yksityiskohtainen

(Liite 1).

Palo- ja pelastustoimen kannalta olennaista oli, että 1975 lain perusteella yleiset

palokunnat eivät enää olleet mahdollisia vaan kaikkiin kuntiin tuli perustaa vaki-

nainen, puolivakinainen tai sopimuspalokuntaan perustuva järjestelmä. Tämä ta-

kasi tietynlaisen koulutustason palo- ja pelastustoimintaan osallistuvalle henkilös-

tölle. Toinen olennainen muutos oli se, että pelastustoimen tehtäväkenttää laajen-

nettiin tulipaloista myös muihin pelastustehtäviin. Tämä tarkoitti tehtävämäärien

lisääntymistä. Kun vuonna 1976 palokunnilla oli n. 23 000 hälytysluonteista teh-

tävää, oli niitä vuonna 1986 jo lähes 35 000 tehtävää. Kolmas merkittävä muutos

oli se, että jokaiseen kuntaan perustettiin palo- ja pelastustoimen virkoja. Neljäs

merkittävä muutos oli aluehälytyskeskusjärjestelmän rakentaminen. (Sisäasiain-

ministeriö 1989, s. 19 - 35.)

Kaikki nämä edellä mainitut asiat hoidettiin valtion melko yksityiskohtaisella oh-

jauksella. Informaatio-ohjaus perustui siihen, että normi- ja resurssiohjauksen pe-

rusteet tehtiin selviksi kunnille. Tavoitteena oli palo- ja pelastustoimen järjestel-

män rakentaminen koko maahan ja valtionosuuksien turvin pyrittiin kompensoi-

maan uuden lainsäädännön aiheuttamia velvoitteita kunnille. Alun perin oli tarkoi-

tuksena se, että valtionosuusjärjestelmän piirissä olisivat olleen kaikki kunnat

vuoteen 1978 mennessä mutta lakimuutoksilla valtionosuusjärjestelmän voimaan-
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tuloa viivästettiin ja suurimmatkin kantokykyluokat tulivat siis mukaan vasta

vuonna 1988 (Sisäasiainministeriö 1989, s. 19).

Kun tarkastellaan valtion ohjausta, normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus muo-

dostivat selkeän kokonaisuuden, minkä perusteella kehittämistä tehtiin. Normeilla

luotiin velvoitteet kehittää tiettyjä asioita, tehtäväkohtaisilla valtionosuuksilla py-

rittiin varmistamaan, että kunnilla on varaa laajentaa palo- ja pelastustoimen teh-

täväkenttää ja parantaa laatua ja informaatio-ohjauksella varmistettiin, että normi-

ja resurssiohjaus kehittää toimialaa siihen suuntaan kuin oli valtakunnallinen ta-

voite. Lääninhallituksilla oli merkittävä tehtävä oman alueensa kuntien palo- pe-

lastustoimen järjestämisen valvonnassa ja valvontaa tehtiin aktiivisesti esim. val-

miustarkastusten avulla. Tehtäväkohtaisen valtionosuusjärjestelmän aikana eri oh-

jausmuodot muodostivat suhteellisen selkeän ja tasapainoisen kokonaisuuden.

Palo- ja pelastustoimen tehtäväkohtaisen valtionosuusjärjestelmän heikkoja puolia

olivat samat havainnot kuin tehtäväkohtaisessa valtionosuusjärjestelmässä yleen-

säkin eli valtio-osuuksien ja -avustusten suuresta lukumäärästä ja valtionapubyro-

kratiasta, voimavarojen epäasianmukaista käyttöä aiheuttaneista perusteista, valti-

onosuuksien kustannusten hallittavuudesta, kantokykyluokituksen monimutkai-

suudesta, yleisavustusjärjestelmän puutteesta, kuntien valinnanvapauden rajoitta-

misesta sekä yksityiskohtaisesta myöntämisen ja maksamisen tarkistusmenettelys-

tä.

5.2 Pelastustoimi 1989 - 2000

Valtionosuusjärjestelmä pelastustoimessa muuttui tehtäväkohtaisesta yleiseen

asukaslukuun perustuvaan valtionosuuteen vuonna 1989. Tämän jälkeen sisäasi-

ainministeriölle jäi vielä valtionosuudet aluehälytyskeskusten perustamiseen ja

kalliin kaluston hankintaan. Aluehälytyskeskusten käyttö- ja perustamiskustan-

nuksiin myönnettiin tämän jälkeen valtion talousarviossa vuosittain 5 miljoonaa

markkaa ja kalustohankintoihin n. 20 miljoonaa markkaa (HE 76/1998 vp., s. 7).
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Vuonna 1991 palo- ja pelastustoimen kustannukset olivat 1,48 miljardia markkaa

ja yleisestä valtionosuudesta palo- ja pelastustoimen osuus oli 313 miljoonaa

markkaa eli n. 21 prosenttia. Palo- ja pelastustoimessa oli tuolloin n. 4 800 pää-

toimista ja 4 300 sivutoimista henkilöä sekä hälytysosastoihin osallistuvia sopi-

muspalokuntalaisia n. 11 000 henkilöä.

1990-luvun alku merkitsi suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Neuvostoliiton ro-

mahtaminen ja sitä seurannut idänkaupan romahdus aiheutti Suomessa vaikean ja

pitkän taloudellisen laman. Tämä aiheutti tarpeen valtiontalouden tasapainottami-

seksi ja mm. valtionosuuksia leikattiin merkittävästi. (Sisäasiainministeriö

11/1994, s. 3 - 4.)

Pelastustoimeen tämä heijastui siten, että 17.6.1993 valtioneuvosto teki periaate-

päätöksen toimenpiteistä keskushallinnon ja aluehallinnon uudistamiseksi. Pää-

töksen mukaan sisäasiainministeriön tuli yhdessä kuntien kanssa selvittää mahdol-

lisuudet pelastustoimen osittaiseksi valtiollistamiseksi. Pelastushallinnon kannalta

periaatepäätöksen keskeisimmät kehittämishankkeet olivat:

vapaakuntakokeilu

valtion paikallishallinnon kokoaminen kihlakunnittain ja palvelujen saata-

vuuden turvaaminen

lääninhallinnon kehittäminen

aluejakojen yhtenäistäminen

kuntalain säätäminen

kuntien yhdistymistä tukevan lainsäädännön kehittäminen

kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

(Sisäasiainministeriö 11/1994, s. 1 - 4.)

Sisäasiainministeriössä oli ryhdytty vuoden 1993 aikana palo- ja pelastustoimen

lainsäädännön valmistelun suunnitteluun mutta syksyllä 1993 heränneen vilkkaan

julkisen keskustelun seurauksena sisäasiainministeriö asetti ns. pelastushallinto-
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työryhmän 28.12.1993, jonka tehtäväksi tuli selvittää pelastustoimen järjestämis-

vaihtoehdot. (Sisäasiainministeriö 11/1994, s. 1.)

Työryhmän puheenjohtajana toimi sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Juhani

Perttunen ja jäseninä pelastusylijohtaja Pentti Partanen sisäasiainministeriöstä,

kansliapäällikkö Timo K. Tikka Kymen lääninhallituksesta, yhdyskuntatekniikan

päällikkö Antti Soikkeli Suomen Kuntaliitosta, johtava lakimies Antero Oksanen

Suomen Kuntaliitosta, puheenjohtaja Jouni Riskilä Kunta-alan ammattiliitto KTV

ry:stä, pääsihteeri Kyösti Virtanen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä ja Sa-

kari Lehtinen Suomen Palopäällystöliitosta. Sihteereinä toimivat hallitusneuvos

Esko Koskinen ja valmiusjohtaja Veikko Peltonen sisäasiainministeriöstä. (Sisä-

asiainministeriö 11/1994, s. 1.)

Pelastushallintotyöryhmä asetti pelastustoimen järjestelmälle kuusi perusvaati-

musta:

järjestelmän on oltava tehokas ja taloudellinen

järjestelmän johto- ja vastuusuhteet on oltava selkeät

koottu järjestelmä, jossa suuronnettomuustilanteiden ja poikkeusolojen

koordinaatio on keskitetty yhdelle viranomaiselle

turvallisuustason määrittely selkeällä mittaus- ja arviointijärjestelmällä

yhteensopivat tekniset järjestelmät

nopea, hajautettu ja erityisosaamisen mahdollistava järjestelmä.

Työryhmä päätyi vertailemaan kolmea vaihtoehtoa: vapaata kunnallista pelastus-

tointa, ohjattua kunnallista pelastustointa ja valtiollista pelastustointa. Vapaan

kunnallisen järjestelmän hyötynä olisi ollut vapaa kunnallinen kehittämistoiminta

mutta haittana se, että kuntien pelastustoimista olisi tullut todennäköisesti hyvin

vaihtelevan tasoisia. Ohjattu kunnallinen järjestelmä olisi taannut vähimmäistason

palvelut yhtenäisen normiston kautta ja muutenkin olisi täyttänyt yllä mainitut

kuusi perusvaatimusta. Valtion järjestelmän etuna olisi ollut selkeät johto- ja vas-

tuusuhteet, yhtenäinen valmiustaso sekä teknisten järjestelmien yhteen sovittami-
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nen mutta merkittävimmät uhat olisivat olleet sairaankuljetuksen synergiahyöty-

jen häviäminen sekä mahdollinen uhka sopimuspalokuntatoiminnalle, jotka olivat

olleet perinteisesti kuntien järjestämää toimintaa. (Sisäasiainministeriö 11/1994, s.

22 - 29.)

