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Regional government reform will establish new counties and transfer duties from the mu-

nicipalities to the counties. The reform is due to come into force on the 1st of January 2020. 

The purpose of this thesis is to find out which are the best control models and positioning’s 

for the rescue services in the new counties.  

 

My thesis is a qualitative research. Empirical data was achieved by theme interviews and by 
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The keys to the development are in networks and network co-operation. Listen, be open and 

participate in the discussions. This way, you have the opportunity to influence the outcome. 

The development proposal based on the research I have done will be submitted for rescue 

services and at the same time the answers to my research questions. 
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 JOHDANTO 

 

1.1. Työn tausta 

 

Pelastustoimi on tällä hetkellä kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista 

pelastuslaitosta. Osana valtakunnallista maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudis-

tusta (sote) Suomen hallitus linjasi 21.12.2016, että jokaisessa 18 maakunnassa on oma pe-

lastuslaitos ja niiden valtakunnallista ohjausta vahvistetaan. 9.3.2017 Suomen hallitus antoi 

esityksensä (Suomen hallitus 2017a) eduskunnalle pelastustoimen järjestämiseksi. Esitys on 

joulukuun 2016 linjauksen mukainen. 

 

Hallituksen esitys pelastustoimesta liittyy “isona kuvana” maakuntauudistukseen, jossa ai-

kaisempien toimijoiden, kunta ja valtio, väliin asettuvat perustettavat maakunnat. Suomen 

hallituksen esitystä julkisten palveluiden tuottajista kuvataan seuraavasti (kuva 1): 

 

 

Kuva 1: Julkisten palveluiden tuottajat (Suomen hallitus 2017c) 

  

Tulevaisuudessa veronmaksajat tulevat saamaan palveluita neljältä eri järjestämisvastuussa 

olevalta organisaatiolta, jos sote -yhteistyöalueet otetaan huomioon. Voidaan todeta, että 

olemme suurten muutosten äärellä julkisten palveluiden tuottajien välisessä tehtäväjaossa.  
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Pelastustoimen osalta uudistuksessa, 1.1.2019 alkaen, vähennetään siis nykyistä pelastuslai-

tosten määrää. Lisäksi pelastuslaitosten järjestämisvastuullisiksi tahoiksi tulevat kuntien si-

jaan maakunnat ja valtion ohjausta pelastustoimessa vahvistetaan. Sisäministeriön (2016a) 

mukaan: ”vahva ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen val-

takunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa sekä 

arvioi ja valvoo pelastustoimen palvelutasoa. Uusi ja perustettava valtion lupa-, ohjaus- ja 

valvontavirasto (LUOVA) vastaa pelastustoimen laillisuusvalvonnasta”. 

 

Sisäministeriö (2017) tarkensi tehtäväjakoa maaliskuussa 2017 ja kuvaa tehtäväjakoa seu-

raavasti (kuva 2): 

 

Kuva 2: Pelastustoimen päätöksenteko ja tehtävät (Sisäministeriö 2017) 

 

Uudistuksen tavoitteina sisäministeriön asettamana on: 

 taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa 

 varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimin-

tavalmius ei heikkene 

 varautua myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin kaikki-

alla Suomessa sekä 
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 varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja yhteistyö-

hyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa säilyvät sekä 

 vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, 

suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota. (Sisäministeriö 2016a) 

 

Sisäministeriön valmistellessa mm. pelastustoimeen liittyvää maakuntauudistusta on valtio-

varainministeriö valmistellut samaan aikaan muun muassa maakuntien rahoitusta. Suomen 

hallitus on antanut maakuntien rahoituksesta esityksensä 2.3.2017 osana laajaa lakipaketti-

esitystä (Suomen hallitus 2017b).  Pelastustoimen osalta aikaisempi rahoitusmalli (kuntave-

rotus) on muuttumassa valtionverotukseksi.  Toisaalta aikaisemmassa kuntaverotuksessa pe-

lastustoimen rahoitustarve laskettiin kuntien hyväksymän palvelutasopäätöksen perusteella. 

Nyt esitetty maakuntien rahoituslakiluonnos lähtee perushintamallista. Suomen hallituksen 

esitys (Suomen hallitus 2017b, s. 782) maakuntien muiden tehtävien (kuin sosiaali- ja ter-

veydenhuolto) rahoituksesta: ”Maakunnan muiden kuin 3 luvussa tarkoitettujen tehtävien 

laskennalliset kustannukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty maakuntien 

muiden tehtävien perushinta maakunnan asukasmäärällä. Valtioneuvoston asetuksella sää-

detään tarkemmin maakuntien muiden tehtävien perushinnasta.” Tämä tekee merkittävän 

muutoksen aikaisempaan talousarvioprosessiin ja sitä kautta esimerkiksi pelastustoimen val-

takunnalliseen ohjaukseen. Tulevaisuudessa nähtäväksi jää, onko paikallisella itsehallinto-

alueella (maakunta) aitoa mahdollisuutta taloudelliseen ohjaukseen eli syntyykö Suomeen 

uusi verotuksellinen taso – maakuntaverotus.  

 

Maakunnissa on parhaillaan käynnissä esivalmisteluvaihe, sillä varsinaisesti uusia maakun-

tia oikeushenkilöinä ei ole vielä perustettu. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa valmistelua 

varten on perustettu kuntakokouksen, poliittisen ohjausryhmän ja johtavien viranhaltijoiden 

alaisuuteen valmisteluryhmiä (kuva 3): 
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Kuva 3: Valmistelutyöryhmät (Leppänen, 2017) 

 

Valmistelu on laaja-alaista ja sitä toteutetaan siis usean valmisteluryhmän avulla. Millaiseksi 

valmisteluvaiheen jälkeen maakuntaorganisaatio rakentuu, miten siihen asettuu pelastuslai-

tokset eri maakunnissa, miten esimerkiksi pelastustoimen palveluita ohjataan ja kenellä oi-

keastaan on pelastustoimea kohtaan toimivaltaa, ovat mielenkiintoisia kysymyksiä. Kes-

keistä valmistelussa on, että maakuntien palveluiden järjestäminen ja tuottaminen tullaan 

erottamaan toisistaan uudessa järjestelmässä ja maakuntien tarvitsema rahoitus tulee valti-

olta. 

 

1.2. Työn tavoitteet 

 

Kuten edellisestä luvusta voidaan todeta, myös pelastustoimi on juuri nyt ison uudistushank-

keen edessä ja hanketta on lähdetty edistämään maakunnallisesti, mutta myös sisäisesti pe-

lastuslaitoksissa sekä valtakunnallisesti esimerkiksi sisäministeriön pelastustoimen uudis-

tushankkeen nimissä. Sisäministeriön uudistushanke on vuonna 2015 sisäministeri Petteri 

Orpon päättämä hanke, johon on nimetty ohjausryhmä sekä 14 työryhmää jäsenineen. Uu-

distushankkeen hankejohtajana toimii sisäministeriön pelastusosastolta neuvotteleva virka-
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mies Taito Vainio. Vainio on aikaisemmin opiskellut mm. Lappeenrannan teknillisessä yli-

opistossa ja valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2016. Diplomityön aiheena Vainiolla 

oli ”Valtion ohjauksen kehittyminen – case pelastustoimi”. 

 

Pelastustoimen uudistamishankkeen hankejohtaja Taito Vainio kirjoittaa diplomityönsä 

(2016, s.80) yhteenvedossa, että siirryttäessä maakunnalliseen pelastustoimeen ohjausjärjes-

telmän tasapaino on saavutettava ja on ehdottomasti siirryttävä uudenlaiseen ohjausmene-

telmään. Informaatio-ohjaus muuttuu yhä enemmän vuorovaikutteiseksi verkostojen johta-

miseksi, joka tarkoittaa sitä, että toimialan kehittäminen tapahtuu yhteisen kannanmuodos-

tuksen kautta. Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen tasapaino on edellytys sille, että 

uudesta pelastustoimen järjestelmästä voidaan tehdä kustannustehokas, laadukas ja hyvin 

ohjattu toimiala, jossa jokainen toimii selkeässä roolissa. Tämä edellyttää muutoksia sisämi-

nisteriön ohjauskäytännöissä ja verkostomaisen ohjaustavan omaksumista, jossa toimiala si-

toutetaan vuorovaikutuksen kautta tarvittavan normi- ja resurssiohjauksen kannalle. Verkos-

tomaisia toimintatapoja on aikaisemminkin esitetty julkiselle sektorille. Linna, Harmaa-

korpi, Hennala, Pihkala, Uotila ja Tura (2006) kirjoittavat Päijät-Hämeen liitolle tekemäs-

sään raportissa, että yksityisellä sektorilla kilpailukykyä ja tuottavuuden kasvua on jo pit-

kään haettu verkostomaisilla toimintatavoilla, joissa tehokkuus löytyy keskeisesti työnja-

osta, pitkäaikaisista kumppanuuksista, toimijoiden välisestä oppimisesta sekä sopivasta se-

koituksesta suurtuotannon ja erikoistumisen etuja. Uusi alueellisen palveluklusterin toimin-

talogiikka voisi perustua palvelutuotannon uuteen mosaiikkiin, jolle perustan luovat nämä 

yritysmaailmassa jo tunnetut käytännöt. Yksityisen sektorin toimintatavat eivät tietenkään 

sellaisenaan sovi julkiselle sektorille, mutta tiettyjä hyviä ajatusmalleja sieltä voi varmasti 

löytää. Nykyisessä tilanteessa ollaan vaarallisen tuntuisesti menossa tuotantoperusteisesta 

toimintamallista kohti sellaista tilaaja-tuottajamallia, jossa tuottavuutta yritetään etsiä esi-

merkiksi raa’an kilpailutuksen tai näennäisten uudistusten avulla. Keskeisenä vaarana on, 

että ollaan siirtymässä jo valmiiksi vanhanaikaisiin toimintamalleihin.  

 

Sekä Vainion diplomityö ”Valtion ohjauksen kehittyminen – case pelastustoimi” (2016), että 

Linnan et al. (2006) raportti ”Verkostokoordinaatiomalli alueellisen palveluklusterin kehit-

tämisessä” antavat nyt taustalle valmistellun lainsäädännön lisäksi tutkimusaiheelleni hyvän 

perustan. Muutoksen hallinta on kriisivalmiusorganisaation palvelutuotannon häiriöttömän 

jatkuvuuden turvaamiseksi välttämätöntä. On tärkeää tunnistaa pelastustoimen toimialaan 
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tulevaisuudessa liittyvät toimivaltaiset tahot, mutta tunnistaa myös toimivaltaisten tahojen 

käytössä olevat ja toimialaan kohdistuvat ohjausmenetelmät. Kummallakin on merkityk-

sensä pelastuslaitosten häiriöttömän toiminnan näkökulmasta, mutta myös samalla, kun tu-

levat maakuntien hallinnot päättävät pelastuslaitosten asemoitumisesta perustettaviin maa-

kuntiin. Kirjoitettuja ja keskusteltuja näkemyksiä tarvitaan siis heti maakuntien syntyessä, 

samaan aikaan aloittavien maakuntien väliaikaishallintojen työkaluksi tai parhaimmillaan 

mallina, päätösesitykseksi, pelastustoimen valtakunnalliseksi toteutusmalliksi. Pelastustoi-

men sisällä on tarpeellista havainnoida myös uudistuksessa muuttuvat maantieteelliset alue-

kokonaisuudet. Kuten todettua, pelastuslaitosten lukumäärä vähenee ja toiminta-alueisiin 

syntyy muutoksia. Miten toiminta-alueilla saadaan aikaan esimerkiksi toimivat kumppanuu-

det muiden turvallisuusviranomaisten välillä? Kysymys on olennainen yhteisen turvallisuu-

den tilannekuvan muodostamiseksi. Avainsanat diplomityössä ovat: pelastuslaitos, organi-

saatio, ohjaus ja asemointi. 

 

Tavoitteen saavuttamiseksi työn tutkimuskysymyksinä ovat: 

 

Mitä ohjausmenetelmiä pelastuslaitoksiin kohdistuu uudistuksen toteutuessa? 

 

Miten pelastuslaitokset on tarkoituksenmukaista asemoida perustettaviin maakunta-

organisaatioihin?  

 

Kysymykset helpottavat tutkimuskokonaisuuden rajaamista ensisijaisesti pelastustoimea 

koskevaksi tutkimukseksi. 

 

Tämän diplomityön tarkoitus on valmistella valmistelutyöryhmille paikallisesti, mutta myös 

pelastustoimeen valtakunnallisesti kokonaiskuva ja ehdotus (malli), jonka avulla maakun-

nallinen pelastustoimi voidaan toteuttaa eduskunnan päättämän aikataulun mukaisesti. Mal-

lilla tavoittelen samankaltaista pelastustoimen asemointia ja ohjausta perustettavissa maa-

kunnissa. Mallissa on tarkoituksenmukaista huomioida myös valtion liittyminen kokonai-

suuteen. Valtakunnallisesti yhtenäisillä ratkaisuilla voidaan lyhyellä aikavälillä saavuttaa sa-

manlaisia toimintatapoja pelastuslaitoksille ja yhtenäiseviä palveluita sekä jopa yhteistä re-
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sursointia asiakkaille maakunnan sijainnista riippumatta. Pitkällä aikavälillä voidaan saavut-

taa toimintojen tehostamisen kautta kustannussäästöjä ja siten maakuntauudistuksen merkit-

tävin tavoite liittyen julkishallinnon menokasvujen leikkaamiseen. 

 

1.3. Tutkimuksen rakenne ja menetelmät 

 

Tutkimuksen johdannossa käsittelen tutkimuksen taustan ja tavoitteet tutkimuskysymyksi-

neen.  

 

Luku kaksi sisältää tutkimusmenetelmänä kirjallisuustutkimuksen, jota olen täydentänyt 

muun muassa asiakirjatarkastelulla (aiheeseen liittyvä lainsäädäntövalmistelu, reformimi-

nistereiden linjaukset) sekä tarkastelemalla aikaisempaa pelastustoimeen liittyvää tutki-

musta (Vainio, 2016). Luvussa määrittelen tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet: valta, 

strateginen johtaminen (ohjaus), omistajaohjaus, normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus, 

verkostomainen yhteistyö ja klusteri. Ohjausmenetelmät liittyvät olennaisesti pelastustoi-

messa vallan käyttöön ja organisaation asemoituminen osaksi laajempaan kokonaisuutta 

vastaavasti auttaa havainnoimaan ohjaukseen liittyvät vallankäyttäjät (ohjaavat tahot). Yh-

teistyö ja klusteri liittyvät tässä tutkimuksessa pelastustoimen kehittämiseen. 

 

Kuten tutkielman teoriaosuudessa, mutta myös empiirissä osuudessa tarkastelen aiheeseen 

liittyviä asiakirjoja, kuten reformiministereiden linjaukset sekä maakuntauudistukseen liit-

tyvät lakiluonnokset perusteluineen. Asiakirjatarkastelua täydensin haastattelututkimuk-

sella, kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena.  

 

Luvut kolme ja neljä tarkentavat kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyen pelastustoimen alu-

eellista (maakunta) ja valtakunnallista valmistelua sekä nykytilaa. 

 

Tutkimuksen metodologian avaan luvussa viisi. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara mukaan 

(2004, s. 155) tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto koo-

taan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina ja 

valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. 

Haastatteluiden suurena etuna, muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna, on se, että siinä 

voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia 
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myötäillen. Haastatteluaiheiden järjestystä on mahdollista säädellä, samoin on enemmän 

mahdollisuuksia tulkita vastauksia kuin esimerkiksi postikyselyssä (Hirsjärvi et al. 2004, s. 

194). Valitsen haastateltavien kohdejoukon tarkoituksenmukaisesti sisäministeriön pelastus-

osaston, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen johtavista viranhal-

tijoista. Haastattelut toteutan teemahaastatteluina. 

 

Luvussa kuusi analysoin haastatteluaineiston vertaamalla sitä muun muassa tutkimuskirjal-

lisuuteen ja asiakirjatarkasteluun. Analysoinnissa noudatan haastatteluiden teemoja ja käsit-

telen niitä samassa järjestyksessä kuin haastatteluissakin. 

 

Tutkimuksen johtopäätökset esittelen luvussa seitsemän ja yhteenvedon luvussa kahdeksan. 

Tutkimustuloksena on kuvaus pelastuslaitoksiin kohdistuvista ohjausmenetelmistä ja pelas-

tuslaitosten tarkoituksenmukaisesta asemoitumisesta maakuntaorganisaatioon. Tutkimustu-

losta täydennän kehittämisehdotuksilla ja jatkotutkimusesityksellä. 

 

Koska tutkielmani on vahvasti tapaustutkimus, jonka tutkimusongelmana ja myös ensisijai-

sena tavoitteena on aikaansaada kuvaus pelastustoimeen liittyvistä ohjausmenetelmistä ja 

tarkoituksenmukainen malli pelastuslaitosten asemoitumisesta perustettaviin maakuntiin, 

vaatii työ konstruktiivisen tutkimusotteen. Professori Pihkalan oppien (Pihkala 2016) mu-

kaisesti, tutkimustulokseni on yksittäiseen tarpeeseen tuotettu ja intuitiolla sekä erilaisen tie-

don käsittelyllä oli keskeinen rooli koko prosessin ajan. 
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 KESKEISET TUTKIELMAAN LIITTYVÄT KÄSITTEET JA TEORIA 

 

Tutkimuksen perustana oleva lähde- ja tutkimuskirjallisuus on kertynyt pitkin tutkimusmat-

kaa. Koska tutkielmani liittyy ennen kaikkea maakuntauudistuksen kautta tapahtuvaan pe-

lastustoimen uudistuvaan ohjaukseen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti sekä pelastuslai-

tosten asemoitumiseen uusissa perustettavissa maakunnissa, niin keskeiseksi tutkimukseeni 

liittyväksi teoriaksi nousee valtateoria. Kenellä on ja millaista toimivaltaa liittyen pelastus-

laitoksiin on mielenkiintoinen kysymys ja avaa samalla tutkijan kiinnostuksen tarkastele-

maan myös vallankäyttöönkin liittyviä keskeisiä ohjausmenetelmiä käsitteinä. Valta ja oh-

jausmenetelmät liittyvät pelastustoimessa vahvasti hallintoon, mutta toki niitä ilmenee myös 

varsinaisessa pelastustoiminnassa. Pelastustoimintaan maakuntauudistuksella on kuitenkin 

vaikutuksensa viranomaisyhteistyön kehittämisen ja alueellisen toiminnan kautta. Suuret ko-

konaisuudet tarvitsevat eri syistä turvallisuusviranomaisten yhteistä tilannekuvaa ja laajene-

vat yhteistyöalueet tuovat siihen omat haasteensa. Tästä syystä käsitteinä on tarkoituksen-

mukaista käsitellä myös yhteistyö ja verkostoituminen sekä klusteri.   

 

Taustalla on siis, kuten aikaisemminkin todettu, kokonaisvaltainen valtakunnallinen uudis-

tus ja useiden eri organisaatioiden, niiden ohjausten sekä tehtävien uudelleenjärjestelyt.  

2.1. Keskeinen organisaatioteoria – valtateoria (theory of power) 

 

Organisaatioteoriassa on yritetty ymmärtää erilaisista tehtävistä vastaavia organisaatioita. 

Tehtävien luokittelu antaa mahdollisuuden vertailla sekä samoista että eri tehtävistä vastaa-

via organisaatioita. Luokittelun toinen merkitys on siinä, että se auttaa käsittelemään keski-

tetysti organisaatioiden moninaisuutta. Luokittelun kolmas merkitys on siinä, että eri tehtä-

vistä vastaavia organisaatioita on ymmärrettävä ja kehitettävä omista lähtökohdista (Hari-

salo 2010, s. 29). 

 

Harisalon (2010, s. 29) viittaamana Amitai Etzioni (1970) erottaa toisistaan kolme erilaista 

organisaatiotyyppiä, jotka ovat taloudellista hyötyä (renumerative-utilitarian) tuottavat or-

ganisaatiot, normatiivista (normative – moral) järjestystä tuottavat organisaatiot ja pakko-

valtaa (coercive – alienative) tuottavat organisaatiot. Näistä hyötyä tuottavat organisaatiot 

ovat pääsääntöisesti yksityisiä yrityksiä, jotka toimivat markkinoilla ja hankkivat tulonsa 
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myymillään hyödykkeillä, tavaraoilla ja palveluilla. Normatiiviset organisaatiot vastaavat 

arvoista, kulttuurista ja hyväksyttävästä käyttäytymisestä. Poliittiset puolueet, kirkot ja aat-

teelliset yhdistykset ovat esimerkkejä monista erilaisista normatiivisista organisaatioista. 

Yhteiskunta tarvitsee myös sellaisia organisaatioita, joilla on oikeus käyttää pakkovaltaa teh-

täviensä hoitamiseksi.  

 

Edellä esitellyt organisaatioiden luokitukset antavat riittävän kuvan niistä monista erilaisista 

tarkoituksista, joita organisaatiot palvelevat yhteiskunnassa. Organisaatioita perustetaan, ha-

jotetaan ja uudelleen perustetaan, jotta ihmiset voisivat edistää mieleisiään tarkoituksia, edis-

tää mahdollisuuksiaan ja välttää epätoivottuja asioita ja ilmiöitä. Tässä mielessä organisaa-

tiot ovat yhteiskunnassa yhtä olennainen osa kuin ihmiset, talous, tekniikka ja laki. (Harisalo 

2010, s. 31) 

 

Kun organisaatioiden luokittelua tarkastelee pelastustoimen näkökulmasta, niin pelastuslai-

tokset ovat turvallisuuspalveluita tuottavia organisaatioita, joissa ajoittain joudutaan käyttä-

mään pakkovaltaa. Tällainen pakkovallan käyttöön viittaava tilanne on esimerkiksi kiinteis-

tön asukkaiden evakuointi onnettomuustilanteissa tai omaisuuden määrääminen käyttöön 

pelastustehtävän ajaksi. Yleisemmin vallan käyttöä pelastustoimessa voi tarkastella tilan-

teissa, joissa ihmisiin, eläimiin, luontoon tai omaisuuteen kohdistuu onnettomuusvaara tai 

onnettomuus on jo kohdannut ja pelastuslaitos ryhtyy toimenpiteisiin. Esitetyn organisaatio-

teorian mukaisesti pelastustoimi sijoittuu luokittelussa siis luontevasti pakkovaltaa käyttä-

viin organisaatioihin ja sillä on yhteiskunnassa paikkansa. 

 

Vaikka pelastustoimella on yhteiskunnassa vakiintunut paikkansa, niin sekin tarvitsee kehit-

tämistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Nykyisenä kuntien omistamana organisaationa pelas-

tustoimi on tällä hetkellä myös osa valmisteltavaa maakuntauudistusta, jossa pelastustoimen 

niin sanottu isäntäorganisaatio on muuttumassa osaksi maakuntaorganisaatiota ja sen hallin-

toa. Talouden näkökulmasta uudistuksen ensisijainen tavoite on hallita paremmin julkishal-

linnon menokasvua ja siten välttää Harisalonkin (2010) mainitsemia epätoivottuja asioita ja 

ilmiöitä. Pelastustoimen osalta tällaisia epätoivottuja asioita ja ilmiöitä voivat olla määrära-

hojen ennenaikainen loppuminen ja sitä kautta jopa palveluiden keskeytyminen. Rahoituk-

sen osalta muutos tarkoittaa siirtymistä kuntaverotuksesta valtionverotukseen ja siten myös 
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ohjauksen laajentumisena valtion normiohjauksesta valtion resurssiohjaukseen. Aikaisem-

min resurssiohjaus on ollut kuntien vastuulla. Pelastustoimen osalta ohjausta on lisäksi vah-

vistettu lakiehdotuksessa (pelastustoimen järjestämislaki 2017) informaatio -ohjauksella. 

Maakuntauudistuksessa maakuntien tehtävät ovat määrättyjen palveluiden järjestämis- ja 

tuottamisvastuut. Uudistuksen jälkeenkin palvelutarpeet ovat ilmeiset. Sen sijaan niiden oh-

jauksessa tapahtuu muutoksia. Kun ohjausvastuut muuttuvat, niin valtasuhteissakin tapahtuu 

muutoksia. 

 

Valtateoria (theory of power) vastaa kysymykseen siitä, millaista valtaa organisaatiot käyt-

tävät ja kuka sitä niissä käyttää (Harisalo 2010, s.39). Valta on mielenkiintoinen asia, josta 

usein halutaan vaieta. Sen tärkeyttä ei voi kiistää, sillä ellei valtaa käytetä, organisaation 

päätöksentekokyky heikkenee. Valta on myös yksi niistä asioista, joita on osattava käyttää 

sopivasti. Liika vallankäyttö on moderneissa organisaatioissa vaarallista, mutta niin on liika 

varovaisuuskin. Elleivät ne, joille valta kuuluu, käytä sitä tehdäkseen tärkeät päätökset no-

peasti ja määrätietoisesti, organisaation kehitys pysähtyy (Lainema et al. 2010, s. 13–14). 

Vallalla on kiistaton merkityksensä eri tavoissa ajatella, johtaa ja kehittää organisaatioita. 

Organisaatioteoriassa vallan kiistämiseen liittyy huomattavia ongelmia toisin kuin vallan to-

siasian tunnustamiseen. Englantilainen ay-aktivisti tiivisti vallan merkityksen seuraavasti: 

“Me organisoidumme vallan vuoksi” (Harisalo 2010, s. 198). 