Pelastushallintotyöryhmän mietinnön 30.9.1994 keskeisimmät ehdotukset olivat:

pelastustoimen järjestelmä on ohjattu kunnallinen järjestelmä

poikkeusolojen järjestelyjen tulee rakentua normaaliolojen pelastustoi-

men ja vastuunjaon pohjalle

kuntia ohjataan toimimaan yhteistoiminnassa ja pelastustoimen lainsää-

dännön uudistuksessa otetaan huomioon tarvittavat ohjauskeinot

sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvataan

säädetään erityiskohteiden kuten teollisuuslaitosten velvollisuudesta va-

rautua onnettomuuksiin

pelastustoimesta ja väestönsuojelusta säädetään yhdessä pelastustoimi-

laissa

myös muiden viranomaisten ja yhteisöjen tehtävistä säädetään pelastus-

toimilaissa

kuntiin kohdistuvaa normiohjausta vähennetään mutta pelastustoimessa

säädetään palvelutasosta ja vaadittavasta turvallisuustasosta sekä valtion

viranomaisten ohjausoikeudesta

keskeisten virkanimikkeiden tulee olla yhtenäiset ja keskeisten virkojen

kelpoisuudesta on säädettävä

pelastustoimilaissa säädetään pelastustoiminnan johtajalle riittävät toimi-

valtuudet kaikissa olosuhteissa

valtion viranomaisten johtamisvastuusta säädetään nykyistä tarkemmin

aluehälytyskeskusten toimintaedellytykset turvataan ja hälytysalueiden

yhdistämistä jatketaan sekä valtion hätäkeskuskokeilun nojalla ratkais-

taan ylläpitovastuu

erityisyksiköiden tarve selvitetään ja niiden ylläpitovastuusta ja kustan-

nustenjaosta säädetään
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kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen sisällytetään pelas-

tustoimilakiin

pelastusviranomaisille säädetään vastuu yleisestä onnettomuuksien eh-

käisystä ja eri viranomaisten toiminnan yhteensovittamisesta onnetto-

muuksien ehkäisyssä

ennaltaehkäisyyn suunnataan enemmän voimavaroja ja palotarkastuksia

valistustoimintaa onnettomuuksien ehkäisyssä lisätään

kunnat vastaavat pelastustoimen kustannuksista ja pelastustoimintaan

osallistuvat viranomaiset vastaavat varautumisen ja onnettomuuksien ai-

kaisen toiminnan kustannuksista

hankintoja avustetaan valtion varoista harkinnanvaraisesti

selvitetään mahdollisuudet korvata erityisistä riskeistä kunnille aiheutu-

via kustannuksia ja valtio korvaa kunnalle pelastustoiminnan kustannuk-

set silloin, kun ne ovat erityisen suuret

apua saanut kunta korvaa avun antamisesta aiheutuvat kustannukset, ell-

eivät kunnat ole toisin sopineet

väestönsuojelun avustus- ja lainoitusjärjestelmät säilytetään

pelastustoimen peruspalvelujen tulee olla maksuttomia ja aiheuttamispe-

riaatteen kustannusvastuut selvitetään

kunnat voisivat periä maksuja valvontatehtävistään.

(Sisäasiainministeriö 11/1994, s. 29 - 36).

Pelastushallintotyöryhmä totesi yhdeksi merkittävimmistä ongelmista sen, että

kunta on liian pieni yksikkö tuottamaan pelastustoimen palvelut kustannustehok-

kaasti, vaikka se totesi myös, että kunnat ovat suoriutuneet pelastustoimen järjes-

tämisestä melko hyvin (Sisäasiainministeriö 11/1994, s. 18).

Pelastustoimen valtiollistamiskeskustelu kuitenkin jatkui pelastushallintotyöryh-

män mietinnön jälkeenkin ja Paavo Lipposen II hallitusohjelmassa oli kirjattu, että

palo- ja pelastustoimen valtiollistaminen selvitetään (Hallitusohjelma 15.4.1999).

Taustalla oli se, että suuri osa kunnista oli niin pieniä, että niiden mahdollisuudet

hoitaa pelastustointa tehokkaasti olivat hyvin rajalliset. Monessa kunnassa oli vain
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yksi tai kaksi virkaa ja heidän oli hoidettavat kaikki tehtävät aina hallinnosta ope-

ratiiviseen toimintaan ja palotarkastustehtäviin saakka.

Valtioneuvosto määräsi 2.6.1999 Pekka Myllyniemen selvitysmieheksi. Selvitys-

mies Myllyniemellä entisenä pelastusylijohtajana, kansanedustajana ja kaupungin-

johtajana oli hyvä kokemus pelastustoimen, kunnan, valtion ja eduskunnan näkö-

kulmista. Myllyniemen tuli selvittää ja tehdä ehdotuksia seuraavista asioista:

toiminnalliset ja taloudelliset vaatimukset

koko pelastustoimen järjestelmän tai jonkin osan siitä siirtäminen valtion

vastuulle ja jos näin tapahtuisi, miten siirto toteutettaisiin

sopimuspalokuntatoiminnan turvaaminen, jos valtiollinen vaihtoehto vali-

taan

siirron taloudelliset järjestelyt kuntien ja valtion kesken

kuntien vastuulle jäävien pelastustoimen ja poikkeusolojen varautumisteh-

tävien hoitaminen.

(Sisäasiainministeriö 1/2000.)

Myllyniemi sai selvitystyön valmiiksi 29.2.2000 ja hän päätyi useisiin kehittämis-

kohteisiin. Kehittämiskohteita hän listasi mm. ennalta ehkäisevän työn vähäinen

painoarvo, kuntien keskitetty ja yksityiskohtainen ohjaus, joka oli ristiriidassa

kuntien itsehallinnon vahvistamisen kanssa, liian pienen kuntakoon, jotta toiminta

voitaisiin organisoida tehokkaasti, kuntien hallinnollisen yhteistyön vähäisyys

esim. yhteisen pelastustoimen muodossa, päätoimisen henkilöstön vuorokausiryt-

miin perustuva työaika ja pienissä kunnissa hallintoon menevä työaika, päätoimi-

sen ja sopimushenkilöstön keskinäiset suhteet eivät mahdollistaneet saumatonta

yhteistoimintaa sekä hankintapolitiikan puuttuminen. (Sisäasiainministeriö

1/2000, s. 61 - 62.)

Myllyniemi päätyi esittämään alueellista pelastustointa, joka perustuisi lailla sää-

dettyyn kuntien yhteistoimintaan. Jos tämä ei olisi poliittisesti mahdollista, hän

suositteli harkittavaksi valtiollista vaihtoehtoa. Keskeinen esitys oli se, että aluei-
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den olisi oltava riittävän suuria, jotta pelastustoimen tehtävämuutokset, voimava-

rojen käytön tehostaminen ja johtamisen kehittäminen olisivat mahdollisia. Näin

ollen hän esitti noin kolmeakymmentä pelastustoimen aluetta. (Sisäasiainministe-

riö 1/2000, s. 63.)

Pelastustoimen tehtävämuutokset koskivat ensisijaisesti ennalta ehkäisevän työn

tehostamista. Voimavarojen käyttöä hän katsoi voitavan tehostaa keskittämällä

hallintoa, talouden hoitoa ja hankintoja, jolloin lukuisten pienien kuntien palo-

päälliköiden työaikaa voitaisiin suunnata perustehtäviin. Myös työaikajärjestelyjä

olisi mahdollista joustavoittaa samoin kuin palkkauksen perusteita. Johtamisen

kehittämisessä hän näki keskeisenä henkilöstöjohtamisen, suuronnettomuusjohta-

misvalmiuksien ja keskushallinnon koordinoinnin parantamisen. (Sisäasiainminis-

teriö 1/2000, s. 63.)

5.2.1 Muutokset lainsäädännössä

Valtionosuusjärjestelmän muutokseen liittyen 29.12.1989 palo- ja pelastustoimi-

laista kumottiin pykälät, jotka koskivat valtakunnallista yleissuunnitelmaa (PPL 4

§) ja kunnan palo- ja pelastustoimen kehittämissuunnitelmaa (PPL 8.2 §). Tämän

lisäksi aiemmin asetustasolla olleet palokunnan yksiköiden miehistövahvuuksia

koskevat lukumäärävaatimukset jätettiin pois ja yksiköiden kokoa alettiin ohjata

ohjeilla.

Väestönsuojelulakia muutettiin tämän jälkeen 23.3.1990 lailla väestönsuojelulain

muuttamisesta (VssL 304/1990) siten, että alistuspykälät poistettiin, toisin sanoen

kuntien ei enää tarvinnut vahvistuttaa tiettyjä päätöksiä sisäasiainministeriössä tai

lääninhallituksessa. Esimerkiksi väestönsuojelujärjestyksestä, joka oli aiemmin

laadittava suojelukohdekunnassa ja alistettava sisäasiainministeriön vahvistetta-

vaksi, säädettiin niin, että kunnassa voi olla väestönsuojelujärjestys ja sen hyväk-

syy kunnanvaltuusto (VssL 1:7 §). Väestönsuojelulakia muutettiin myös niin, että

väestönsuojelupäällikön tehtävä piti olla mutta aiemmasta poiketen se saattoi olla
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yhdistetty palopäällikön tai muuhun virkaan tai se saattoi olla sivutoiminen eikä

sitä enää tarvinnut alistaa lääninhallituksen vahvistettavaksi (VssL 3:18.2 §).

Pelastushallintotyöryhmän mietinnön jälkeen sisäasiainministeriö aloitti lainsää-

dännön valmistelun asettamalla pelastuslakityöryhmän 28.2.1995. Työryhmä sai

työnsä valmiiksi 24.5.1996. Työryhmä valmisteli pelastustoimilakiehdotuksen,

jolla tultaisiin korvaamaan palo- ja pelastustoimilaki sekä väestönsuojelulaki yh-

distäen ne yhteen pelastustoimilakiin. Pelastuslakityöryhmän ehdotuksessa käy-

tännössä kirjoitettiin pelastushallintotyöryhmän mietinnön ehdotukset lain muo-

toon. (Sisäasiainministeriön julkaisuja 1/1996.)

Pelastuslakityöryhmän työn perusteella aloitettiin uuden pelastustoimilain valmis-

telu. Pelastustoimilaki (PTL 30.4.1999/561) säädettiin vain n. kuukautta ennen

kuin valtioneuvosto määräsi Myllyniemen selvitysmieheksi. Käytännössä pelas-

tustoimilaissa yhdistettiin palo- ja pelastustoimilaki ja väestönsuojelulaki samaan

lakiin. Onnettomuuksien ehkäisyä korostettiin ja merkittävimmät muutokset olivat

yleinen onnettomuuksien ehkäisyvelvoite pelastusviranomaisille (PTL 6:22 §), pa-

lovaroitinpakko majoitus- ja hoitolaitoksiin (PTL 6:32.1 §), palotarkastusten me-

nettelytapojen selkeyttäminen (PTL 7:33 - 37 §), nuohouksen järjestämisvaihtoeh-

tojen lisääminen (PTL 8:38 §). Tämän lisäksi säädettiin muiden viranomaisten

velvollisuudesta osallistua pelastustoimintaan (PTL 2:6 §) ja tätä täydentävä

suunnitteluvelvoite (PTL 2:9 §). Käytännössä siis muiden viranomaisten tuli osal-

listua pelastustoimintaan ja sen mahdollistamiseksi tuli tehdä tarvittavat suunni-

telmat yhteistyössä.

Myös kunnan pelastustoimen palvelutasosta säädettiin, joka muodostui palokun-

nan henkilöstöstä, kalustosta ja palokunnan toimintavalmiusajasta ja palvelutason

tuli perustua arvioituihin uhkiin. Palvelutasoon kuuluivat myös suunnittelu, onnet-

tomuuksien ehkäisy, väestönsuojelu ja pelastustoiminnan tukitoiminnot. Ministe-

riölle annettiin oikeus antaa määräyksiä palvelujen vähimmäistasosta. (PTL 4:15

§.)
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Olennainen muutos oli myös se, että säädettiin hälytysohjeesta, jonka mukaan tuli

aina hälyttää lähin tarkoituksenmukainen yksikkö kuntarajoista riippumatta (PTL

3:13 §). Muutenkin lain 3. luku koski kuntien yhteistoimintaa ja siinä säädettiin

mm. yhteistoiminta-alueesta (PTL 3:11 §) ja aluepalopäälliköstä, jonka nimitti

lääninhallitus ja jonka tehtävänä oli sovittaa yhteen suunnittelua ja johtaa pelas-

tustoimintaa tarvittaessa yhteistoiminta-alueella (PTL 3:12 §).