 

Valta ei ole vain hetkellinen tapahtuma, vaan myös prosessi, jolla pyritään muokkaamaan 

yhteiskunnan tai organisaation tavoitteita tai käytäntöjä. Vallan prosessi sisältää arvioinnin 

siitä, kenellä on oikeus päättää, luoda arvot, kontrolloida päämääriä, jakaa resursseja, palkita, 

rangaista ja vaikuttaa tärkeisiin tavoitteisiin. Tähän prosessiin osallistuvat sekä valtaa käyt-

tävät, että sen kohteena olevat. Toiset päättävät, toiset hyväksyvät tai vastustavat. Valtaa on 

meillä kaikilla. (Jabe, et al. 2013, s. 16.)  

 

Vallan jakautumista pelastustoimen uudistuksen osalta voimme tarkastella sivulla 8 olevan 

kuvan 2 (pelastustoimen päätöksenteko ja johtaminen) ja 9.3.2017 Suomen hallituksen an-

taman esityksen (Suomen hallitus 2017a) avulla (esitys laiksi pelastustoimen järjestämi-

sestä). Kuva 4 esittää yleisellä tasolla pelastustoimen ohjausvallan jakautumisen mutta myös 

sen organisoitumisen kansallisella tasolla: 
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Kuva 4: Pelastustoimen valtasuhteet maakuntauudistuksen jälkeen 

 

Kuvan 4 perusteella on selvää, että pelastustoimen ohjausvalta jakaantuu päätöksenteon ja 

tehtäväjaon osalta sekä valtiolle että maakunnille pelastuslaitosten keskittyessä pääasiassa 

palveluiden tuottamiseen. Ylimpänä vallankäyttäjänä pelastustoimeen on valtioneuvosto. 

Jabe et al. (2013, s.19) toteavat, että valta on osa yhteiskunnan ja sen rakenteiden toimintaa. 

Se, joka saa vaikutusvaltaa, saa samalla oikeuden tehdä kollektiivisesti sitovia päätöksiä sekä 

vaikuttaa järjestelmään ja siinä toimiviin ihmisiin. Harisalo (2010, s. 201) vastaavasti viittaa 

vallan määrittelyssä Robert Dahliin (1971), jonka mukaan valta on tekijä, jonka avulla ih-

miset voivat vaikuttaa toistensa käyttäytymiseen ja tekemisiin. Hänen mukaansa valta tai 

vaikutusvalta on ihmisten, ryhmien, organisaatioiden ja erilaisten järjestelmien välinen 

suhde, jossa vallankäyttäjä saa toiset tekemään asioita joihin he eivät muutoin ryhtyisi. Esi-

mies saa valtansa avulla ihmiset tekemään työnsä hänen hyvänä pitämällään tavalla. Orga-

nisaation johto saa valtansa avulla ihmiset tekemään haluamiaan asioita. Valtio saa valtansa 

avulla ihmiset käyttäytymään sen haluamalla tavalla ja pidättäytymään tekemästä sen epä-

toivottavina pitämiä asioita (Harisalo 2010, s. 201).  

 

Valta mahdollistaa, yhdistää ja erottaa. Se on jotain, jonka potentiaalia ja käyttöä ihmiset 

opiskelevat jatkuvasti organisaatioissa. Valta on jotain enemmän kuin organisaation rakenne 

Valtioneuvosto 
V

•Valtioneuvosto antaa valtakunnalliset linjaukset ja vahvistaa strategiset tavoitteet. 

Sisäministeriö  
A

• Sisäministeriö johtaa, suunnittelee, ohjaa ja koordinoi valtakunnallisesti pelastustoimea ja 
varautumista sekä niiden kehittämistä hallinnonalallaan. Lisäksi sisäministeriö mm. arvioi ja 
ohjaa pelastustoimen palvelutasopäätöksiä. 

Maakunta          
L

• Maakunta vastaa pelastustoimen järjestämisestä ja mm. päättää pelastustoimen 
palvelutasosta. 

Pelastuslaitos   
T

• Pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut.

Asiakas              
A

• Käyttää tarvittaessa pelastustoimen palveluita. 
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tai teknologia, koska se vaikuttaa niiden käyttöön. On tärkeää, että organisaatiot ovat perillä 

omasta vallastaan – valtapääomasta – ja tekevät siitä oikeat johtopäätökset. Valtaansa taita-

vasti käyttämällä vähäisin resurssein varustettu organisaatio voi onnistua tavoitteissaan pa-

remmin kuin taloudellisesti voimakas, mutta valtaa taitamattomasti käyttävä organisaatio. 

(Harisalo 2010, s. 213) 

 

On erittäin tärkeää, että pelastustoimen henkilöstö tiedostaa pelastustoimen valtasuhteet ja-

kautumisen usealle eri taholle ja tunnistaa myös vastuutahojen eri roolit pelastustoimen pal-

veluiden tuottamiseksi. Nämä luovat valtakunnallisesti perustan yhtenäisemmälle pelastus-

toimelle. Hyvä perusta tarvitsee kuitenkin tuekseen välineet jatkokehittämiselle. Tutkielmas-

sani näitä työvälineitä ovat ohjausmenetelmät. 

 

2.2. Ohjausmenetelmät ja niiden valtakunnallinen asemointi 

 

Vainio (2016, s.80) toteaa diplomityönsä yhteenvedossa, että normi-, resurssi- ja informaa-

tio-ohjauksen tasapaino on edellytys sille, että, uudesta pelastustoimen järjestelmästä voi-

daan tehdä kustannustehokas, laadukas ja hyvin ohjattu toimiala, jossa jokainen toimii sel-

keässä roolissa. Tämä edellyttää muutoksia sisäministeriön ohjauskäytännöissä ja verkosto-

maisen ohjaustavan omaksumista, jossa toimiala sitoutetaan vuorovaikutuksen kautta tarvit-

tavan normi- ja resurssiohjauksen kannalle.  Mielestäni kyseessä on myös vallan ja sen oh-

jausmenetelmien positioinnista eli asemoinnista pelastustoimen osalta eri organisaatioille. 

Pelastustoimen järjestämislakiluonnoksessa (Suomen hallitus, 2017a) esitetyt ohjausmene-

telmät voidaan tiivistetysti kuvata ja kohdentaa eri toimijoille kuvan 5 perustella seuraavasti 

(kuva 5): 
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Kuva 5: Pelastustoimeen kohdistuvien ohjausmenetelmien asemoituminen 

 

Kuvassa VN = valtioneuvosto, VM = valtiovarainministeriö, SM = sisäministeriö ja maa-

kunta = perustettavat maakuntaorganisaatiot. Pelastustoimen ohjausvalta asemoidaan nyt 

sekä uusille tasoille että myös kokonaan uudelle toimijalle (maakunta). Kuusela (2010 s. 51) 

avaa positioinnin käsitteen väitöskirjassaan, Valta ja vuorovaikutus johtamisessa, seuraa-

vasti: “Positiointi on käsite, jolla on useampia merkityksiä. Kauppatieteissä positointia käy-

tetään kuvaamaan miten esimerkiksi yritys tai tuote asemoituu markkinoilla”.  Maakuntauu-

distuksessa on kyse myös mm. pelastuslaitoksen positioinnista, esimerkiksi kuinka yksittäi-

nen maakunnallinen pelastuslaitos asemoituu uuteen järjestelmään valtakunnallisesti ja maa-

kunnallisesti. Vastauksen tulen esittämään loppupäätelmissäni ja yhteenvedossani luvuissa 

seitsemän ja kahdeksan. 

 

Kuusela (2010) käytti väitöskirjassaan positointi käsitettä myös sen vuorovaikutukseen liit-

tyvässä merkityksessä kuvaamaan sitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, sillä positioinnin 

avulla voidaan tulkita ja ymmärtää ihmisten välisiä suhteita. Yhteenvetona vallasta toimin-

nan ja vuorovaikutuksen näkökulmasta voi todeta, että vuorovaikutussuhde on osa vallan-

käytön perustaa (Kuusela 2010, s. 28). Vastaavasti Lainema et al. (2010, s.14) toteavat, että 

yhteistyön kannalta on ensiarvoista, ettei tärkeitä päätöksiä ratkaista vallalla. On keskustel-

tava, kunnes löydetään sellaiset olettamukset ja tosiasiat, joista voidaan olla yhtä mieltä ja 

tehtävä päätökset niiden pohjalta.  On siis erittäin tärkeää, että tunnistamme organisaation 

asemoinnin osana kokonaisuutta, havaitsemme vuorovaikutussuhteet sekä tiedostamme Vai-

VN
• Strateginen johtaminen (ohjaus)

VM
• Resurssiohjaus

SM
• Normi- ja informaatio-ohjaus

Maakunta
• Omistajaohjaus ja palvelutasopäätös
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nionkin (2016) korostamat selkeät roolitukset organisaatiouudistuksessa. Käsittelen seuraa-

vana keskeiset kuvion 5 mukaiset tulevaisuuden pelastustoimeen liittyvät keskeiset ohjaus-

menetelmät. 

 

2.3. Strateginen johtaminen (ohjaus) 

 

Harisalon (2010, s. 244) mukaan strategisessa johtamisessa (management of strategy) on 

kysymys valittujen toimintatapojen käytöstä strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Strategi-

sen johtamisen avulla koko organisaatio tahdistetaan tekemään työtä strategisten valintojen 

suunnassa. Jos strategiaa ei johdeta, organisaation voimavarat hajautuvat erilaisiin tarkoi-

tuksiin. Strategisessa johtamisessa ei ole kysymys suoraviivaisesta eikä mekaanisesta suo-

rittamisesta. Sen on oltava luonteeltaan tarkkailevaa, arvioivaa, korjaavaa ja ennakkoluulo-

tonta toimintaa, jossa eri yksiköt ja eri tasoilla toimivat henkilöt miettivät mahdollisuuksiaan 

edistää strategisia linjauksia. Näsi ja Aunola (2005, s. 16) määrittelevät strategisen johtami-

sen kirjassaan Strategisen johtamisen teoria ja käytäntö, että täsmällisesti otettuna strategi-

nen johtaminen viittaa prosessimalliin, joka suunnittelun, organisoinnin, viestinnän, moti-

voinnin ja valvonnan kautta “käsittelee” strategiaa. Sille on ominaista ohjeistus, aikataulu-

tus, kurinalaisuus ja dokumentointi. Strategisen johtamisen avainidea on yrityskokonaisuu-

den toiminnan mahdollisimman hyvä hallinta. 

 

Pelastustoimen järjestämislakiesityksen (Suomen hallitus 2017a) 6 § 1 momentin mukaan 

“Valtioneuvosto vahvistaa valtakunnalliset lainsäädäntöä täydentävät linjaukset ja strategi-

set tavoitteet pelastustoimen järjestämiseksi”. 2 momentin mukaan “Sisäministeriö valmis-

telee ehdotuksen edellä 1 momentissa tarkoitetuiksi valtakunnallisiksi linjauksiksi ja tavoit-

teiksi. Ennen ehdotuksen antamista sisäministeriön on kuultava maakuntia sekä tarvittavassa 

laajuudessa muita viranomaisia”. Järjestämislain perusteluosa (Suomen hallitus 2017a, s. 22) 

täsmentää asiaa siten, että valtioneuvoston vahvistamat tavoitteet olisivat strategisia, eivätkä 

ne olisi sellaisenaan maakuntien toimintaa sitovia. Tavoitteet voisivat perustua esimerkiksi 

hallitusohjelmaan sekä tulipaloja ja muita onnettomuuksia tai pelastustoimen toimintaval-

miuden toteutumista koskeviin seurantatietoihin, palvelutarpeeseen tai pelastustoimen toi-

mintaa ja taloutta koskeviin seurantatietoihin. Lain perusteluissa todetaan myös, että valtio-

neuvoston kehittämistoimenpiteitä koskevilla linjauksilla yhdenmukaistettaisiin ja parannet-
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taisiin pelastustoimen palvelukykyä kokonaisuutena ja erityisesti valtakunnallisesta näkö-

kulmasta. Linjausten tavoitteena olisi infrastruktuurin kehittäminen koko maan tasolla ja ne 

voisivat kohdistua esimerkiksi pelastustoimen palvelujen tuotantorakenteeseen, tiedonhal-

linnan kehittämiskohteisiin sekä kemiallisten ja säteilytilanteiden edellyttämään erityisval-

miuteen.  

 

Kaiken kaikkiaan edellä esitetyssä valtioneuvoston sekä sisäministeriön maakuntiin ja maa-

kuntien pelastuslaitoksiin kohdistuvassa strategisessa johtamisessa / ohjauksessa on erityi-

sesti vallankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Suora kysymys voisi esimerkiksi olla, kuinka 

maakuntien itsehallinto toteutuu julkisoikeudellisina yhteisöinä, jos kehittämistoimenpiteet 

linjataan valtionohjauksella eikä maakunnan omistajaohjauksella (palvelutasopäätös)? Ky-

symys on merkityksellinen, kun huomioidaan lisäksi maakunnilta puuttuva verotusoikeus. 

Itsehallinto asiaa on käsitelty laajasti Suomen hallituksen esityksessä (Suomen hallitus 

2017b, s.25 - 26). Lisäksi maakuntien mahdollisuutta verotusoikeuteen tulevaisuudessa sel-

vitetään valtiovarainministeriössä. Rajaan edellä mainituista syistä itsehallintokysymyksen 

selvittämisen pois diplomityöstäni ja pyrin ennemminkin pelastustoimen yhtenäistämistä ke-

hittävään suuntaan, jota valtioneuvoston strategisen johtamisen lisäksi voidaan toteuttaa ku-

van 5 mukaisilla muilla ohjausmenetelmillä. Informaatio-ohjaus on määritelty pelastustoi-

men järjestämislain (Suomen hallitus 2017a) mukaan sisäministeriön tavaksi toteuttaa val-

takunnallista pelastustoimen ohjausta. Informaatio-ohjaus vahvistaa perinteisempiä ohjaus-

tapoja, kuten normi- ja resurssiohjaus. Lähestyn edellä mainittuja ohjausmenetelmiä omis-

tajaohjauksen käsitteen kautta. 

 

2.4. Omistajaohjaus  

 

Omistajaohjaus on liikemaailmasta julkishallinnon sektorille kantautunut käsite. Suomessa 

valtio ja kunnat ovat luoneet omia omistajaohjauksen linjauksiaan omistamiinsa yhtiöihin 

eniten tämän vuosituhannen alusta alkaen ja palaan luvun myöhemmässä vaiheessa valtion 

ja kunnan osalta aiheeseen enemmän. Omistajaohjaus käsitteenä on peräisin englanninkieli-

sestä termistä ”corporate governance”. Teoreettisessa keskustelussa termi on tullut esille jo 
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1930-luvulla. Käytännön yrityselämässä siitä ruvettiin puhumaan vasta 1980-luvulla ame-

rikkalaisten suurten yritysten omistusrakenteen muutosten yhteydessä ja vihamielisten yri-

tysvaltausten yhteydessä. (Hirvonen, Niskakangas ja Steiner 2003, s. 21) 

 

Englannin kielessä corporate governance muodostaa jo käsitteen, vaikka sen sisältöä ei ole 

yksiselitteisesti pystytty sopimaan. Suomen kielelle käsitettä on käännetty useammilla eri 

sanapareilla. Esimerkkejä näistä ovat yrityksen hallinta, yrityksen hallinnointi, yrityksen hal-

linto, yrityksen hallintokulttuuri. Englannin kielen governance-sanan latinankielinen kanta-

sana on gubernare (pitää perää, ohjata). Suomen kieleen on valtionyhtiöiden ympärillä käy-

dyn keskustelun yhteydessä vakiintunut sana omistajaohjaus. Se kertoo suoraan, mistä on 

kysymys. (Hirvonen et al. 2003, s. 23) Omistajaohjauksen keskeisiä lähtökohtia ovat avoin 

ja johdonmukainen omistajan käyttäytyminen, vastuullisten ja asiantuntevien jäsenten eh-

dottaminen yhtiöiden hallituksiin, omistajan panostukset yhtiöiden johtamisresursseihin ja 

johdon sitouttamiseen sekä kaikkien omistajien ja myös muiden etutahojen huomioon otta-

minen. Omistajan tärkeimmät välineet ovat itsenäinen omistajastrategian valmistelu ja 

hyvä corporate governance kehittäminen. (Valtioneuvoston kanslia, 2016) 

 

Koska tulevien maakuntien omistajaohjaukselle ei ole vielä suosituksia tai ohjeistusta niin 

asiaa voidaan tarkastella kuntien omistajaohjauksen kautta. Kuntalain (410/2015) 46 § 1 mo-

mentin mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä 

myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Onko kunnissa corporate 

governance suosituksia? Kyllä on. Iida Vuokko on pro gradu tutkielmassaan (2009) tarkas-

tellut yleisesti omistajaohjausta kuuden suurimman suomalaisen kaupungin osalta. Hän to-

teaa tutkielman loppupäätelmissään, että kuntien omistajaohjaus on pääasiassa välillistä oh-

jeiden ja tavoitteiden avulla ohjaamista ja että, kaikissa kaupungeissa nähdään tarvetta omis-

tajaohjauksen organisoinnin ja ohjeistamisen kehittämiseen. Vuonna 2016 tilanne näyttää jo 

nopealla internet -tarkastelulla erilaiselta ainakin suurten kaupunkien osalta (Helsinki, Oulu, 

Tampere ja Turku). Kunnat ovat luoneet ohjeita omistajaohjaukselle ja valtuuttaneet omis-

tajaohjausta organisaatioissaan. Näistä voi olla hyötyä vielä perustamattomissa maakunta-

hallinnoissa ja siten myös tulevaisuuden pelastustoimessa.  
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Nykyisen kuntaomisteisen pelastustoimen aikana pelastustoimen ohjaus on tapahtunut pää-

asiallisesti monijäsenisen poliittisen toimielimen päättämän pelastuslaitoksen palvelutaso-

päätöksen kautta. Päätös palvelutasosta syntyy alueen (esimerkiksi maakunta) kuntia kuul-

tuaan.  Nyt lausuntokierroksella ollut pelastuslakiluonnos sisältää mm. voimassaolevasta 

laista tutun palvelutasopäätösvaatimuksen. Palvelutasopäätöstä voidaan pitää omistajien tah-

totilan ilmaisuna, mutta myös sopimusasiakirjana tuotettavista palveluista, sillä pelastuslain 

(379/2011) 29 § mukaan päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä 

aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut 

ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittä-

misestä. Pelastuslaitos laatii itse erikseen omavalvontaohjelman, jossa määritellään palvelu-

jen toteuttamisen ja laadun varmistus. Lisäksi omavalvontaohjelmassa on määriteltävä, mi-

ten palvelujen toteutumisesta ja laatua seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. 

 

2.5. Normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus 

 

Valtiolla on käytössään useita omistajaohjauksen lisäksi useita muita ohjausmenetelmiä. Ja-

losen (2008, s.2) mukaan ohjaus kuuluu kiinteänä osana julkisen politiikan toteuttamiseen. 

Ohjauksessa on kysymys asemaan tai asiantuntemukseen perustuvasta oikeudesta, jossa oh-

jaava taho pyrkii vaikuttamaan ohjattavan tahon käyttäytymiseen.  Vainio (2016, s.23) näkee 

asian samankaltaisesti, viitaten valtion ohjauksessa kuitenkin myös toimeenpanon merkityk-

seen. 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 teh-

dessään. Oulasvirta, Ohtonen ja Stenvall (2002, s. 16) lähestyvät ohjauskäsitettä hallinto- ja 

politiikkatieteen sekä taloustieteen kautta seuraavasti: Ohjaus voidaan nähdä yhtenä politiik-

kaprosessin vaiheena, jonka avulla demokraattisesti tehdyn politiikkapäätöksen jälkeen oh-

jataan hallintoa toteuttamaan politiikka tai ohjelma tavoitteen mukaisella tavalla. Ohjauksen 

nähdään nimenomaan kuuluvan politiikan ja hallinnon väliseen suhteeseen. Ohjausta teh-

dään ohjausvälineillä, joita voidaan luokitella eri tavoin esimerkiksi jakamalla keinot nor-

meihin, taloudellisiin keinoihin ja informaatioon. 
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Normi- eli säädösohjaus tarkoittaa laeissa ja asetuksissa sekä muissa alemman asteisissa sää-

döksissä tai määräyksissä säänneltyä ohjausta, joka yleensä velvoittaa toiminnasta vastuussa 

olevaa organisaatiota tai henkilöä toimimaan tietyllä tavalla. Säädösohjaus sisältää perustus-

lailliset perusoikeudet, tavanomaisen lainsäädännön palveluja sääntelevät puitelait ja sub-

jektiiviset oikeudet. Perustuslain mukaan kuntien hallinnan yleisistä perusteista ja kunnille 

annettavista tehtävistä tulee säätää aina lakitasoisesti. (Perustuslaki 731/1999.) Perinteistä 

normiohjausta toteutetaan hallinnollisina määräyksinä ja ohjeina: Valtion virastojen ja lai-

tosten yleiskirjeet, määräykset, toimeenpano-ohjeet. Vahvin muoto on lainsäädäntö, jota ky-

seiseen säädökseen liittyvät tausta-asiakirjat (muistiot, eduskunnan keskustelut ym.) tarken-

tavat. Lainsäädäntö on yleensä täsmällistä ja määriteltyä, eikä se jätä vaihtoehtoja. Lainsää-

dännön tarkoitus on määritellä raja hyväksytyn ja ei-hyväksytyn välillä. Normiohjaukseen 

liittyvät myös valtioneuvoston antamat linjaukset ja periaatepäätökset, jotka tosin ovat 

yleensä muodoltaan väljempiä ja epätäsmällisempiä kuin säädökset. Nimensä mukaan ne 

ovat linjaavia ja valmistelevia asiakirjoja, eivätkä yleensä anna asiasta tarkkoja määritteitä. 

Niiden osoittama linjaus on kuitenkin normatiivinen. Lait ja niiden noudattaminen muodos-

tivat valtionosuusjärjestelmään sidotun valvonnan perustan. Lainsäädäntö nähdään edelleen 

vahvana keinona edistää paikallishallinnon uudistuksia, joskin on tunnistettu siihen liittyviä 

vaikeuksia. Haasteellista on esim. valtion sääntelyn määrän ja laadun kohdentaminen, uu-

distuksen paikallisen implementoinnin varmistaminen ja seuranta. Laki ei yleensä ole paras 

mahdollinen väline, kun uudistuksella pyritään tuottamaan paikallistason tehokkuutta. Lain-

säädännön käyttäminen uudistusten välineenä edellyttää kuitenkin valtakunnallisten tavoit-

teiden ja paikallisen implementaation yhteen sovittamista. (Heinämäki 2012, s. 91 - 92 ja 

viitaten Mehde 2006, s. 169) 

 

Vainion (2016, 73) mukaan olennaista on, että normi- ja informaatio-ohjaus ovat tasapainoi-

sessa suhteessa resursseihin. Jos ohjataan voimakkaasti normeilla ja informaatio-ohjauksella 

mutta vastapainoksi ei osoiteta riittävästi resursseja, ohjauksen tasapaino järkkyy. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa esim. sitä, että tehdään lainsäädäntöä, jolla asetetaan toimijalle uusia 

velvoitteita mutta uusia velvoitteita vastaan ei lisätä resursseja lainkaan 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 tavalla. Harvinaisempi mutta tietysti mahdollinen tilanne on se, että 
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resursseja jaetaan huomattavasti enemmän kuin normeilla asetetaan velvoitteita. Tällöin on 

mahdollista, että informaatio-ohjauksella ei kyetä ohjaamaan toimialaa siten kuin on tarkoi-

tus. Tämä johtaa myös epätasapainoon, jossa resurssit eivät mene ohjaajan kannalta siihen 

tarkoitukseen kuin niitä alun perin on aiottu eli käytännössä rahaa heitetään hukkaan. (Vai-

nio 2016, s. 74) 

 

Pelastustoimen keskeisenä ohjausmenetelmänä esitetään järjestämislain (2017a) mukaan in-

formaatio-ohjausta. Jalonen (2008, s.2) määrittelee informaatio-ohjauksen Hanssoniin 

(2002) viitaten ohjaustoimintana, jossa tiedon avulla pyritään vaikuttamaan ohjattavan tahon 

käyttäytymiseen. Tukia ja Wilksman (toim.) (2011, s.6) ovat vastaavasti määritelleet Sten-

vallia ja Syväjärveä (2006) mukaillen, että informaatio-ohjaus on vaikuttamaan pyrkivää ta-

voitteellista informaation ja tiedon kaksisuuntaista välittämistä. Se perustuu vuorovaikutuk-

seen ja on luonteeltaan suosittelevaa. Sen sisältämä informaatio voi olla kuvailevaa, vertai-

levaa tai hyviä käytäntöjä välittävää. Kuvaileva informaatio tarkoittaa esimerkiksi tilastoja 

ja tutkimusraportteja. Vertaileva informaatiota syntyy vertaisanalyysin ja -arvioinnin sekä 

vertaisoppimisen tuloksena. Hyviä käytäntöjä välitetään kehittämisohjelmien, hankkeiden, 

projektien, erilaisten suositusten, oppaiden ja koulutus- sekä seminaaritilaisuuksien avulla.  

Vainio (2016, s.28) viittaa Jalosen (2008) tavoin Hanssoniin (2002, s.19) kirjoittaen, että 

informaatio-ohjausta pyritään siis tekemään tiedon avulla. Jalosen (Virtanen, Stenvall ja 

Rannisto (toim.) 2015, s.40 - 41) mukaan tiedolla johtaminen – erityisesti hallinnonrajat ylit-

tävä tiedonkulku, keskenään keskustelevat tietojärjestelmät sekä julkishallinnon keräämän 

datan parempi hyödyntäminen – nähdään lupaavana keinona lisätä julkishallinnon ja laajem-

min julkisten palvelujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tiedolla johtaminen tarkoittaa yksin-

kertaisimmillaan toiminnasta itsestään syntyvän tiedon (esimerkiksi palvelun tuotantokus-

tannukset) ja toimintaan vaikuttavan ulkoisen tiedon (esimerkiksi palvelukysyntä) yhdistä-

mistä toimintatilanteessa (esimerkiksi päätöksenteko resurssien kohdentamisesta) tavalla, 

joka vie organisaatiota toivottuun suuntaan.  