Pelastustoimilaissa siis toteutettiin pääosa pelastushallintotyöryhmä ehdotuksista

mutta merkittävää oli se, että kuntien yhteistoimintaa koskeva osuus jäi kuitenkin

melko vähäiseksi. Käytännössä yhteistoimintaa koskeva luku tarkoitti löyhää

suunnitteluvelvoitetta. Kymmenen kuukautta myöhemmin valmistuneessa selvi-

tysmiehen raportissa päädyttiin ehdottamaan lakiin perustuvaa kuntien yhteistyö-

velvoitetta, joka käytännössä taas tarkoitti merkittävää järjestelmämuutosta ja jol-

la nykyinen alueellinen pelastustoimen järjestelmä perustettiin.

5.2.2 Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus pelastustoimessa 1989 - 2000

Valtionosuusjärjestelmän muuttuminen tehtäväkohtaisesta yleiseksi valtionosuu-

deksi ja siihen liittyen yleissuunnitteluvelvoitteen poistuminen merkitsi sisäasi-

ainministeriön ohjauksen kannalta merkittävää muutosta. Valtionosuusjärjestel-

män muutoksen tavoitteena oli kuntien päätösvallan eli itsehallinnon vahvistami-

nen ja siihen liittyen valtion yksityiskohtaisen ohjauksen vähentäminen. Lainsää-

dännöstä purettiin päätösten alistus- tai vahvistusmenettelyt. Tätä vahvisti vielä

vuoden 1995 kuntalaki (17.3.1995/365), jonka mukaan kunnilla on perustuslakiin

nojautuva itsehallinto (1:1.1 §) eikä kunnille saa antaa uusia tehtäviä tai ottaa niitä

pois muuten kuin lailla säätämällä (1:2.1 §).

Kun asiaa tarkastellaan normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen näkökulmista,

voidaan sanoa, että resurssiohjaus siinä mielessä säilyi, että valtio edelleen tuki

kuntien toimintaa yleisillä valtionosuuksilla. Tämä kuitenkin merkitsi sitä, että

mitään tiettyä osuutta ei enää suoranaisesti määritelty nimenomaisesti pelastus-

toimelle ja sitä kautta 1975 - 1989 vallinnut normi- ja resurssiohjauksen kytkös
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alkoi hämärtyä. Informaatio-ohjaus kunnallisessa järjestelmässä, jossa oli 464 olo-

suhteiltaan ja voimavaroiltaan eritasoista kuntaa, oli lähestulkoon mahdotonta pe-

rinteisellä ohjauksella.

Tästä huolimatta sisäasiainministeriön ohjaustapa säilyi hyvin pitkälle ennallaan.

Vuonna 1975 pelastusosastolle oli perustettu hallintotoimisto, yleissuunnittelu-

toimisto, koulutus- ja järjestelytoimisto sekä teknillinen toimisto. Kun yleissuun-

nitelmista luovuttiin, oli tehty pieniä muutoksia organisaatioon eli yleissuunnitte-

lutoimiston tilalle oli perustettu valmiustoimisto ja koulutus- ja järjestelytoimisto

oli muutettu koulutus- ja tiedotustoimistoksi ja tässä yhteydessä toimistojen vas-

tuualueita oli hiukan muokattu.

Sisäasiainministeriö oli asettanut Kansliapäällikkö Perttusen johtaman organisaa-

tiotyöryhmän 14.11.1989 tekemään ehdotuksen pelastusosaston uudeksi organi-

saatioksi. Organisaatiotyöryhmä totesi ehdotuksessaan 28.2.1991, että pelastus-

toimen ohjaus on perustunut valtionosuusjärjestelmään ja norminantoon mutta tu-

levaisuudessa pelastustoimen ohjaus tulee tapahtumaan tulosneuvottelujen ja toi-

mintamallien kehittämisen avulla. Organisaation uudistamisen tavoitteena oli mm.

matala organisaatio, helposti muutettava organisaatio, toimintayksiköiden vastuu-

alueiden selkeys, informaation kulkeminen ja soveltuvuus johtokeskusorganisaa-

tion perustamiseen poikkeusoloissa.

Ehdotus oli hyvin samanlainen kuin olemassa oleva organisaatio ja muutokset oli-

vat suhteellisen pieniä. Osastopäällikön alaisuuteen perustettiin neljä yksikköä eli

hallintoyksikkö, valmiusyksikkö, koulutus- ja tiedotusyksikkö sekä teknillinen

yksikkö. Henkilöstövahvuus 36 henkilöä pysyi ennallaan ja organisaatioraportissa

todetaankin pelastusosaston henkilömäärän olevan liian pieni silloisten tehtävien

hoitamiseksi. (Sisäasiainministeriö 1991, s. 7 - 16.)

Sisäasiainministeriön ohjausmenetelmä säilyi organisaatiouudistuksen jälkeenkin

suhteellisen samanlaisena eli toimialaa pyrittiin ohjaamaan normeilla ja ohjeilla

mutta niillä ei ollut tukena resurssiohjausta lukuun ottamatta aluehälytyskeskusten
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ja kalliin kaluston valtionosuudet. Toinen ongelma oli se, että valtakunnallisten

ohjeiden tai määräysten laatiminen oli vaikeaa, koska kunnat olivat niin eritasoi-

sia. Tästä huolimatta pelastustoimessa oli annettu lukuista määrä melko yksityis-

kohtaisiakin määräyksiä ja ohjeita (Liite 1). Pelastustoimilain tullessa voimaan

määräyksiä jäi sellaisenaan, osittain muutettuina tai soveltuvin osin voimaan 23 ja

ohjeita 42 (Sisäasiainministeriö 1999, s. 2 - 7).

Näin ollen sisäasiainministeriön pelastusosaston ohjausta alettiinkin miettiä yksi-

tyiskohtaisen ohjauksen sijasta laajemmasta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä,

että alettiin miettiä, miten toimialaa voidaan muuttaa ottaen huomioon pelastus-

toimen palveluja tarvitsevat ihmiset, toimialan tehokkuuden vaatimukset ja kunti-

en itsehallinto. Tästä näkökulmasta selittyy pelastushallintotyöryhmän mietinnön

ehdotukset ja Myllyniemen selvitysraportin ehdotukset.

5.3 Pelastustoimi 2000 - 2015

Selvitysmies Myllyniemen selvitystyön perusteella hallitus antoi neuvottelussaan

3.5.2000 sisäasiainministeriön tehtäväksi valmistella esityksen pelastustoimen jär-

jestämisestä niin, että pelastustoimeen muodostetaan n. 30 lailla määrättyä kuntien

yhteistoimintaan perustuvaa alueellista pelastustointa. Pelastusosasto käynnisti pe-

lastustoimen kehittämishankkeen ajalle 1.9.2000 - 31.12.2003, johon perustettiin

kuusi alatyöryhmää:

alueiden muodostaminen

lakihanke

ennalta ehkäisyn sekä neuvonta- ja valistustyön kehittäminen

johtamis- ja väestönsuojelujärjestelmän kehittäminen

vapaaehtoisen ja sivutoimisen palokuntatoiminnan järjestäminen

informaatio-ohjaus.
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Hankkeen keskeisiksi tavoitteiksi määriteltiin alueiden muodostaminen, onnetto-

muuksien ehkäisyn tehostaminen, voimavarojen käytön tehostaminen ja johtamis-

järjestelmän uudistaminen. (Sisäasiainministeriö SM668:00/25/01/2000.)

Hanke suunniteltiin siten, että ensin tehdään laki, joka antaa valtioneuvostolle oi-

keuden päättää pelastustoimen alueista ja kunnille velvoitteen tehdä sopimus pe-

lastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston päättämillä alueilla. Samaan aikaan

aloitettiin alueiden muodostamisen osahanke ja ajatuksena oli se, että kun ns. alu-

eiden muodostamislaki hyväksytään eduskunnassa, voidaan aluejakoesitys viedä

valtioneuvoston päätettäväksi mahdollisimman nopeasti. (Sisäasiainministeriö

SM668:00/25/01/2000.)

Toimintatapa katsottiin tärkeäksi sen vuoksi, että alueellinen suunnittelu saadaan

tulevilla alueilla käyntiin. Tässä pyrittiin myös tekemään selkeä vastuunjako val-

tion ja kuntien päätösvallan kesken eli sisäasiainministeriön pelastusosasto val-

mistelee alueiden muodostamislain ja valtioneuvoston päätöksen alueista ja kun-

nat päättävät, miten alue organisoidaan eli mikä on hallintomalli ja miten kustan-

nukset jaetaan.

Tämän vaiheen jälkeen oli tarkoitus tehdä tarvittavat muutokset siten, että uuden

järjestelmän käynnistyessä 1.1.2004 pelastustoimilaki on ajan tasalla. Samalla

muiden osahankkeiden tavoitteena oli aluksi määritellä alueiden muodostamisla-

kiin ja toisaalta pelastustoimilakiin tarvittavat säännökset ja toiseksi koko hank-

keen ajan tukea alueita toiminnan suunnittelussa ja organisoitumisessa niin, että

hankkeen yleiset tavoitteet täyttyisivät.

Ennalta ehkäisevän työn painoarvoa ja arvostusta pyrittiin parantamaan, pyrittiin

huolehtimaan siitä, että sopimuspalokunnat ja pelastustoimen alueet tekevät palo-

kuntasopimukset siten, ettei toimintaan tule katkosta. Johtamis- ja väestönsuojelu-

järjestelmän kehittämisessä pyrittiin määrittelemään yksittäisten kuntien ja pelas-

tustoimen alueiden vastuunjako ja informaatio-ohjauksen tavoitteena oli tukea ja

valmentaa tulevaa päällystöä uuteen järjestelmään. Lähinnä tavoitteena oli, että tu-
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leva johto voisi kokoontua miettimään ongelmallisia asioita yhdessä ja saada siten

ikään kuin vertaistukea ja arvioita uutta järjestelmää suunniteltaessa.