 

Tukia et al. (2011, s.14) mainitsevat alkuperäislähteeseen Wilksman & Lähteenmäki (2010) 

viitaten, valtiohallinnon informaatio-ohjauksen menetelminä: oppaat, suositukset, poliittis-

ten ohjelmien linjaukset, koulutus ja tutkimus- ja tilastotieto. Raportoituna ongelmina he 
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kuvaavat muun muassa, että informaatio-ohjaus ei ole sitovaa sekä yhteys muihin ohjaus-

muotoihin ja poliittiseen päätöksentekoon on heikko. Kehittämistarpeina nähdään muun mu-

assa, että vuorovaikutusta on lisättävä ja ohjauksen koordinointia on vahvistettava. 

 

Pelastustoimen osalta mielekkääksi informaatio-ohjauksen keinoksi, sisäministeriön ja maa-

kuntien välille, esitetään neuvottelumenettelyä. Pelastustoimen järjestämislakiesityksen 

(Suomen hallitus 2017a, s. 31) mukaan sisäministeriön ja maakuntien tulee neuvotella vuo-

sittain pelastustoimen palvelujen toteuttamisesta. Neuvottelun tarkoituksena on ohjata pe-

lastustoimen ja sen palvelujen kehittämistä sekä edistää pelastustoimen valtakunnallisesti 

yhdenmukaista järjestämistä. Neuvotteluissa tulee arvioida valtakunnallisten tavoitteiden ja 

strategioiden toteutumista, kustannusten ja kustannusvaikuttavuuden kehitystä, pelastustoi-

men palvelujen kehitystä sekä omavalvonnan toteutumista. Neuvotteluissa on käsiteltävä li-

säksi keskeisiä tavoitteita, työnjakoa ja yhteistoimintaa palvelujen tuottamisessa sekä toi-

mintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia. Neuvotteluissa voidaan käsitellä myös 

muita pelastustoimen järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen liittyviä asioita. Järjestämis-

lain (2017, s.23) perusteluosan mukaan ohjauksen tavoitteena on synnyttää jatkuva vuoro-

puhelu ministeriön ja maakuntien välille siten, että pelastustoimea voitaisiin kehittää yhteis-

ymmärryksessä ja eri maakuntien kanssa saatuja kokemuksia hyödyntäen. Ohjauksen tavoit-

teen on pelastustoimen palvelurakenteen jatkuva uudistaminen siten, että se ottaa huomioon 

asukkaiden tarpeet ja maakuntien edellytykset järjestää palvelut.  

 

Pelastustoimen järjestämislain ja sen perusteluosan perusteella voidaan todeta, että infor-

maatio-ohjauksen keskiössä ovat ihmiset tarpeineen ja toisaalta tahtotila luoda maakunnille 

edellytykset järjestää palvelut. Vuorovaikutteisen neuvottelumenettelyn avulla sisäministe-

riö ja maakunta pyrkivät tiedonvaihtoon, jossa sisäministeriö tuo valtioneuvoston poliittisen 

tahtotilan ilmaisun oman strategisen suunnittelunsa rinnalle. Vastaavasti maakunnat välittä-

vät sisäministeriölle tietoa pelastuslaitosten tuottamista palveluista. Syntyykö näistä riittävät 

tietovirrat ja onko tietovirroilla riittävästi vaikuttavuutta pelastustoimen kehittämiseksi jää 

vielä tulevaisuuden arvoitukseksi.  

 

Ohjauksen kokonaisuutta voidaan tarkentaa esittämällä myös kysymykset kuka, mitä, miten 

ja kenen kanssa. Vastaukset kysymyksiin avaavat pelastustoimeen vaikuttavien toimijoiden 

välisiä rooleja (taulukko 1): 
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Taulukko 1: Kuka, mitä, miten ja kenelle tarkastelu  

Kuka Mitä Miten Kenen kanssa 

Valtioneuvosto Poliittinen ohjaus Hallitusohjelma Kaikki 

Valtioneuvosto Strateginen ohjaus Yhteiskunnan turvalli-

suusstrategia, pelas-

tustoimea koskevat 

linjaukset 

Sisäministeriö 

Valtiovarainministeriö JTS/Talousarvio Neuvottelu Sisäministeriö 

Valtiovarainministeriö JTS/Talousarvio Neuvottelu Maakunta 

Sisäministeriö Normiohjaus Lainsäädäntö Pelastuslaitos 

Sisäministeriö Resurssiohjaus Neuvottelu Maakunta/ 

Pelastuslaitos 

Sisäministeriö Informaatio-ohjaus Ohjeet, tilastoinnit, ra-

portit 

Pelastuslaitos 

Maakunta Järjestämisvastuu Lainsäädäntö Pelastuslaitos 

Maakunta Omistajaohjaus Maakuntastrate-

gia/Palvelutasopäätös 

Pelastuslaitos 

Maakunta Resurssiohjaus Budjetti / Palvelutaso-

päätös 

Pelastuslaitos 

Pelastuslaitos Tuottamisvastuu Palvelutasopäätös Maakunta 

Pelastuslaitos Informaatio-ohjaus Raportit Maakunta/sisäministeriö 

Pelastuslaitos Turvallisuus- 

yhteistyö 

Verkostoituminen Muut turvallisuuspalvelui-

den tuottajat 

Asiakas Toteutus Pelastustoimen palve-

lut arvojen mukaisesti 

Pelastustoimen henkilöstö 

  

 

Valtion vahvimmat ohjausmenetelmät pelastustoimeen ovat siis normi-, resurssi- ja infor-

maatio-ohjaus. Ohjausten implementointi maakuntiin toteutetaan neuvottelumenettelyn 

avulla eli neuvottelu on ohjauksen ”rajapinta” valtion ja maakunnan välillä. Vaikka saamme 

taulukon avulla selvennettyä rooleja, niin tärkeä kysymys on, että onko neuvotteluilla aitoa 

merkitystä? Toisaalta vähintään yhtä tärkeä kysymys on, että onko jaettava tieto relevanttia 

kehittämisen näkökulmasta ja onko sillä mahdollisuus esimerkiksi asiakkaiden saaman pal-

velun laatuun tai määrään? Kolmas kiinnostava kysymys on, olemmeko pelastustoimena 
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liian yksin yksittäisenä turvallisuusviranomaisena tietojemme kanssa vai tulisiko tietoja kä-

sitellä yhdessä ja yhteistyössä myös muiden turvallisuusviranomaisten kanssa yhteiskunnan 

kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi? Jos vastaus viimeiseen kysymykseen on kyllä, niin 

miten se tulisi toteuttaa? Harri Jalonen (2008, s.11) esitti yhtenä kolmesta kehittämisehdo-

tuksena Informaatio-ohjaus tietojohtamisen näkökulmasta – artikkelissaan, että vaikutta-

vuutta voidaan pyrkiä edistämään vahvistamalla (kunta)toimijoiden itseohjautuvuutta ja tu-

kemalla verkostomaisten toimintamuotojen syntymistä, sillä monimutkaisen yhteiskunnan 

monimutkaisia ongelmia voidaan ratkaista vain useiden eri toimijoiden yhteistyöllä. Tämä 

edellyttää tiedon luomiselle, vaihdolle ja hyödyntämiselle sopivaa kontekstia. Yksisuuntai-

sen informaation jakamisen sijaan informaatio-ohjauksen tulisi olla luonteeltaan tietoon pe-

rustuvaa neuvottelua ja yhteisen merkityksen luomista. Vuorovaikutteisessa ja verkostomai-

sessa yhteistyössä voisi olla voimaa pelastustoimen kehitykselle. 

 

2.6.  Verkostomainen yhteistyö  

 

Vainion (2016, s.77) mukaan pelastustoimeen on synnytettävä uusi verkostomainen tapa toi-

mia. Uusi informaatio-ohjaus on verkostojen hallitsemista ja johtamista ja tähän verkostoon 

on kuuluttava kaikki toimialan toimijat ja keskeiset sidosryhmät. Sisäministeriön pelastus-

osaston ja koko toimialan kannalta tämä tarkoittaa uudenlaista organisoitumista ja uuden-

laista toimintakulttuuria, jossa eri tahojen roolit ovat selkeät. Vainio perustaa näkemyksensä 

pelastustoimen uudistushankkeessa pelastuslaitoksille ja sisäministeriön pelastusosastolle 

29.2.2016 lähetettyyn kyselyyn, jossa kysyttiin yhtenä kysymyksenä sisäministeriön ohjaus-

roolista ja toimialan ohjauksesta (Vainio 2016, s. 71). 

Verkostoitumisella tarkoitetaan yritysten ja organisaatioiden erilaisia yhteistyömalleja, joi-

hin voivat samanaikaisesti osallistua useat eri tahot. Yhteistyötahot voivat olla joko muita 

yrityksiä tai organisaatioita tai muita toimijoita, ja yhteistyön intensiteetti voi vaihdella va-

paaehtoisuudesta melko tiukasti määriteltyihin ja noudatettuihin yhteistyösääntöihin (Pirnes, 

2002, s.7). Krogarsin (1995, s.41) määrittelyn mukaan verkostoitumisella tarkoitetaan vuo-

rovaikutussuhteiden muodostumista tai tietoista muodostamista, joilla liitetään yhteen 

joukko erilaisia toimijoita. Organisaatioihin kytkettynä tällä määritelmällä on kuvattavissa 

organisaation sisäistä tilaa, sen suhdetta ympäristöönsä, tai näiden kahden muodostamaa 
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kombinaatiota. Yksinkertaistetussa muodossaan verkostoitumiselle hahmottuu kaksi perus-

ulottuvuutta (formaali ja informaali), joiden suhteen tarkastelu on toteutettavissa.  Pirneksen 

(2002, s. 8) mukaan yhteistyön muodollisuus eli formaalisuus on selkeä ja ulospäinkin erot-

tuva verkostojen ominaisuus. Yhteistyön juridinen sitovuus ja muotomääräisyys voi vaih-

della löyhästä liitosta erilaisiin yritysjärjestelyihin. Olennaista tässä on se, minkä tyyppisiä 

ovat ne siteet, jotka pitävät ryhmää koossa. Yhteistyö on kuitenkin myös henkilöiden välistä 

toimintaa, ja usein henkilökohtaiset suhteet ovatkin yhteistyön lähtökohtana. Krogars (1995, 

s.41) painottaa vastaavasti samaa asiaa toteamalla, että verkostoituminen ei voi olla vain 

organisaatioiden formaalien rakenteiden kuvaamista verkoston muotoon. Formaalin järjes-

telmän puitteissa ei useinkaan kyetä riittävään vuorovaikutukseen, vaan siihen tulee yhdistää 

kiinteästi kytkeä informaalit yhteydet. 

 

Pelastustoimi on valtakunnallisesti verkostoitunut kumppanuusverkostoksi. Kumppanuus-

verkosto antaa hyvän vuorovaikutusalustan keskusteluille alan yhtenäistämiseksi ja kehittä-

miseksi. Pelastuslaitokset verkkosivuston (Pelastuslaitokset, 2017) mukaan kumppanuus-

verkoston toiminta perustuu työjärjestykseen. Työjärjestyksen pohjalta on muodostettu ver-

koston toimintaohje. Verkoston kotipesä on yhteistyösopimuksella Kuntaliitto Palvelut 

Oy:ssä. Kumppanuusverkoston toiminta on jaettu neljään palvelualueeseen. Palvelualueiden 

jäsenistö koostuu pelastuslaitosten johtoryhmätason toimijoista, jotka vastaavat omassa 

työssään kyseenomaisista palveluista. 

 

Palvelualueilla haetaan yhdenmukaisia linjauksia ja toimintamalleja sekä pyritään kehittä-

mään pelastuslaitosten toimintaa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Palvelualueilla 

on vuosittain määritellyt kärkihankkeet. Kumppanuusverkoston perimmäisenä tavoitteena 

on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että tuotetut palvelut kansalaisille ovat laaduk-

kaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista 

säädöksistä ja määräyksistä. (Pelastuslaitokset, 2017) 

 

Palvelualueen puheenjohtaja voi perustaa määräaikaisia työryhmiä ratkomaan jotain tiettyä 

tehtävää ja tekemään ehdotuksia yhteisiksi toimintamalleiksi. Verkostomainen työtapa si-

touttaa osallistujansa paremmin kuin vanhakantainen yksipuolinen sanelu. Jäseniksi työryh-

mään kutsutaan alan johtavia asiantuntijoita riippumatta siitä ovatko he pelastuslaitoksen 

palveluksessa vai eivät. (Pelastuslaitokset, 2017) 
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Kumppanuusverkoston kokonaisuutta kuvataan Pelastuslaitokset verkkosivuilla seuraavasti 

(kuva 6): 

 

 

Kuva 6: Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto (2017) 

Ylintä päätösvaltaa pelastuslaitosten kumppanuusverkostosta käyttää pelastusjohtajien ko-

kous, jolle valmistelun tekee pelastusjohtajien hallitus sekä palvelualueet tarvittavine työ-

ryhmineen. Kumppanuusverkoston päätoimisesta tekemisestä vastaa pelastuslaitosten ja 

Kuntaliiton yhteisesti palkkaamat kaksi henkilöä, kehittämispäällikkö ja koordinaattori. Li-

säksi kumppanuusverkostolle työskentelee eri projekteihin nimettyjä osa-aikaisia tekijöitä. 