5.3.1 Pelastustoimen alueiden muodostaminen

Laki pelastustoimen alueiden muodostamiseksi (1214/2001) tuli voimaan

13.12.2001. Laissa oli vain seitsemän pykälää mutta se oli pelastustoimen uuden

järjestelmän kannalta hyvin olennainen. Lain 3 §:ssä annettiin valtioneuvostolle

oikeus päättää pelastustoimen alueista kuntia kuultuaan. Lain 4 §:ssä säädettiin

pelastustoimen järjestämisvastuusta siten, että kuntien tuli tehdä sopimus pelastus-

toimen yhteistoiminnasta 31.12.2002 mennessä. Sopimus tuli tehdä kuntalain

(10:79.1 §) perusteella eli sopimusta tuli kannattaa kaksi kolmasosaa kunnista,

joiden asukasluku on vähintään puolet kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Siltä varalta, että kunnat eivät olisi päässeet sopimukseen, annettiin valtioneuvos-

tolle oikeus päättää yhteistoiminnan aloittamiseksi välttämättömistä asioista.

Aluejakoa varten perustettiin sisäasiainministeriön puheenjohdolla työryhmä ajal-

le 7.12.2000 - 28.2.2001, jossa olivat edustettuina edustajat jokaisesta läänistä,

kaksi palopäällystön edustajaa ja Suomen Kuntaliiton edustaja. Alustavasti oli aja-

teltu, että Suomen Kuntaliitto tai kunnat tekevät esityksen soveltuvista alueista.

Hyvin nopeasti kävi ilmi, että kunnat saattoivat esittää vain muutamien kuntien

yhteisiä laitoksia. Aluejakoryhmässä päädyttiinkin sellaiseen ratkaisuun, että työ-

ryhmä määritteli hallinnolliset ja toiminnalliset kriteerit, jotka tulisi täyttyä ja teki

sen perusteella aluejakoehdotuksen, joka lähetettiin kaikille kunnille lausunnolle.

Työryhmän esityksessä maa oli jaettu 21 pelastustoimen alueeseen.

(SM668:03/25/01/2000.)

Lausuntoja tuli yhteensä 380, joista 209 eli 55 prosenttia hyväksyi aluejakoesityk-

sen. Sisäasiainministeriö päätti asettaa johdollaan vielä toisen työryhmän pohti-

maan lausuntojen pohjalta aluejakotarkennuksia ajalle 14.9.2001 - 15.11.2001.

Mukaan työryhmään kutsuttiin sisäasiainministeriön hallinto- ja aluekehitysosas-

ton edustaja, kaksi edustajaa Suomen kuntaliitosta ja kaksi edustajaa Suomen Pa-
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lopäällystöliitosta. Ryhmä kutsui vaihtoehtoisia aluejakoehdotuksia tehneiden

kuntaryhmittymien edustajia kuulemistilaisuuksiin. Kuulemistilaisuuksia järjestet-

tiin yhteensä 17. Ryhmä esitti kuulemistilaisuuksien jälkeen muutoksia alueja-

koon Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Kai-

nuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Sisäasiainministeriö käsitteli asiantuntija-

ryhmän ehdotuksia ja päätyi esittämään lopulta 22 aluetta. Hallitus käsitteli ehdo-

tusta iltakoulussaan 19.12.2001 ja lausuntokierroksen jälkeen päätti 22 pelastus-

toimen alueesta sisäasiainministeriön esityksen mukaisesti 7.3.2002.

(SM668:03/25/01/2000.)

Käytännössä laki pelastustoimen alueiden muodostamiseksi merkitsi sitä, että uusi

järjestelmä oli mahdollista saada aikaan. Muutos oli todella suuri, kun ottaa huo-

mioon sen, että yli 400 pelastuslaitoksesta muodostettiin 22 alueellista pelastuslai-

tosta. Kaikki tämä tapahtui kolmessa vuodessa ja neljässä kuukaudessa. (Sisäasi-

ainministeriö 2003.)

Tämän jälkeen valmisteltiin uusi pelastuslaki (468/2003), joka käytännössä mer-

kitsi sitä, että sen sisältö vastasi pääpiirteissään melko tuoretta pelastustoimilakia.

Muutokset olivat lähinnä teknisiä eli sellaisia, että pelastuslaki mahdollisti uuden

alueellisen pelastustoimen järjestelmän käynnistymisen.

5.3.2 Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus pelastustoimessa 2000 - 2015

Sisäasiainministeriön normiohjaus korostui alueellisen pelastustoimen järjestel-

män käynnistysvaiheessa. Kuntien välistä yhteistyötä kaiken kaikkiaan ja eri toi-

mialoilla oli pyritty aktivoimaan jo kauan mutta melko laihoin tuloksin. Pelastus-

toimen osalta valtio-kunta-keskustelua oli käyty jo 1980-luvun lopulta lähtien ja

lopulta asia nousi hallitusohjelmatasolle (ks. Haiko 2014, s. 92 - 112).

Perusedellytys oli se, että asialle oli poliittinen tilaus ja siksi se myös nousi halli-

tusohjelmaan. Myllyniemen selvitystyö oli myös lopulta sisällöltään sellainen, että

siinä toisaalta tunnustettiin kuntien itsehallinnollinen asema ja toisaalta tunnustet-
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tiin liian pienien toimintayksiköiden voimavarojen heikkous. Selvitystyössä myös

tunnustettiin se, että vapaaehtoisuuteen perustuva kuntien yhteistoiminta ei tule

onnistumaan siten, että pelastustoimen alueista tulisi voimavaroiltaan riittävän

suuria. Ratkaisu eli kuntien lakisääteinen yhteistoiminta oli kuitenkin ehkä hiukan

yllätyksellinen, koska selvitysmiehen tehtävänä oli selvittää palo- ja pelastustoi-

men valtiollistaminen.

Silloisessa poliittisessa ilmapiirissä sisäasiainministeriön oli mahdollista käyttää

normiohjausta, jota ei sinänsä tuettu resurssiohjauksella. Tapa, jolla uudistus teh-

tiin, merkitsi myös sitä, että työnjako valtion ja kuntien tai sisäasiainministeriön

pelastusosaston ja pelastuslaitosten kesken järjestelmän suunnitteluvaiheessa oli

selkeä. Sisäasiainministeriö vastasi uuden pelastustoimen järjestelmän lainsää-

dännöllisestä kehyksestä mutta kunnat ja pelastuslaitokset puolestaan toiminnan

organisoinnista ja valtaosasta rahoitusta. Rahoituksen osalta voidaan todeta, että

siirtyminen yleisiin valtionosuuksiin on merkinnyt sitä, että valtionosuuksia ei

koeta pelastustoimeen kohdistuviksi. Tämä näkyi jo pelastushallintotyöryhmän

mietinnössä 1994 ja sen jälkeen käsitys on vain vahvistunut (Sisäasiainministeriö

11/1994, s. 19).

Hankkeessa tehty informaatio-ohjaus tuki sitä tavoitetta, että uudet entistä itsenäi-

semmät pelastuslaitokset aloittavat toimintansa onnistuneesti. Informaatio-

ohjauksen tavoitteena ei sinänsä ollut yhtenäistää pelastuslaitosten käytäntöjä

vaan sillä ajateltiin tukea niiden toiminnan aloittamista. Toisaalta sisäasiainminis-

teriön ohjausmalli ei tukenut informaatio-ohjausta siinä mielessä, että sillä olisi

kyetty toimialan sisällölliseen ohjaukseen tässä aikataulussa.

Sisäasiainministeriön ohjaus tapahtui siis normiohjauksena ja informaatio-ohjaus

tuki normiohjausta melko perinteisellä tavalla. Resurssiohjausta ei voitu oikeas-

taan tehdä, koska yleiset valtionosuudet menivät kunnille mutta eivät korvamer-

kittyinä pelastustoimelle. Toimialaa pyrittiin uudessakin järjestelmässä ohjaamaan

lailla, asetuksilla ja ohjeilla.



68

5.4 Pelastustoimi tulevaisuudessa

Sipilän hallitusohjelmaan perustuen ollaan parhaillaan tekemässä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sekä aluehallinnon uudistusta. Hallitus on useaan otteeseen linjan-

nut valmistelua ja parhaillaan hallituksen linjausten mukaisesti pelastustoimi tulisi

järjestettäväksi viidessä maakunnassa.

Perusteena tälle on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon puolella ensihoito- eli

ambulanssitoiminta tullaan järjestämään viiden yhteistyöalueen puitteissa. Lain-

säädännössä on tarkoitus säätää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista,

joissa jokaisessa olisi yliopistollinen keskussairaala. Asetuksella säädettäisiin yh-

teistyöalueisiin kuuluvat maakunnat. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-

Pohjanmaan maakunnat olisivat niitä maakuntia, joissa on yliopistollinen keskus-

sairaala ja näiden ympärille muodostettaisiin yhteistyöalueet ja niihin kuuluvat

maakunnat säädettäisiin asetuksessa.

Tavoitteena on se, että pelastustoimi organisoitaisiin samalla aluejaolla kuin ensi-

hoitokin. Perusteena tähän on se, että pelastustoimi hoitaa vuosittain n. 80 000 pe-

lastustehtävää, 400 000 ensihoitotehtävää ja 20 000 ensivastetehtävää eli 420 000

tehtävää ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulle kuuluvia tehtäviä, joita pelas-

tuslaitokset hoitavat sopimuksen perusteella ja voivat kunnallisena organisaationa

hoitaa niitä kuntayhtymien omana toimintana. Jos pelastustoimi ei olisi mukana

uudistuksessa, se joutuisi varmasti luopumaan ensihoitotehtävien hoitamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakunnille kunnat eivät enää vastaa so-

siaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä. Maakunnat tulevat siis jär-

jestämään toiminnan ja ne voivat hoitaa tehtävät omana toimintanaan tai kilpailut-

taa palvelut vapailla markkinoilla.

Tietenkin tavoitteena on myös pelastustoimen sisällöllinen uudistaminen ja kehit-

täminen hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu pe-

lastustoimen osalta seuraavat kolme kokonaisuutta:
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pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallisen koordinoinnin vahvis-

taminen

johtamisen koordinoinnin selkeyttäminen laaja-alaisten uhkien torjunnassa

pelastustoimen kustannustehokkuuden, urapolkujen, koulutusjärjestelmän

ja sopimuspalokuntajärjestelmän kehittäminen

(Hallitusohjelma 2015, s. 10).

Sisäministeriön pelastusosastolle on muodostettu uudistushanke, jonka tavoitteena

on organisoida pelastustoimi viidelle alueelle hallituksen linjausten mukaisesti ja

samanaikaisesti kehittää pelastustoimen sisältöä hallitusohjelman tavoitteiden

mukaisesti.

5.4.1 Kohti maakunnallista pelastustointa

Pelastustoimen organisoiminen maakuntiin tarkoittaa lainsäädännön muuttamista.

Tällä hetkellä valmistellaan lainsäädäntöä siten, että ensin on tarkoitus säätää pe-

lastustoimen järjestämisestä pelastustoimen järjestämislaissa. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että luodaan hallinnollinen rakenne uudelle pelastustoimen järjes-

telmälle. Olennaista on, että pelastustoimi siirretään kuntien vastuulta maakuntien

vastuulle ja samalla toiminnan rahoitus siirtyy kunnilta pois. Tämän jälkeen on ai-

komus muuttaa pelastuslakia niin, että uusi pelastuslaki tulisi voimaan 1.1.2019.

Pelastuslaissa siis säädettäisiin pelastustoimen sisällöstä tarkemmin.

Sipilän hallituksen 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan rahoitus tulee ainakin

ensivaiheessa valtiolta ja maakuntaveron toteutettavuudesta käynnistetään selvi-

tys. Huomattavaa on, että hallitus linjasi vain käynnistävänsä selvityksen asiasta

eli se mitä todennäköisimmin ei valmistu Sipilän hallituksen aikana. (Hallituksen

linjaukset, s. 1.)

Pelastustoimen järjestämislaissa on siis luotava myös kokonaan uusi ohjausmalli

pelastustoimeen, koska rahoitus tulee jatkossa valtiolta. Maakuntien pelastustoi-
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men tarpeita on kyettävä jollakin menettelyllä arvioimaan ja tämä merkitsee vuo-

rovaikutteisen neuvottelumenettelyn rakentamista sisäministeriön ja maakunnal-

listen pelastuslaitosten välille. Sisäministeriöllä on oltava kyky arvioida palvelu-

jen tarvetta maakunnissa ja sen perusteella arvioida tarvittavaa rahoitusta.

Huhtikuussa 2016 pelastustoimen järjestämislakia ollaan valmistelemassa ja ta-

voitteena on, että laki lähtee lausunnolle välittömästi sen jälkeen, kun niin ikään

valmisteltavina olevat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja maakuntala-

ki ovat lähteneet lausunnolle. Alkuperäisenä tavoiteaikatauluna oli huhtikuun lop-

pu mutta valmistelu on vielä sen verran kesken, että valmistelulle tarvitaan lisäai-

kaa. Pelastustoimen järjestämislaki on kiinteästi kytköksissä sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämislakiin sekä maakuntalakiin, koska tietyt maakuntia ja ensi-

hoitoa koskevat asiat tulevat niistä ja pelastustoimen järjestämislain on oltava lin-

jassa niiden kanssa.

5.4.2 Pelastustoimen toimialaohjauksen kehittäminen

Pelastustoimen uutta strategiaa ollaan myös laatimassa kevään 2016 aikana. Stra-

tegiatyössä on mukana kaikki toimialan keskeiset tahot eli sisäministeriön lisäksi

edustajat pelastuslaitoksista, aluehallintovirastoista, Suomen Kuntaliitosta, Suo-

men Sopimuspalokuntien Liitosta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä ja pe-

lastusopistosta.

Strategiatyöhön liittyen on teetetty laaja SWOT-analyysi pelastustoimen nykyti-

lasta (Liite 2). SWOT-analyysi teetettiin erikseen sisäministeriössä, pelastuslai-

toksien yhteisessä kumppanuusverkostossa, jossa kaikki neljä palvelualuetta teki-

vät oman SWOT-analyysin ja keskeisten muiden sidosryhmien osalta ja tulokset

yhdistettiin yhdeksi SWOT-analyysiksi sen mukaan, mitkä teemat tulivat useim-

min esille.

SWOT-analyysissä nousee yhtenä heikkoutena esille pelastustoimen ohjaus, joka

ei mahdollista nopeaa ja yhdenmukaista toimialan kehittämistä. Tämän lisäksi pe-
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lastustoimen uudistushankkeessa lähetettiin kysely 29.2.2016 kaikille pelastuslai-

toksille ja sisäministeriön pelastusosastolle, jossa kysyttiin yhtenä kysymyksenä

sisäministeriön ohjausroolista ja ylipäänsä toimialan ohjauksesta. Vastauksia si-

säministeriön ohjausroolia koskevaan kyselyyn tuli 28 kappaletta, joista 6 oli si-

säministeriön henkilökuntaa kuuluvien vastauksia ja 22 pelastuslaitosten vastauk-

sia. Pelastuslaitosten vastaukset tulivat 20 pelastuslaitokselta. Kysely oli muodol-

taan puolistrukturoitu webrobol-kysely ja vastaukset annettiin vapaamuotoisiin

tekstikenttiin (liite 3).

Ylipäänsä johdantotekstin tavoitteita pidettiin kannatettavina ja erityisesti pelas-

tustoimen roolin vahvistaminen yleisessä varautumisessa herätti myönteisiä aja-

tuksia. Sisäministeriön pelastuslaitoksiin suuntautuvaa ohjausta voisi kuvata siten,

että sisäministeriön vastaajat kokivat sisäministeriön ohjauksen vahvistamisen

olennaiseksi, kun taas pelastuslaitokset näkivät asiaa useammasta näkökulmasta.

Osa kannatti sisäministeriön voimakkaampaa ohjausta mutta monet myös näkivät,

että maakuntien roolin tulee olla itsenäinen ja sisäministeriön ohjausta ei tule ai-

nakaan vahvistaa nykyisestä.

Vastauksista ilmenee, että vaikka johtamisroolit sinänsä on lainsäädännössä mää-

ritelty, niin käytäntöjen tasolla näitä rooleja ei käytetä siten kuin ehkä toimialalla

toivottaisiin. Rooleja koskien erityisesti pelastuslaitokset eivät näe tarvetta kolmi-

portaiselle rakenteelle eli sisäministeriö, aluehallintovirasto ja pelastuslaitokset

vaan ehdottavat kahden portaan mallia, jossa on sisäministeriö ja pelastuslaitokset

ja niille määritelty selkeä roolijako. Rooleja on siis toiminnan tasolla selkeytettä-

vä.

Vastauksissa nousee esiin myös sisäministeriön pelastusosaston voimavarat 42

henkilöä ja mm. ehdotetaan, että sisäministeriön pelastusosaston ja aluehallintovi-

rastojen henkilökunnasta muodostettaisiin keskusvirastotason toimija Pohjoismai-

seen tyyliin. Käytännössä siis pelastusosastolle jäisi nykyistä pienempi henkilöstö

hoitamaan lainsäädäntö-, kansainvälisiä ja tulosohjaustehtäviä ja loppuosa siirtyisi

keskusvirastotasolle hoitamaan käytännön ohjeistuksiin ym. liittyviä tehtäviä.
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Joissakin vastauksissa ehdotettiin tämän lisäksi myös tiettyjen osien siirtämistä

huoltovarmuuskeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Säteilyturvakeskuk-

sesta sisäministeriön pelastusosastolle.

Vuorovaikutteisuuden lisääminen ja erityisesti verkostomainen yhteistyö nähdään

tärkeänä ja joissakin vastauksissa viitataan pelastuslaitosten yhteiseen kump-

panuusverkostoon, joka tarjoaisi foorumin verkostomaiselle yhteistyölle. Tämän

tyyppinen yhteistyö puuttuu systemaattisena toimintana pelastusalalla, vaikka si-

säministeriön edustajia on mukana kumppanuusverkoston palvelualueiden toi-

minnassa. Sisäministeriön, pelastuslaitosten ja kumppanuusverkoston keskinäisiä

suhteita ei ole tällä hetkellä määritelty kovinkaan tarkasti ja toisaalta kump-

panuusverkoston toiminnasta puuttuu pelastusalan järjestöt ja sidosryhmät. Olen-

naista kuitenkin on, että verkostomainen rakenne olisi luotava nykyistä vahvem-

maksi ja se olisi luotava koko pelastustoimen kattavaksi siten, että suhteet sidos-

ryhmiin otettaisiin myös huomioon.

Vastauksissa nähdään mahdollisuus keskitettäville palveluille. Näitä nähdään ole-

van talous- ja henkilöstöhallinto, ICT-toiminnot, hankinnat, fyysisen toimintaky-

vyn testaus ja kansainvälisen pelastustoiminnan järjestelyt.
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6 KESKEISET TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI

Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjausta voidaan havainnollistaa seuraavalla ku-

valla:

Kuva 2: Ohjauskeinojen tasapaino.

Olennaista on, että normi- ja informaatio-ohjaus ovat tasapainoisessa suhteessa re-

sursseihin. Jos ohjataan voimakkaasti normeilla ja informaatio-ohjauksella mutta

vastapainoksi ei osoiteta riittävästi resursseja, ohjauksen tasapaino järkkyy. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa esim. sitä, että tehdään lainsäädäntöä, jolla asetetaan toi-

mijalle uusia velvoitteita mutta uusia velvoitteita vastaan ei lisätä resursseja lain-

kaan tai niin paljon kuin velvoitteiden täyttäminen edellyttäisi. Mitä suuremmasta

epätasapainosta on kysymys, sitä vaikeampaa normiohjausta on toteuttaa. Tämä

johtaa tavallisesti kriisiin, koska normien ja resurssien epäsuhta kasvaa suureksi

eikä toimijalla ole mahdollisuutta vastata toiminnasta normien edellyttämällä ta-

valla.

Samalla lailla epätasapaino voi aiheutua siitä, että valtionosuuksia leikataan mutta

normit pysyvät ennallaan tai että normeja ei pureta samassa tahdissa kuin valtion-

osuuksien leikkaukset toteutuvat. Tässä mielessä valtionosuuksien leikkauksiin tu-

lisi aina liittää normien purkaminen, joka vähentäisi normien aiheuttamaa painetta

järjestää palveluita samalla tasolla kuin aiemmin. Luonnollisesti tämä on poliitti-

sesta hyvin vaikeaa, koska käytännössä silloin puhutaan usein palvelujen heiken-

nyksistä.

Normiohjaus

Informaatio-ohjaus

Resurssiohjaus
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Harvinaisempi mutta tietysti mahdollinen tilanne on se, että resursseja jaetaan

huomattavasti enemmän kuin normeilla asetetaan velvoitteita. Tällöin on mahdol-

lista, että informaatio-ohjauksella ei kyetä ohjaamaan toimialaa siten kuin on tar-

koitus. Tämä johtaa myös epätasapainoon, jossa resurssit eivät mene ohjaajan

kannalta siihen tarkoitukseen kuin niitä alun perin on aiottu eli käytännössä rahaa

heitetään hukkaan.

6.1 Pelastustoimen ohjauksen arviointi

Sisäministeriön pelastusosaston harjoittama pelastustoimen ohjaus on noudattanut

hyvin pitkälle valtion ohjauksessa tapahtuvaa kehitystä. Pelastustoimen ohjaus oli

1970-luvun puolivälistä aina 1980-luvun lopulle saakka voimakkaasti normeihin

ja resursseihin perustuvaa yleistä toimialan kehittämistä. Normit olivat yksityis-

kohtaisia ja niiden lisäksi toimialaa ohjattiin voimakkaasti erilaisilla yksityiskoh-

taisilla määräyksillä ja ohjeilla. Tätä täydennettiin tehtäväkohtaisella valtion-

osuusjärjestelmällä, jolloin resurssiohjaus oli hyvin tasapainossa normiohjauksen

kanssa. Informaatio-ohjauksen tavoitteena oli viestiä normien ja ohjeiden sisältöä

kentän suuntaan mahdollisimman hyvin. Käytännössä tuolloin rakennettiin perus-

ta koko Suomen kattavalle pelastustoimen järjestelmälle erityisesti Itä-Suomen ja

Pohjois-Suomen osalta ohjauksella oli todella suuri vaikutus.