Vainio (2017, s.72) analysoi, viitaten 29.2.2016 pelastustoimen uudistushankkeessa toteu-

tettuun kyselyyn, vastauksia kumppanuusverkostosta ja sen toiminnasta seuraavasti: ”Vuo-

rovaikutteisuuden lisääminen ja erityisesti verkostomainen yhteistyö nähdään tärkeänä ja 

joissakin vastauksissa viitataan pelastuslaitosten yhteiseen kumppanuusverkostoon, joka tar-

joaisi foorumin verkostomaiselle yhteistyölle. Tämän tyyppinen yhteistyö puuttuu syste-

maattisena toimintana pelastusalalla, vaikka sisäministeriön edustajia on mukana kumppa-

nuusverkoston palvelualueiden toiminnassa. Sisäministeriön, pelastuslaitosten ja kumppa-
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nuusverkoston keskinäisiä suhteita ei ole tällä hetkellä määritelty kovinkaan tarkasti ja toi-

saalta kumppanuusverkoston toiminnasta puuttuu pelastusalan järjestöt ja sidosryhmät. 

Olennaista kuitenkin on, että verkostomainen rakenne olisi luotava nykyistä vahvemmaksi 

ja se olisi luotava koko pelastustoimen kattavaksi siten, että suhteet sidosryhmiin otettaisiin 

myös huomioon”. Linna et al. (2007, s.4) kirjoittavat Verkostokoordinaattorimalli alueelli-

sen palveluklusterin kehittämisessä -raportin johdannossa, että yksityisellä sektorilla kilpai-

lukykyä ja tuottavuuden kasvua on jo pitkään haettu verkostomaisilla toimintatavoilla, joissa 

tehokkuus löytyy keskeisesti työnjaosta, pitkäaikaisista kumppanuuksista, toimijoiden väli-

sestä oppimisesta sekä sopivasta sekoituksesta suurtuotannon ja erikoistumisen etuja. Kro-

garus (1995, s.64 - 65) vastaavasti näkee, että jokainen organisaatio tarvitsee toiminnassaan 

yhteyksiä, mitkä suuntautuvat sen ulkopuoliseen ympäristöön. Nämä voivat muodostua mm. 

suhteista sidosryhmiin tai julkisvaltaan, mutta erityisesti yhteydenpidosta muihin organisaa-

tioihin. On oletettavaa, että toiminnan luonteesta riippuu, kuinka keskeisiä suhteet ja niiden 

kautta muodostuvat verkostot ovat. Verkostoituminen ympäristöön ei sinällään ole itsetar-

koitus, vaan perustuu hyötyyn, joka sillä katsotaan saavutettavan. Hyöty voi olla luonteel-

taan hyvin moninaista. Se saattaa muodostua esimerkiksi uudesta asiakassuhteesta, tai vas-

taavasti muilta organisaatioita saatavasta informaatiosta, joka koetaan merkitykselliseksi. 

Tarkasteltaessa nykyistä pelastustoimen verkostoitumisen viitekehystä pelastuslaitosten per-

spektiivistä, niin nykykokonaisuus voidaan kuvata seuraavasti (kuva 7): 
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Kuva 7: Verkostoitumisen viitekehys (mukaillen Linna et al. 2007, s. 15) 

 

Nykymuotoisessa pelastustoimessa omistajaohjauksen ääntä käyttää useimmiten alueellinen 

lautakunta tai johtokunta. Strateginen omistajaohjaus tapahtuu lakisääteisen palvelutasopää-

töksen kautta, jonka lisäksi toimiva johto saa toimivaltuudet erikseen päätettävällä hallinto-

säännöllä. Suorituskyky- ja prosessiohjaus on pelastuslaitoksissa tunnistettu ja niitä käyte-

tään. Mutta kuten yleisesti tiedetään, julkishallinnon organisaatiot eivät ole näissä ohjaus-

mekanismeissa yleensä yksityisen sektorin tasolla.  Rohkenen väittää, että esimerkiksi pe-

lastustoiminnan prosessit ja pelastustoiminnan suorituskyvyn mittaus tarvitsevat kehittä-

mistä. Kilpailuasetelman puuttuminen tekee helposti laiskaksi ja prosessien kehittäminen jää 

siksi uupumaan. Strateginen verkostoyhteistyö ja -ohjaus mahdollistavat arvoverkon havain-

noimisen, mutta myös sen hallinnan. Keskeisiä tekijöitä yksittäisen pelastuslaitoksen arvo-

verkkoon ovat pelastustoimen kumppanuusverkosto (muut pelastuslaitokset), sisäministeriö, 

muut viranomaistahot, muut sidosryhmät, kuten vapaaehtoiset palokunnat ja kouluttajatahot 

sekä itseoikeutettuina kuntalaiset ja kunnat (omistajat, asiakkaat). Paikalliset pelastuslaitok-

set ovat laajasti sopineet mm. rajapinnoista yhteistyössä sekä seuraavat mm. tilannekohtai-

sesti resursointia verkostotoimijoiden kesken. 

 

Strateginen verkosto-

yhteistyö /-ohjaus: 

sm, kumppanuusver-

kosto, muut viran-

omaiset, sidosryhmät 

 

Pelastuslaitos 

Omistajat eli kunnat 

Omistajaohjaus 

Suorituskyky- ja prosessiohjaus 
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2.7. Klusteri  

 

Linnan et al. (2007, s. 7) mukaan (viitaten Ollus, Ranta & Ylä-Anttila 1998, s.39) verkostoi-

tuminen alueellisessa kontekstissa johtaa meidät klusterin käsitteeseen. Klusterin tunnus-

merkkeinä voidaan pitää verkostomaisen tuotannon ja siihen liittyvien toimintojen organi-

soitumista. Käytännössä tämä tarkoittaa toisiaan täydentävien yritysten ja toimialojen muo-

dostamaa verkostoa tai osaamiskeskittymää, jossa vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta 

osaaminen luo keskittämishyötyjä, jotka vuorostaan tuottavat mitattavissa olevia yhteistoi-

mintaetuja eri organisaatioille. Verkostomaista toimintaa voidaan pitää klusterilähtöisen toi-

minnan peruselementtinä. Tätä kautta klusteritutkimuksen keskeinen lähtökohta on lisäarvoa 

tuottavien verkostosuhteiden ja toimintatapojen hahmottaminen. Klusterikäsite voidaan 

määritellä verkoston yläkäsitteeksi, eräänlaiseksi sateenkaareksi, jonka suojissa kehittyy uu-

sia ja sammuu vanhoja verkostoja elinkaariajattelun mukaisesti. Verkostot voidaan vastaa-

vasti nähdä klustereita tiiviimpinä ja rajatuimpina yhteistyörakenteina, joissa useimmiten on 

jokin keskeinen toimija, jonka ympärille verkoston toiminta kehittyy. Klusterit – sateenkaa-

riajattelun mukaisesti – rakentuvat vastaavasti olemassa olevien tai syntyvien verkostojen 

varaan. 

Klusterin syntyminen edellyttää sopivia ympäristöolosuhteita, joissa yhteiset intressit ja yh-

teistoiminnasta saatava potentiaalinen lisäarvo motivoivat toimijoita tavoittelemaan yhteis-

toimintahyötyjä. Klusterin kehittyminen on jatkuva prosessi. Kehittymiseen kuuluu eri vai-

heita, joista yksi on uusien klusterien syntyminen. Kun yritys havaitsee, että tavoitteeksi 

asetettu visio voi toteutua vain yhdessä toisten yritysten kanssa, verkostoituminen on oival-

linen toteutusmalli. Uuden klusterin syntyminen edellyttää kohtuullista toiminnallista alus-

taa omassa ympäristössään. Aloitushetkellä yrityksillä on yhteinen teema tai visio ja keskei-

set toimijat on määritelty.  (Linna et al. 2007, s. 7) Esimerkiksi turvallisuusviranomaisilla ja 

heidän sidosryhmillään teema on turvallisuus. Teeman lisäksi keskeisiin toimijoihin liittyy 

alueellisten toimijoiden lisäksi pelastustoimen osalta mm. sisäministeriö.  Perustettavilla 

maakunnilla ja maakuntiin liittyvillä pelastuslaitoksilla vastaavasti on yhteinen visio myös 

turvallisuudessa. Tämä syntyy mm. yhteisestä lakisääteisestä varautumisen velvoitteesta.  

Maakuntauudistuksessa on yhtenä keskeisenä tavoitteena luoda sellainen palvelutuotanto-

järjestelmä, joka hyödyntää turvallisuuspalveluissakin alueelta löytyviä resursseja. Samaan 
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asiaan viittaavat Linna et al. (2007, s. 20-21) vahvistamalla, että palvelutuotannon tavoit-

teena on varmistaa laadukkaat ja tehokkaat palvelut kuntalaisille. Suurimmat muutokset ny-

kyiseen palvelutuotantotapaan ovat: 1) Johtamisjärjestelmän muutos 2) Palveluiden organi-

soiminen prosessimaisesti asiakassegmenttien perusteella 3) Palveluiden tuottajat palvelevat 

prosesseja mutta voivat edustaa eri sektoreita 4) Palveluiden tuottaminen klusterissa elemen-

teillä, joilla aikaansaadaan uusia tehokkaita palvelukonsepteja. Yrityksiä tarkasteltaessa ha-

vaittiin, että tehokas tapa käynnistää klusteroitumista ja johtaa verkostoja on kärkiyritys-

malli. Julkisen palveluklusterin osalta kärkiyrityksen rooli ja tehtävät lankeavat kunnalle. 

Linna et al. (2007, s.21) käyttävät roolista nimitystä verkostokoordinaattori). Kuntatahon 

tehtävänä verkostokoordinaattorina on huolehtia palvelutuotannon tehokkaasta organisoin-

nista. Yritysten kohdalla todettiin, että ne ratkaisevat tapauskohtaisesti, kannattaako tuotanto 

järjestää itse tekemällä, ostamalla vai verkostoitumalla. Yhtenäistä sääntöä siitä, kuinka tu-

lisi toimia, ei voida tehdä, vaan kaikkia eri vaihtoehtoja tullaan jatkossa tarvitsemaan. Tämä 

pätee klusterimuotoiseen toimintaan myös julkisella sektorilla. Palveluklusterin kaltaisessa 

toiminnassa verkostokoordinaattorilla on kolme tehtävää: johtaa palvelutuotannon suoritus-

kyky- ja prosessiohjausta, johtaa koko palvelutuotantoverkoston strategista ohjausta ja vä-

littää strategisen omistajaohjauksen tavoitteet ja vaatimukset operatiiviseen toimintaan. 

(Linna et al. 2007, s. 21) 

Edellä kuvattu verkostomainen toiminta, klusterimalli sekä verkostokoordinaattorin rooli so-

veltuvat toimintamalleina myös uuteen maakuntaorganisaatioon. Lähestyn empiiristä tutki-

mustyötä case maakunnan ja pelastuslaitoksen kautta. 
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 MAAKUNTUUDISTUKSEN VALMISTELU MAAKUNNASSA 

 

Pelastustoimen näkökulmasta uudistukseen tehdään valmistelua käytännössä siis kolmella 

tasolla: valtakunnallinen taso, maakunnallinen taso ja pelastustoimen taso. Tästä lähtökoh-

dasta tarkastelen asiaa tässä luvussa. 

Hallituksen reformi (2016): Suomen hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa teh-

tävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Maakuntien tehtävien perus-

tana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Tehtäväjakoa hallituksen re-

formi (2016) kuvaa seuraavasti: 

 Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoi-

man yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toi-

miala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen 

lainsäädännön periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kun-

nalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, 

paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuun-

nittelusta. 

 Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ym-

päristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistä-

misen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen 

identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. Lisäksi maakunnat vastaavat maakunnalle 

lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista. 

 Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuk-

sien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvä-

lisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvon-

nasta. Valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloin-

kin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena periaat-

teena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja rat-

kaisukäytännön soveltaminen. (Hallituksen reformi 2016) 
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Uudistukset koskevat useita viranomaisia ja kaiken kaikkiaan uusiin maakuntahal-

lintoihin on siirtymässä vuoden 2019 alkaen noin 350 organisaatiota ja noin 215 000 

henkilötyövuotta. 