Merkittävä muutos tapahtui 1989 alkaen, jolloin pelastustoimen tehtäväkohtaises-

ta valtionosuudesta luovuttiin ja siirryttiin yleiseen valtionosuuteen. Tähän liittyi

selkeä ohjauksen vähentäminen mutta käytännössä kuitenkin normit pysyivät en-

nallaan eli vastuut säilyivät ennallaan. Siirtyminen yleiseen valtionosuuteen kui-

tenkin alkoi hiljalleen hämärtää sitä, että valtio osallistuu pelastustoimen kustan-

nuksiin yleisen valtionosuuden muodossa. Ohjaus kuitenkin säilyi luonteeltaan

samanlaisena ja perustui hyvin pitkälle edelleen erilaisten ohjeiden laatimiseen.

Yleiseen valtionosuuteen liittyi tavoite kunnallisen itsehallinnon vahvistamisesta

ja kuntien valinnanmahdollisuuksien lisäämisestä. Kunnille haluttiin antaa enem-

män valtaa päättää siitä, mihin ne tulojaan käyttää. Kuntalain voimaantulo vuonna
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1995 merkitsi tämän kehityskulun vahvistumista entisestään. 1990-luvun vaihteen

lama merkitsi myös sitä, että valtionosuuksia alettiin leikata. Normien pysyessä

lähes ennallaan ohjauksen tasapaino alkoi järkkyä, koska resurssit vähenivät. Täs-

tä syystä alkoi myös keskustelu siitä, miten pelastustoimen tehokkuutta voitaisiin

parantaa. Sisäasiainministeriö painotti jo 1980-luvun lopulta saakka sitä, että suu-

rin osa kunnista on liian pieniä hoitamaan pelastustoimen tehtäviä ja olisi edullista

saada aikaan kuntien välistä yhteistyötä. Kuntien välistä yhteistyötä pyrittiin siis

saamaan aikaan vapaaehtoiselta pohjalta käyttäen informaatio-ohjauksen keinoja.

Tämä ei kuitenkaan johtanut sellaiseen lopputulokseen kuin tavoiteltiin ja lopulta

hallitusohjelmakirjauksen kautta pelastustoimen järjestämistä koskevan selvityk-

sen perusteella päädyttiin lakisääteiseen kuntien yhteistoimintaan pelastustoimes-

sa.

Rakennettiin siis kuntien lakisääteiseen yhteistoimintaan perustuva 22 pelastus-

toimen alueen järjestelmä. Järjestelmä rakennettiin kuntia velvoittavalla lainsää-

dännöllä mutta kuitenkin pyrittiin kunnioittamaan kuntien itsehallintoa niin paljon

kuin se yleisten tavoitteiden kannalta oli mahdollista. Tästä syystä pelastuslaitos-

ten hallintomalli ja kustannustenjako sovittiin alueen kuntien kesken ilman suu-

rempaa valtion ohjausta. Laissa pelastustoimen alueiden muodostamisesta oli ai-

noastaan ns. perälauta eli valtioneuvosto saattoi päättää yhteistoiminnan järjestä-

miseksi vaadittavista asioista siinä tapauksessa, että kunnat eivät päässeet sopi-

mukseen asiasta. Valtioneuvoston päätös olisi ollut voimassa vain niin kauan,

kunnes kunnat olisivat toisin sopineet. Valtioneuvosto joutuikin päättämää Varsi-

nais-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueiden yhteistoimintasopimuksesta, koska

näillä alueilla kunnat eivät päässeet kuntalain mukaisesti sopimukseen.

Pelastuslaitosten suunnittelu ja organisointi tehtiin alueilla ja sisäasiainministeriön

informaatio-ohjauksella pyrittiin ainoastaan helpottamaan alueiden perustamisen

suunnittelua ohjaamatta suunnittelua kuitenkaan sisällöllisesti tiettyyn suuntaan.

Jälkikäteen voi sanoa, että ehkä tiukempi sisällöllinen ohjaus olisi ollut tarpeen,

koska siirtymävaiheessa vanhat toimintamallit säilyivät hyvin pitkälle eikä toimin-

tamallien yhtenäistämistä tapahtunut riittävästi.
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Pelastustoimen rakentamisvaiheessa kuntiin oli perustettu palopäällikön virkoja,

koska lain mukaan näin oli tehtävä. Tämä tarkoitti sitä, että suuressa osassa kuntia

oli päätoimisena vain palopäällikkö. Uuteen järjestelmään siirryttäessä palopäälli-

köiden virat tietenkin siirtyivät sellaisenaan uusille laitoksille. Virkarakenne pysyi

siis ennallaan.

Alueellinen pelastustoimen järjestelmä käynnistyi vuonna 2004. Yksi tavoite alu-

eelliseen pelastustoimen järjestelmään siirryttäessä oli valtion ohjauksen vähen-

täminen. Siirtyminen alueelliseen järjestelmään on irrottanut pelastustoimen pe-

ruskunnasta ja yleisiä valtionosuuksia tunnistetaan entistä vähemmän pelastustoi-

meen kohdistuviksi. Ohjauskeinojen tasapainoa ei tunnisteta nykyisessä järjestel-

mässä, mikä on johtanut eri toimijoiden roolien

Pelastuslaitokset ovat myös muuttuneet siitä, mitä ne olivat ennen alueellista jär-

jestelmää. Perinteinen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen yhdistelmä ei

enää toimi vaan tarvitaan yhä enemmän informaatio-ohjauksen erilaisia muotoja.

Tämä merkitsee erilaisten verkostojen rakentamista ja ylläpitämistä. Sisäministe-

riön toimintatapa ei nykyisellään mahdollista tämäntyyppistä verkostojen johta-

mista vaan toimintatapa on edelleen sidoksissa perinteiseen normi-, resurssi- ja in-

formaatio-ohjauksen malliin. Tarkoitan tällä sitä, että ohjausta tehdään edelleen-

kin normeilla ja ohjeilla ja informaatio-ohjauksen avulla pyritään normiohjausta

tekemään ymmärrettäväksi. Resurssiohjaus on häipynyt taka-alalle, koska yleisiä

valtionosuuksia ei pysty konkretisoimaan mitenkään pelastustoimen näkökulmas-

ta.

6.2 Ohjausjärjestelmän kehittäminen

Maakunnallisiin pelastuslaitoksiin siirryttäessä on koko ohjausjärjestelmä luotava

uudelleen. Rahoitus tulee ainakin ensi vaiheessa valtiolta, joten resurssiohjaus tu-

lee vahvistumaan. Tämän lisäksi valmistellaan lainsäädäntö uuteen maakunnalli-

seen järjestelmään siirtymiseksi, joten normiohjaus vahvistuu myös merkittävästi.
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Normi- ja informaatio-ohjauksen sekä resurssien välille on luotava tasapaino, jotta

ohjaus tulee onnistumaan. Miten tämä sitten käytännössä tulee tehdä?

Vanhassa valtionosuusjärjestelmässä oli hyvänä puolena ohjauskeinojen tietynlai-

nen tasapaino, joka hiljalleen on murentunut uudessa valtionosuusjärjestelmässä

ja uudessa pelastustoimen järjestelmässä. Nykyisessä järjestelmässä ei tunnisteta

resurssiohjausta lainkaan ja siten se on normi- ja informaatio-ohjauksen kanssa

epätasapainossa jo määritelmällisestikin.

Uudet pelastuslaitokset tulevat olemaan entistä suurempia ja etenkin, jos ratkai-

suksi tulee viisi pelastuslaitosta, ovat ne kansainvälisestikin vertailtuna voimava-

roiltaan suuria. Ohjauksen näkökulmasta pelastuslaitosten koolla ja kehitysasteella

on suuri merkitys.

Järjestelmää rakennettaessa normeilla ja resursseilla tapahtunut ohjaus oli toimiva

ja informaatio-ohjaus tuki tätä rakennetta. Alueelliseen järjestelmään siirryttäessä

olisi kuitenkin informaatio-ohjauksen näkökulma pitänyt muuttaa toisenlaiseksi.

Alueellisilla laitoksilla voimavarat olivat aivan toisenlaiset kuin siihen saakka yli

400 kunnallisessa pelastuslaitoksessa ja siten norminantoon perustuvaa ohjaus-

käytäntöä olisi pitänyt alkaa muuttaa verkostomaiseen työskentelytapaan, jossa

vuorovaikutteisesti kehitetään toimialaa yhdessä pelastuslaitosten kanssa. Nyt siir-

ryttäessä maakunnalliseen järjestelmään tämä on vielä tärkeämpää kuin aikai-

semmin.

Uudessa järjestelmässä on löydettävä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen

tasapaino uudelleen. Tämä voi tarkoittaa rahoituksen suuntaamista tietyin perus-

tein johonkin tarkoitukseen ja sitä tukevien normien antamista. Ennen kaikkea ta-

sapaino kuitenkin edellyttää sitä, että rahoitusratkaisut ja tarvittavat normit synty-

vät uudenlaisen vuorovaikutteisen neuvotteluprosessin tuloksena. On siis synny-

tettävä uusi verkostomainen tapa toimia. Uusi informaatio-ohjaus on verkostojen

hallitsemista ja johtamista ja tähän verkostoon on kuuluttava kaikki toimialan

toimijat ja keskeiset sidosryhmät.
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Sisäministeriön pelastusosaston ja koko toimialan kannalta tämä tarkoittaa uuden-

laista organisoitumista ja uudenlaista toimintakulttuuria, jossa eri tahojen roolit

ovat selkeät.
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7 YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli tutkia sisäministeriön pelastusosaston toteuttamaa pe-

lastustoimen toimialaohjausta 1970-luvun puolivälistä nykypäivään. Ohjausta tar-

kasteltiin valtion käytössä olevien keinojen normi-, resurssi- ja informaatio-

ohjauksen näkökulmasta. Ensin tarkastelin valtion ohjauksessa tapahtuneita muu-

toksia, jonka jälkeen siirryin tarkastelemaan pelastustoimessa toteutetun ohjauk-

sen muutoksia eri aikakausina. Keskeinen valtion resurssiohjauksen väline on ol-

lut valtionosuusjärjestelmä ja siinä tapahtuneet muutokset.