Varsinais-Suomessa maakunta- ja soteuudistuksen valmistautuminen on käynnistetty ke-

vään 2016 aikana. Maakunnassa ollaan tällä hetkellä ns. esisuunnitteluvaiheessa. Varsinais-

Suomen maakuntauudistuksen projektisuunnitelma on valmisteltu Varsinais-Suomen liiton, 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Lounais-Suomen 

aluehallintoviraston sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen johtavien viranhaltijoiden yh-

teistyönä. (Leppänen 2016, s. 2) 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano sisältää neljä vaihetta: 1) Esival-

mistelu 21.6.2016–30.6.2017, 2) Väliaikaisen toimielimen toimikausi 1.7.2017–28.2.2018, 

3) Maakunnan käynnistämisvaihe ja ensimmäinen maakuntavaltuuston toimintakausi 

1.3.2018–31.12.2018 ja 4) Uuden maakunnan ensimmäinen toimintakausi 1.1.2019 alkaen. 

(Leppänen 2016, s. 2) 

 

Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämi-

selle maakuntiin, eli tehdään riittävät selvitykset em. siirtoja varten väliaikaisen valmistelu-

toimielimen, valtion ja muiden sidosryhmien käyttöön. Esivalmisteluvaiheessa kuvataan 

maakunnan palvelutoiminnan toiminnalliset tavoitteet sekä pääasialliset keinot ja toimenpi-

teet tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi esivalmisteluvaiheessa kuvataan muutoksen kes-

keiset vaiheet, vaiheiden lopputulokset ja aikataulut sekä resurssit, viestintä ja vuorovaiku-

tuksen periaatteet. (Leppänen 2016, s. 2) 

 

Maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivuilla (Suomen hallitus, 2017 c) esitetään maakunta-

hallinnon malliorganisointi seuraavasti (kuva 8): 
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Kuva 8: Maakuntien malliorganisaatio (Suomen hallitus 2017c) 

 

Kuvassa organisoituminen on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: asiakkaat, järjestäminen ja 

tuottaminen. Lisäksi yhteisesti palveluita tuottavat palvelukeskukset on kuvattu neljäntenä 

elementtinä. 
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 PELASTUSTOIMEN VALMISTELU 

 

4.1. Katsaus pelastustoimen valtakunnalliseen nykytilanteeseen 

 

Vuodesta 2004 Suomen pelastustoimi on hoidettu alueellisena. Kunnat vastaavat pelastus-

toimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla (22 aluetta). Sisäministeriö johtaa, ohjaa 

ja valvoo pelastustoimen palveluiden tasoa valtakunnallisesti. Aluehallintovirastot puoles-

taan valvovat pelastustoimen palveluiden tasoa ja laatua omilla toimialueillaan. (Pelastuslaki 

2011/379, 4 luku)  

 

Pelastustoimen tehtävistä on lainsäädännön lisäksi kirjoitettu esimerkiksi Varsinais-Suomen 

pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä, että: Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja 

muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa, 

poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen sekä niihin varautuminen. Pelastustoi-

men perustavoitteena on estää onnettomuudet, erityisesti tulipalot, ennalta. Onnettomuuk-

sien sattuessa pelastustoimen on kyettävä antamaan apua nopeasti ja tehokkaasti. Pelastus-

toimen tulee varautua myös erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Onnettomuuksien 

ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pelastustoimi tekee yhteistyötä muiden vi-

ranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tehokas onnettomuusriskien hallinta 

edellyttää jatkuvaa riskien ja niissä tapahtuvien muutosten seurantaa ja arviointia.  (Varsi-

nais-Suomen pelastuslaitos 2016, s. 5) Edelleen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palve-

lutasopäätöksessä todetaan tehtävistä, että: Yksittäinen pelastuslaitos voi suorittaa ensihoi-

topalveluun (sairaankuljetus, ensivastetoiminta) kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun jär-

jestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella. (Varsi-

nais-Suomen pelastuslaitos 2016, s.33) 

 

Pelastushenkilöstön kouluttaminen on keskittynyt Suomessa kahteen alan oppilaitokseen, 

Pelastusopistoon ja Helsingin pelastuskouluun. Pelastusopisto on sisäministeriön alainen op-

pilaitos, joka antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista koulutusta, pelas-

tustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä normaaliolo-

jen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. Pelastus-
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opisto vastaa myös kansainvälisen pelastustoiminnan ja siviilikriisinhallinnan tehtäviin val-

mentavasta koulutuksesta. Sisäministeriö on valtuuttanut myös Helsingin kaupungin pelas-

tuskoulun antamaan pelastustoimen ammatillista peruskoulutusta. Pelastuslaitos huolehtii, 

että sopimuspalokuntien henkilöstöllä on riittävä koulutus pelastustoimintaan. Käytännössä 

sopimuspalokuntien henkilöstön koulutuksen järjestävät valtaosin Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestö (SPEK) ja alueelliset pelastusliitot. Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) jär-

jestää alan jatko- ja täydennyskoulutusta ja toimii monipuolisesti pelastustoimen kehittä-

miseksi. (Sisäministeriö 2016b, s.8) 

 

Suomen pelastustoimen osaaminen on arvostettua ympäri maailman. Sisäministeriön julkai-

sussa (2016b, s.10) todetaan, että Suomi osallistuu aktiivisesti Euroopan unionin pelastus-

palveluyhteistyön sekä muun pelastusalan kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseen. 

Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat EU:n lisäksi Pohjoismaat ja muut lähialueet, YK alajärjes-

töineen, Naton rauhankumppanuusyhteisö sekä Itämeren valtioiden neuvosto, Barentsin eu-

roarktinen neuvosto ja Arktinen neuvosto. Suomi voi sisäministeriön päätöksellä lähettää 

katastrofi tilanteissa toisen valtion tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä pelastus- ja avus-

tustoimintayksiköitä ja pelastustoimen asiantuntija-apua ulkomaille. Suomi voi myös itse 

tarvittaessa pyytää pelastustoimeen kuuluvaa kansainvälistä apua. 

 

4.2. Alueellisen pelastuslaitoksen yleisesittely – Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa ja huolehtii pelastustoimesta 27 kunnan alueella. 

Varsinais-Suomen kunnat vastaavat yhteistoiminnassa Varsinais-Suomen alueen pelastus-

toimen järjestämisestä. Isäntäorganisaationa toimii Turun kaupunki, jonka taloudessa pelas-

tuslaitos on itsenäisenä taseyksikkönä. Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan kuntien asu-

kasluvun perusteella euroa/asukas. Ylimpänä päättävänä monijäsenisenä toimielimenä toi-

mii Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta ja viranhaltijana pelastusjohtaja.  

 

Pelastuslaitosta johtaa siis pelastusjohtaja. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutaso-

päätöksen (2016, s.9) mukaan: Pelastuslaitoksella on 551 virkaa ja tointa. Laitoksen toiminta 

on jaettu kolmeen pelastuspäällikön johtamaan palvelualueeseen: 

 riskienhallinnan palvelualue, johon kuuluvat valvonta sekä varautumisen palvelu-

yksiköt. 
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 operatiivinen palvelualue, johon kuuluvat pelastustoiminta sekä ensihoidon palve-

luyksiköt. 

 tukipalveluiden palvelualue, johon kuuluvat talouden, koulutuksen ja viestinnän, 

hallinnon, henkilöstön, teknisen, sisäisen turvallisuuden sekä kehittämisen (sisältäen 

mm. kansainvälinen toiminta, palontutkinta ja sisäinen turvallisuus) palveluyksiköt. 

  

Pelastuslaitoksen toiminta-alue on Varsinais-Suomen maakunta: alueen pinta-ala on yh-

teensä 20 570 km2, mistä maa-aluetta 10 660 km2 ja muu osa 9 876 km2 vesialuetta. Alueen 

asukasmäärä oli 31.12.2014 472 725, joista 88,9 % suomenkielisiä, 5,7 % ruotsinkielisiä ja 

5,8 % muita kieliä äidinkielenään puhuvia. Ulkomaan kansalaisia alueella asuu 18 161 hen-

kilöä. Varsinais-Suomen maantieteelliseen alueeseen kuuluvat myös Saaristomeren vesialu-

eet. Saaristo aiheuttaa palvelutasolle oman haasteellisen riskitarkastelun, sillä Saaristomeri 

muodostuu noin 22 000 saaresta. Ilman kiinteää tieyhteyttä asuu 4272 henkilöä 177 saarella. 

Alueella on kesämökkejä noin 49 500. Mantereella sijaitsee mm. isoja sairaaloita, matkus-

taja- sekä öljysatamia, petrokemian teollisuutta, vilkasta maantie- ja raideliikennettä, kan-

sainvälinen lentokenttä sekä puolustusvoimien kohteita. (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 

2016, s. 8) 

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suun-

nannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja. Pelas-

tuslaitoksen toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensi-

hoitopalveluja Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina 

vuorokauden aikoina. 24h-valmiudessa olevia paloasemia alueella on kymmenen ja 8h-val-

miudessa olevia paloasemia kolme. Paloasemia on yhteensä 83 ja alueella toimii 66 sopi-

muspalokuntaa. Varsinais-Suomen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita sopimusperus-

teisesti. (Varsinais-Suomen pelastuslaitos 2016, s. 9-10) Varsinais-Suomen paloasemilta 

tuotetaan vuosittain noin 10 000 pelastustehtävää, yli 42 000 ensihoitotehtävää ja lähes 

10 000 riskienhallinnan lupa- ja tarkastustehtävää. Pelastuslaitoksen budjetti on noin 42 mil-

joonaa euroa. 

 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisella tasolla pelastustoimen kump-

panuusverkosto yhteistyöhön. Paikallisella tasolla pelastuslaitos on verkostoitunut käytän-

nön tasolla muiden alueen turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. po-

liisin, puolustusvoimien, rajavartioston sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, mutta 

myös kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa, kuten esimerkiksi yhdistykset ja järjes-
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töt (mm. sopimuspalokunnat, meripelastusseura, pelastuskoirat, kouluttajaorganisaatiot, te-

ollisuuspalokunnat jne.). Yhteistyötä voidaan kuvata säteittäisellä viranomaisten klusteriku-

vauksella, jossa keskiössä on avunsaaja eli asiakas (kuva 9): 

 

 

Kuva 9: Varsinais-Suomen turvallisuusviranomaisten turvallisuusklusteri 

 

Tiivistetysti luvun kokonaisuuden perusteella voidaan todeta, että Varsinais-Suomen pelas-

tuslaitoksen verkostoyhteistyöhön, turvallisuuden tuottamisen näkökulmasta, kuuluvat kun-

tien lisäksi asiakkaat eli kuntalaiset, mutta myös muut turvallisuuspalveluita tuottavat tahot 

(muut viranomaiset ja kolmas sektori). 

 

Asiakas

Sosiaali-
ja 

terveyden
huolto

Rajavartio
laitos

Kolmas 
sektori
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 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

 

5.1. Tutkimusstrategia 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, ha-

vainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää joko vaihtoeh-

toisesti, rinnan tai eri tavoin yhdisteltynä tutkittavan ongelman ja tutkimusresurssien mu-

kaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, s. 71). 

 

Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestelmäuudistuksesta julkaistiin päivitettyinä (pl. pe-

lastustoimen järjestämislaki, joka julkaistiin tammikuussa 2017) 22.12.2016. Pelastustoimen 

näkökulmasta maakunta- ja soteuudistuksen tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, pelastustoi-

men järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Edellä mainitut lait perus-

teluineen olivat osa tutkimusaineistoani, joiden pohjalta laadin haastattelukysymyksiä. Tut-

kimusstrategiani oli siis kvalitatiivinen tutkimushaastattelu. Haastattelun suurena etuna mui-

hin tiedonkeruumuotoihin on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti ti-

lanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Haastatteluaiheiden järjestystä on 

mahdollista säädellä, samoin on enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia kuin esimer-

kiksi postikyselyssä (Hirsjärvi et al. 2004, s.194). Haastattelut olivat joka tapauksessa erit-

täin tärkeä osa lopullista pelastuslaitosten asemoinnin ja ohjauksen ehdotustani, sillä haasta-

teltaviksi pyydetyt henkilöt ovat keskeisessä asemassa valmistelemassa väliaikaishallinnolle 

pohjaesityksiä päätöksentekoa varten. Haastattelun etuna on, että vastaajiksi suunnitellut 

henkilöt saadaan yleensä tutkimukseen. Haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti 

myöhemminkin, jos on tarpeen täydentää aineistoa tai jos halutaan tehdä vaikkapa seuranta-

tutkimusta (Hirsjärvi et al. 2004, s. 195). 

 

Haastattelulajeja on useita, lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja syvähaastattelu. Lomake-

haastattelulla, teemahaastattelulla ja syvähaastattelulla pystytään tutkimaan erilaisia ilmiöitä 

ja hakemaan vastauksia erilaisiin ongelmiin (Tuomi ja Sarajärvi 2009, s.74). Tavallisesti 

haastattelulajeja erotellaan sen mukaan, miten strukturoitu ja miten muodollinen (tarkasti 

säädelty) haastattelutilanne on. Yhtenä ääripäänä on täysin strukturoitu haastattelu, jossa en-
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nalta laaditut kysymyssarjat ovat tietyssä järjestyksessä. Toisena ääripäänä on strukturoima-

ton, täydellisen vapaa haastattelu, jossa haastattelijalla on mielessään vain tietty aihe tai alue 

ja keskustelu käydään vapaasti rönsyillen tämän aihepiirin sisällä” (Hirsjärvi et al. 2004, s. 