Sisäministeriön ohjaus on noudattanut yleistä valtion ohjauksessa tapahtunutta

kehitystä. Hyvinvointivaltion rakentamisen kaudella 1975 - 1989 pelastustoimen

ohjaus tapahtui yksityiskohtaisten normien ja tehtäväkohtaisten valtionosuuksien

avulla. Pelastustoimen järjestelmän rakentamisen aikana normiohjaus oli hyvin ta-

sapainossa resurssiohjauksen kanssa, jota tuettiin informaatio-ohjauksella.

Ohjauksessa tapahtui pelastustoimen osalta merkittävä muutos vuonna 1989, jol-

loin tehtäväkohtaiset valtionosuudet muuttuivat yleisiksi valtionosuuksiksi. Sa-

maan aikaan alettiin kuntien itsenäisyyttä ja itsehallintoa korostaa, joka yhdessä

yleisiin valtionosuuksiin siirtymisen kanssa alkoi hämärtää resurssiohjausta. Tämä

puolestaan johti ohjauksen epätasapainoon, joka vielä on vahvistunut valtion-

osuusleikkausten takia. Sisäministeriön ohjauskäytännöt pysyivät kuitenkin sa-

moina ja ohjaus tapahtui edelleen normien ja ohjeiden avulla.

Sisäministeriön pelastusosaston vastaus 1989 alkaneeseen muutokseen oli pelas-

tustoimen järjestelmämuutoksen kiihdyttäminen. Tämä prosessi kesti kuitenkin yli

10 vuotta mutta lopulta päädyttiin alueellisen pelastustoimen järjestelmään. Järjes-

telmä rakennettiin vanhan kuntakohtaisen järjestelmän pohjalle ja toimialan palve-

lujen yhtenäistäminen ei onnistunut siinä mittakaavassa kuin alun perin oli oletet-

tu, vaikka alueellinen järjestelmä on ollut kaiken kaikkiaan onnistunut ratkaisu.
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Nyt siirryttäessä maakunnalliseen pelastustoimeen ohjausjärjestelmän tasapaino

on saavutettava ja on ehdottomasti siirryttävä uudenlaiseen ohjausmenetelmään.

Informaatio-ohjaus muuttuu yhä enemmän vuorovaikutteiseksi verkostojen joh-

tamiseksi, joka tarkoittaa sitä, että toimialan kehittäminen tapahtuu yhteisen kan-

nanmuodostuksen kautta. Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen tasapaino on

edellytys sille, että uudesta pelastustoimen järjestelmästä voidaan tehdä kustan-

nustehokas, laadukas ja hyvin ohjattu toimiala, jossa jokainen toimii selkeässä

roolissa. Tämä edellyttää muutoksia sisäministeriön ohjauskäytännöissä ja verkos-

tomaisen ohjaustavan omaksumista, jossa toimiala sitoutetaan vuorovaikutuksen

kautta tarvittavan normi- ja resurssiohjauksen kannalle.
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välineillä annettavista äänimerkeistä sekä ohje pelastuspalvelutiedotusten

antamisesta Yleisradion välitettäväksi;

10. Pelastushallinnon koulutuskeskuksen koulutustoiminta 1980;

11. Ohje pelastus- ja sammutustoiminnan suunnittelusta;

12. 1980:1 Sisäasiainministeriön päätös paloletkuista;

13. 1980:2 Automaattiset paloilmoituslaitokset; 1980:

14. Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjestämises-

tä ja kehittämisestä vuosina 1981 - 1985; 1980:

15. Miettinen, Jorma K. & Myllyniemi, Pekka: Väestönsuojelu; 1980:

16. Pelastushallinnon koulutuskeskuksen toiminta 1981;

17. 1980: Öljylämmitteisten lämminilmakehittimien ja rakennuskuivurien

paloturvallisuus;

18. 1981:1 Automaattisten paloilmoituslaitteiden teknilliset vaatimukset;

19. 1981:2 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1982 - 1986;
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20. 1981:3 Viljankuivureiden paloturvallisuus;

21. 1981:4 Sisäasiainministeriön päätös eräistä savunpoistolaitteista;

22. 1981:5 Säteilyvalvontaohje viranomaisia varten;

23. 1981:6 Ohje omatoimisen suojelun paikallisesta koulutuksesta;

24. 1981:7 Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten suojelun järjestelyjä var-

ten;

25. 1982:1 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1983 - 1987;

26. 1983:1 Ohje sammutusyksikön ensitoimenpiteisiin kuuluvista selvityk-

sistä;

27. 1983:2 Ohjeet merkki- ja turvavalaistuksesta;

28. 1983:3 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1984 - 1987;

29. 1983:4 Ohje haettaessa avustusta palosuojelurahastosta;

30. 1983:5 Sisäasiainministeriön päätös nuohouksesta ja ilmanvaihtohormien

puhdistuksesta;

31. 1983:6 Käsisammuttimet; määräykset sekä ohjeet tarkastuksesta ja huol-

losta;

32. 1983:7 Väestönsuojelun määrävahvuudet;

33. A:1 SM.n ohje palovaroittimista;

34. A:2 Ohje pelastus- ja sammutustoiminnan suunnittelusta;

35. A:3 Aluehälytyskeskusohje;

36. A:4 Instruktion för ledandet av räddningsverksamheten;

37.  A:5 Ohje sisusteiden paloturvallisuudesta;

38. A:6 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjestä-

misestä ja kehittämisestä vuosina 1985 - 1989;

39.  A:7 Väestöhälyttimien selektiivikutsun antolaitteen ja ilmaisimen tuo-

tespesifikaatio;

40. A:8 S1-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset;

41. A:9 Ohje kunnan suojelusuunnitelman laatimisesta;

42. A:10 Ohje palo- ja pelastustoimen toimialaan kuuluvien laitteiden laa-

dunvalvonnasta;
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43.  A:11 Ohjeet PCB-onnettomuuksien varalta, Kloorifenolit tulipalossa;

44. A:12 Ohje ydinvoimalaitosonnettomuuden varalta laadittavasta suunni-

telmasta;

45. A:13 Suojelulohkon johtokeskusohje;

46. A:14 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1986 - 1990;

47.  A:15 Ohje omatoimisen suojelun paikallisesta koulutuksesta;

48.  A:16 Sisäasiainministeriön päätös automaattisista paloilmoittimista / Oh-

je palotarkastuksesta paloilmoittimella varustetussa kohteessa;

49. A:17 Ohjeet tehdasvalmisteisista tulisijoista, joissa poltetaan kiinteää

polttoainetta;

50. A:18 Ohjeet eräiden vaarallisten aineiden aiheuttaman vahingon varalta;

51. A:19 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1987 - 1991;

52. A:20 Ohjeet merkki- ja turvavalaistuksesta sekä poistumisopasteista;

53. A:21 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1988 - 1992;

54.  A:22 Sisäasiainministeriön päätös puolivakinaisen palokunnan sivutoi-

misen henkilöstön ja sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustyöhön

osallistuvan henkilön kelpoisuudesta; Ohje sivutoimisen ja vapaaehtoisen

henkilöstön peruskoulutusjärjestelmästä;

55. A:23 Talosuojeluohje;

56. A:24 Virasto- ja laitossuojeluopas;

57.  A:25 Ohje kunnan johtokeskuksen järjestelyistä ja toiminnasta;

58. A:26 Yleisen pelastuspalvelun suunnittelu;

59. A:27 Ohje palokunnan sisäisen koulutuksen järjestämisestä;

60. A:28 Johtamis-, toiminta- ja piirustusmerkit;

61. A:29 Valtakunnallinen yleissuunnitelma palo- ja pelastustoimen järjes-

tämisestä ja kehittämisestä vuosina 1989 - 1993;

62. A:30 Pelastuskoirien koulutus- ja tutkinto-ohje;

63. A:31 Väestönsuojelun viestiohje VssVo osa I;

64. A:32 Sprinklerilaitteistot; irtikytkentä, asentaminen ja tarkastus;
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65. A:33 Käsisammuttimien tarkastus- ja huolto;

66. A:34 Kevyen väestönsuojan teknilliset määräykset;

67. A:35 Sisäasiainministeriön ohje palotarkastuksista;

68. A:36 Säteilyvalvonnan yhteistoimintaohje;

69. A:37 Savusukellusohje;

70. A:38 Ohje yleisen väestönsuojelukoulutuksen järjestämisestä;

71. A:39 S1-luokan teräsbetonisuojan teknilliset määräykset;

72. A:40 Sisäasiainministeriön valvontaohje;

73. A:41 Ohje automaattisen paloilmoittimen suunnittelusta ja asennuksesta;

74. A:42 Ohje kunnallisten palokuntien toimintavalmiudesta;

75. A:43 Ohje väestön evakuoinnin suunnittelusta ja toimeenpanosta;

76. A:44 Palovaroitin, palovaroitinryhmä ja -järjestelmä (määräys 5/93, ohje

7/011/93);

77. A:45 Kunnan johtokeskuksen viestijärjestelmän suunnittelu;

78. A:46 Tehdasvalmisteiset tulisijat, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta;

79. A:47 Lämminilmakehittimien ja viljankuivaamoiden paloturvallisuus;

80. A:48 Toiminta ydinräjähdystilanteessa;

81. A:49 Paikallisen yleisen väestönsuojelun henkilöstön ja materiaalin mää-

rävahvuudet;

82. A:50 Varautuminen kemikaalionnettomuuksiin;

83. A:51 Kunnan väestönsuojeluorganisaation valmistelut;

84. A:52 Sisäasiainministeriön määräys käsisammuttimista;

85. A:53 Palotarkastusohje;

86. A:54 Paikallinen pelastuskoulutus ja -valistaminen;

87. A:55 S1-, S3- ja S6-luokan kalliosuojiin sekä S3-luokan teräsbetonisen

väestönsuojan teknilliset määräykset;

88. A:56 Ohje sisusteiden paloturvallisuudesta;

89. A:57 Toiminta säteilyonnettomuustilanteissa;

90. A:58 Sisäasiainministeriön määräys nuohouksesta;

91. A:59 Määräys palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista ja sijoitukses-

ta;
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92. A:60 Määräys paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotos-

ta, huollosta ja tarkastuksesta;

93. A:61 Määräys sisäasiainministeriön määräysten ja ohjeiden voimassa-

olosta pelastustoimialan voimaantullessa;

94. A:62 Määräys väestön varoittamiseen käytettävistä äänimerkeistä;

95. A:63 Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin;

96. A:66 Hätäkeskussäädökset;

97. A:67 Palotarkastusohje;

98. A:68 Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laaditta-

vista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta;

99. A:69 Savusukellusohje;

100. A:70 Pintapelastus- ja vesisukellusohje.

B-julkaisusarja

1. B:1 Turun tavaratalopalo 11.11.1983 Tutkijaryhmän selvitys;

2. B:2 Työryhmän mietintö lääninhallituksen tehtävistä suuronnettomuusti-

lanteissa;

3. B:3 Ohje pelastuspalvelun yhteistoimintakoulutuksen järjestämisestä;

4. B:4 Palomiesoppilaiden valintamenettely ja kurssimenestys valtion palo-

opistoissa;

5. B:5 Tiedottaminen onnettomuus- ja vaaratilanteissa;

6. B:6 Palo- ja pelastustoimen neuvottelukunnan henkilöstönkehittämisjaos-

ton mietintö 1982;

7. B:7 Palo- ja pelastustoimen väestönsuojelun vuositilastot 1984;

8. B:8 Palo- ja pelastustoimen väestönsuojelun vuositilastot 1985;

9. B:9 Pelastusosaston toiminta- ja taloussuunnitelma 1990 - 1994;

10. B:10 Palo- ja pelastustoimen sekä väestönsuojelun vuositilastot 1986;

11. B:11 Avustuksen hakeminen palosuojelurahastosta;

12. B:12 Palomiesten valintaan ja seurantaan soveltuvien fyysisten toiminta-

kykytestien ja terveystarkastusten kehittäminen ja arviointi;

13. B:13 Pelastuspalveluharjoitusten järjestäminen toiminta-alueilla;

14. B:14 Johtokeskusharjoitusten järjestäminen;
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15. B:15 Pelastustoimen koulutuksen työnjako 1996 - 2000;

16. B:16 Palo- ja pelastustoimen vuosi- ja aikasarjatilasto vuosilta 1976,

1980 - 1992;

17. B:17 Pelastustoimen vuositilasto 1995 - 1997 ja aikasarja vuosilta 1975 -

1997;

18. B:18 Pelastustoimen vuositilastot 1996 - 2002 ja aikasarjat vuosilta 1976

- 2002;

19. B:19 Pelastustoimen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2005 - 2009.

Muut julkaisut

1. 1/1996 Pelastuslakityöryhmän mietintö;

2. 1/1997 Lahden kerrostalopalon 26.12.1996 tutkintaryhmän selvitys;

3. 2/1997 Pelastushallinnon tehtävät ja resurssit lääninhallituksissa:

4. Väliraportti; 1/1998 Paloautotyöryhmän mietintö;

5. 2/1998 Hallituksen esitys eduskunnalle pelastustoimilaiksi;

6. 3/1998 Hätäkeskushanke-seurantaryhmä: Kokeiluhätäkeskusten toimin-

nallisuus ja taloudellisuus: Tilastollinen tarkastelu;

7. 4/1998 Hätäkeskushanke-seurantaryhmä: Kokeiluhätäkeskusten toimin-

nallisuus ja vaikuttavuus: Kyselytutkimus;

8. 1/1999 Pelastustoimen kehittäminen suuronnettomuustilanteita ja poik-

keusoloja varten: Selontekotyöryhmän muistio;

9. 2/1999 Pelastusalan kirjaston toteuttamismalli: Pelastustoimen kirjasto-

järjestelmä; Kirjastotyöryhmän esitys;

10. 1/2000 Onnettomuusriskit hallintaan; Loppuraportti 29.2.2000;

11. 2/2000 Pakkaustehtaan varastopalo Eurassa 6.11.1999; Tutkijaryhmän

selvitys 28.4.2000;

12. 3/2000 Olycksriskerna under kontroll; Slutrapport 29.2.2000; 4/2000 Lai-

tinen, Ahti & Ahonen, Timo: Tuhopolttojen ehkäisytoiminnasta eräissä

maissa;

13. 5/2000 Evakuointien kehittäminen suuronnettomuusuhkien ja poikkeus-

olojen uhkakuvien mukaiseksi;

14. 1/2001 Palosuojelurahasto - sotienjälkeisestä palokunnan rakentajasta

2000-luvulle.
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VAHVUUDET

Väestöllä on vahva luottamus pe-

lastustoimeen ja sen tuottamiin

palveluihin.

Kattava paloasemaverkosto.

Hyvä valmius ja osaaminen päivit-

täisissä onnettomuustilanteissa (24

h/7 organisaatio).

Vapaaehtoisperiaatteella toimiva

sopimuspalokuntajärjestelmä

(VPK:t).

Pelastuslaitokset ovat paikallisesti

haluttuja yhteistyökumppaneita.

Pelastustoimen henkilöstö on si-

toutunut työhönsä.

Synergia sosiaali- ja terveystoi-

men kanssa liittyen ensihoitopal-

veluihin on merkittävä koko yh-

teiskunnan kannalta.

Pelastuslaitosten välinen kump-

panuusverkosto on tiivistänyt yh-

teistyötä pelastuslaitosten kesken

ja yhdenmukaistanut pelastuslai-

tosten tuottamia palveluja.

HEIKKOUDET

Pelastustoimen valtakunnallinen

ohjaus ja johtaminen eivät mah-

dollista toiminnan kehittämistä

nopeasti ja yhdenmukaisesti, min-

kä vuoksi pelastuslaitosten tuot-

tamat palvelut eivät ole kaikilta

osin yhdenmukaisia koko maassa.

Pelastustoimen nykyinen aluehal-

linto ei tue riittävällä tavalla pelas-

tustoimen valtakunnallista kehit-

tämistä ja ohjaamista.

Pelastustoimen valmius laajempiin

suuronnettomuuksiin, häiriötilan-

teisiin ja poikkeusoloihin ei ole

riittävällä tasolla. Tilanne- ja joh-

tokeskukset eivät kykene riittäväl-

lä tavalla laajojen tilanteiden joh-

tamiseen.

Siviiliyhteiskunnan varautumisen

koordinaatio ei ole riittävällä ta-

solla viranomaisten ja muiden

toimijoiden yhteistyöstä huolimat-

ta.

Pelastustoimen tutkimus- ja kehit-

tämistoiminta on melko vähäistä ja

kapea-alaista eikä sitä hyödynnetä

riittävästi.
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MAHDOLLISUUDET

Pelastustoimen maine on hyvä.

Digitalisaatio ja teknologiset in-

novaatiot avaavat pelastustoimelle

monia uudenlaisia mahdollisuuk-

sia.

Tiedon tehokkaaseen luomiseen,

hankintaan ja jakamiseen perustu-

va toiminta ja johtaminen luovat

edellytyksiä proaktiivisen toimin-

tatavan käyttöönotolle.

Kolmannen sektorin toimijoiden

roolia pelastustoimen palvelujär-

jestelmässä voidaan edelleen ke-

hittää.

Toiminnan vaikuttavuutta voidaan

parantaa lisäämällä aiempaa ra-

kenteellisempaa koko pelastustoi-

men yhteistyötä ja koordinaatiota.

Suomen pelastustoimen integroimi-

nen tiiviimmin EU:n pelastuspalve-

lumekanismiin. Osana pelastuspalve-

lumekanismia Suomen mahdollisuu-

det antaa ja vastaanottaa kansainvä-

listä apua paranevat sekä EUrahoi-

tusmekanismien hyödyntäminen te-

hostuu.

UHAT

Julkisen talouden säästöt vaikeut-

tavat pelastustoimen nykyisen

palvelutason ylläpitämistä.

Jäykkä ja vanhoillinen toiminta-

kulttuuri jarruttaa uudistumista ei-

kä muutoksia saada aikaan.

Osaaminen ei kaikilla tasoilla riitä

vastaamaan muuttuneeseen toi-

mintaympäristöön. Mm. tekninen

kehitys on niin nopeaa, että koulu-

tus ja toimintatavat eivät uudistu

samassa tahdissa.

Pelastustoimen henkilöstö ikään-

tyy ja työkyky on monilla rajoittu-

nut. Tämä vaikuttaa erityisesti pe-

lastustoimintaan.

Työntekijöiden saatavuus vaikeu-

tuu (rekrytointi).

Tieto- ja tilannekuvajärjestelmät

ovat pelastustoimessa pirstaloitu-

neita. Yhtenäisen tilannekuvan

muodostaminen on vaikeaa.

Menetetään pelastustoimen ja

terveystoimen nykyiset synergiaedut

ensihoitotoiminnan järjestämisessä.



LIITE 3: SISÄMINISTERIÖN KYSELY
(ohjausta koskevat kysymykset)

5. Sisäministeriön ohjausrooli

On osoittautunut, että sisäministeriön yhteen sovittava rooli ei käytännössä ole ol-

lut riittävä. Muut ministeriöt eivät ole riittävästi ottaneet huomioon niiden pelas-

tustoimintaan kuuluvia velvoitteita ja niiden hallinnonalalle kuuluvia pelastustoi-

mintaan osallistumiseen kuuluvia velvoitteita. Sisäministeriön ohjausroolin tehos-

tamisen tavoitteena on kehittää ja tehostaa sisäministeriön johdolla tapahtuvaa pe-

lastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjaus-

ta, valvontaa ja koordinointia.

Kehittämistä edellyttävät mm:

- Eri ministeriöiden roolien tiedostaminen ja yhteistoiminta tilanteissa, jotka edel-

lyttävät usean ministeriön toimenpiteitä pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa,

esimerkiksi laajat evakuoinnit

- Ministeriöiden omaan alue- ja paikallishallintoonsa kohdistama ohjaus siten, että

pelastuslaitosten johdolla tapahtuvan pelastustoiminnan yhteistyön alueellisen

suunnittelun ja pelastustoimintaan osallistumisen vastuut ovat selkeät

- Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn toimintamallien yhdenmukaistaminen ja yh-

teistyön kehittäminen

- Koordinointi asioissa, joissa pelastuslaitoksia ohjataan muiden ministeriöiden

kuin sisäministeriöiden toimesta, esimerkiksi ensihoito ja öljyntorjunta

Onko Teillä kommentteja tai kehittämisajatuksia tähän liittyen?
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6. Pelastuslaitosten ohjausrooli

Pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteistyön koordinointia tehoste-

taan ja pelastuslaitosten roolia kuntien ja maakuntien varautumisen tukemisessa

vahvistetaan. Samalla on ratkaistava AVI:lta periytyvä varautumisen yhteensovit-

taminen alueella (2009/896, 4§).

Onko Teillä kommentteja tai kehittämisajatuksia aiheeseen liittyen?

7.  Valtakunnallinen yhteensovitus ja ohjaus sekä pelastuslaitosten yhteistyö

Sisäministeriön rooli yhteensovittamisessa ja ohjauksessa sekä sisäministeriön ja

pelastuslaitosten yhteistyömuodot tulee valmistella eri rahoitusvaihtoehdoille (val-

tion rahoitus - sekarahoitus - maakuntarahoitus). Mitä konkreettisia asioita yh-

teensovitus, ohjaus ja yhteistyö voisivat koskettaa? Mitä pelastuslaitosten toimin-

toja voitaisiin keskittää valtakunnallisesti yhden pelastuslaitoksen tai palvelukes-

kuksen hoidettavaksi?