197).  

 

Tutkielmaa valmistellessani päädyin valitsemaan haastattelulajeista teemahaastattelun. 

Avoimuudessaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lähellä syvähaastatte-

lua. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin 

liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan 

ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merki-

tykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, s. 75)  

 

5.2. Tutkimuskohteiden valinta 

 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys ja sen tarkastelu osoittavat, että valtakunnallinen ohjaus 

noudattaa perinteisiä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen menetelmiä. Erityisesti in-

formaatio-ohjaus on nostettu pelastustoimen osalta keskeiseen rooliin pelastustoimen järjes-

tämislakiin kirjattuna ohjauskeinona. Neuvotteluilla täyttyy vuorovaikutuksen tiedonkäsit-

telyn odotukset ja formaalit neuvottelumuodot ovat näin ollen keskeiset. Maakuntatasolla 

pelastuslaitosten asemointi maakuntaorganisaatioon, ohjausmenetelmät ja esimerkiksi laa-

jempi verkostoituminen ovat vielä ratkaisematta. Kaikki edellä mainitut kuitenkin liittyvät 

toisiinsa ja niille tulee saada yhteinen tahtotila toteutuakseen tarkoituksenmukaisella valta-

kunnallisesti yhtenäisellä tavalla. 

 

Maakuntaorganisaatiot ovat tällä hetkellä valmisteluvaiheessa. Organisoitumisen ja ohjauk-

sen määrittelyn kannalta tärkein aika on pian käsillä, sillä tulevien itsehallintoalueiden väli-

aikaisten hallintojen perustamisvalmistelut ovat käynnissä ja päätöksentekohetket lähesty-

vät. Tällä hetkellä valmistelua paikallisesti tekevät mm. maakuntien liittojen muutosjohtajat 

sekä kuntien, sairaanhoitopiirin, pelastuslaitoksen ja ely -keskuksen nimeämät henkilöt. Val-

takunnallisesti pelastustoimen valmistelu tapahtuu ensisijaisesti sisäministeriössä, mutta 

myös Kuntaliitolla on roolinsa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kautta.  Kuten todet-

tua, koko pelastustoimen alan kannalta olisi ehdottoman hyödyllistä saada aikaan yhtenäinen 
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näkemys pelastuslaitosten asemoitumisesta ja ohjauksesta maakunnissa, jotta valtionohjaus 

sekä siihen liittyvät ohjauskeinot ja ennen kaikkea alan kehittäminen toiminnallisesti sekä 

laadullisesti olisivat toteutettavissa valtakunnallisesti samankaltaisesti. 

 

5.3. Aineiston keruu ja analysointi 

 

Tavoitteeni oli muodostaa haastatteluiden avulla, valmistelua tekevien henkilöiden mielipi-

teistä, malli maakunnan pelastustoimen järjestämiseksi.  Haastatteluiden pohjaksi muodostin 

haastateltaville kysymyksiä asiakirjatarkastelun, teoreettisen viitekehyksen ja niiden tarkas-

telun pohjalta, huomioiden erityisesti asemoinnin ja ohjauksen näkökulmat, mutta myös ver-

kostoitumisen näkökulman (verkostomainen yhteistyö, klusteri, verkostokoordinaattori). 

Haastattelin tutkimukseeni sisäministeriön, Kuntaliiton, maakunnan liiton ja pelastuslaitos-

ten edustajia. 

 

Kysymykset haastateltaville teemoittain olivat: 

 

1. ”Organisointi. Maakuntahallinnon malliorganisaatio voidaan jakaa käytännössä 

kolmeen osaan: Asiakkaat, palveluiden tuottajat ja palveluiden järjestäjät (kuva). 

Mihin kohtaan pelastuslaitos tulisi asemoida malliorganisaatiossa?  

 

Tarvittaessa vastausta tarkentavat jatkokysymykset: 

1) Järjestäjä- ja/vai tuottajaorganisaatioksi?  

2) Mikä käytännössä erottaa maakunnan sisällä järjestäjä- /tuottajaorganisaatiot toi-

sistaan? 

3) Itsenäinen liikelaitos, osana liikelaitosta vai joku muu (mikä)? 
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2. Ohjausmenetelmä. Mikä tulee mielestänne olla keskeisin pelastuslaitokseen kohdis-

tuva ohjausmenetelmä maakunnissa (viitaten kysymykseen 1, positiointi): Strategi-

nen ohjaus, normi-, resurssi tai informaatio-ohjaus, prosessiohjaus tai joku muu oh-

jausmenetelmä?  

3. Ohjauskeino. Mitä ohjauskeinoa/-keinoja esittämänne ohjausmenetelmän toteutuk-

sessa tulisi käyttää? 

4. Rahoitus. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja ohjaa maakuntien taloudenpi-

toa. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta uudistuksen voimaantullessa. Tulisiko itse-

hallintoalueilla (maakunnalla) olla tulevaisuudessa verotusoikeus?  

5. Yhteistyö ja verkostoituminen. Sekä maakunnallisella, että valtakunnallisella ta-

solla on useita turvallisuuteen liittyviä toimijoita. Miten ja millä menetelmillä näki-

sitte 18 eri maakunnan pelastuslaitoksen puhaltavan keskenään yhteen hiileen ja 

myös toisten turvallisuustoimijoiden kanssa? Esimerkkeinä pelastuslaitosten kump-

panuusverkosto, klusteri ja verkostokoordinaattorimalli. 

 

Tarvittaessa vastausta tarkentavat jatkokysymykset: 

1) Tulisiko pelastuslaitosten välistä yhteistyötä tiivistää/velvoittaa, esimerkiksi asetuk-

sella, maakuntia suuremmille alueille, kuten esimerkiksi erva-alueita vastaaviksi? 

2) Tulisiko alueellista ja/tai valtakunnallista turvallisuusviranomaisten välistä yhteis-

työtä tiivistää, esimerkiksi asetuksella, kokonaisturvallisuuskuvan saavuttamiseksi ja 

kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi?” 
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Pyysin haastateltavaksi 10 henkilöä. Haastattelupyynnöt lähetin 23.5.2017, etukäteen suun-

nitellusti, kohdennetuille henkilöille seuraavanlaisella sähköpostilla 23.5.2017:  

”Hei, teen parhaillaan Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon diplomityötä (tuotan-

totalous ja yrittäjyys), joka aiheeltaan liittyy uusien maakuntaorganisaatioiden oh-

jaukseen ja ohjausmekanismeihin (pääasiassa pelastustoimen näkökulmasta). Tut-

kielman teoriaosuudessa, mutta myös empiirissä osuudessa tarkastelen aiheeseen 

liittyviä asiakirjoja, kuten reformiministereiden linjaukset sekä maakuntauudistuk-

seen liittyvät lakiluonnokset. Asiakirjatarkastelua täydennän haastattelututkimuk-

sella, kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Olisiko mahdollista haastatella 

sinua (noin puolituntia), teemahaastattelun merkeissä, ensi viikon aikana (29.5.-1.6., 

mikä vain kellonaika)?”  

 

Kaikki haastattelupyynnön saaneet vastasivat pyyntöön hyväksyvästi. Haastateltavista kaksi 

osallistuu maakuntapolitiikkaan (poliitikkoja) ja loput edustavat valmistelevia virkamiehiä 

pelastuslaitoksista, maakuntaliitosta, Kuntaliitosta ja sisäministeriöstä. Tutkimusluvan pyy-

sin haastattelun alussa suullisesti ja sain suostumuksen tutkimukseen kaikilta haastatelta-

vilta. Kaikki haastattelut olivat yksilöhaastatteluita. Haastatteluista neljä on toteutettu haas-

tattelutilanteina kasvokkain ja kuusi puhelinhaastatteluna ja ne on kaikki tallennettu äänital-

lenteina.  

 

Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko ovat tutkimuksen ydinasioita 

(Hirsjärvi et al. 2004, s. 209), joten haastatteluiden jälkeen olen litteroinut haastattelut mah-

dollisimman nopeasti tallennuksen onnistumisen varmistamiseksi. Tallennettu laadullinen 

aineiston olen kirjoittanut sanasanaisesti ja tätä nimitetään litteroinniksi. Litterointi voidaan 

tehdä koko kerätystä aineistosta tai valikoiden esimerkiksi teema-alueiden mukaisesti. To-

teutin litteroinnin koko aineistosta. Aineiston litteroiminen on tavallisempaa kuin päätelmien 

tekeminen suoraan nauhoista (Hirsjärvi et al. 2004, s. 210).  Aineistolähtöisen sisältöanalyy-

sin saavuttamiseksi noudatin kokonaisuudessa Tuomi et al. 2009, s. 112 mallia (kuva 10): 
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Kuva 10: Aineistolähtöinen sisältöanalyysi (mukaillen Tuomi et al. 2009, s.112) 

 

Aineiston pelkistäminen tapahtui siis litteroinnin yhteydessä. Haastateltavat henkilöt olen 

merkinnyt litterointeihin tunnuksin H1-H10. Haastattelijan tunnuksena olen käyttänyt nimi-

kirjaimia MK. Tallenteiden nauhoittamiseen käytin Samsung ääninauhuri - sovellusta versio 

20.1.83–92. Äänitallenteita kertyi kymmenestä haastattelusta yhteensä 302 minuuttia ja 11 

sekuntia. Litteroituna tekstiaineistona, Times New Roman, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5 

A4 kokoisia liuskoja tuli yhteensä 81 kpl. Tutkijana paras perehtyminen aineistoon tapahtui 

samalla, kun litteroin aineiston. Litteroinnin jälkeen luin aineiston useampaan kertaan mer-

kitsemällä/ryhmittelemällä värisymboleilla teemoihin liittyviä vastauksia. Kokosin vastauk-

set erikseen yhteen ja vertailin niitä asiakirja-aineistoon muodostaakseni yhteneväisyyksiä 

ja eroavaisuuksia johtopäätöksiäni varten. 

 

5.4. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten luotettavuus ja 

pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn tut-

Aineiston käsitteet

Käsitteet liitetään teoriaan Johtopäätökset

Aineiston ryhmittely

Samankaltaisuudet yhdistetään

Aineiston pelkistäminen

Litterointi Epäolennaisen karsinta



 

49 
 

kimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi et al. 2004, s.216). Tutkimuksen luotettavuutta arvioi-

daan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistetta-

vuutta. Esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen, voidaan tulosta pitää 

reliaabelina, tai jos samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja saadaan sama tulos, 

voidaan jälleen todeta tulokset reliaabeleiksi. Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite 

on validius (pätevyys). Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata 

juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et al. 2004, s. 216)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole aivan yhtä yksinkertaista osoittaa luotettavuutta ja pä-

tevyyttä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Todistan luotettavuutta ja pätevyyttä mm. 

edellä esitetyllä tarkalla selostuksella tutkimuksen toteuttamisesta kappaleessa 6.1.  
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 ANALYSOINTI 

 

Aineiston ryhmittelyssä, osana analysointia, oli tarkoituksenmukaista tarkastella teoria-

osuutta, teemahaastatteluita sekä aiheeseen liittyviä asiakirjoja, kuten järjestämislakiehdo-

tukset perusteluosineen. Haastatteluiden alustava teemoittaminen mahdollisti keskustelun 

rajaamisen osakokonaisuuksiin ja niihin aiheisiin, jotka olen arvioinut olennaisiksi tutki-

muksen näkökulmasta. Teemoina olivat: 

 Organisointi 

 ohjausmenetelmät ja ohjauskeinot 

 rahoitus 

 yhteistyö ja verkostoituminen. 

 

Teemojen ennalta valinta helpotti alustavien kysymysten asettelua ja asioiden tarkastelua 

tutkimuskysymysten näkökulmista. Haastatteluiden yhteydessä aihe yleensä laajeni varsi-

naista kysymystä laajemmaksi antaen kuitenkin tutkijalle arvokasta lisätietoa ilman jatkoky-

symysten esittämistä. Tämä näyttäytyi erityisesti organisointi – teemassa, joka useasti laajeni 

haastatteluissa järjestä/tuottaja – sijoittelusta keskusteluun liikelaitosten tarpeellisuudesta. 

Ohjausmenetelmät ja ohjauskeinot menivät haastatteluissa useasti yhteiseksi teemaksi. Tästä 

johtuen olen ne myös analysoinut yhtenä teemana. 

 

Haastatteluita edisti haastateltavien hyvä tietous uudistuksesta ja sen eri mahdollisuuksista, 

mutta aistittavissa oli myös uudistuksen ehkä kuitenkin jopa sekava tilanne ja epävarmuus 

koko uudistuksen toteutumisesta. Vastaukset olivat objektiivisia ja usein vaihtoehtoisia, sillä 

välttämättä yhtä oikeaa vastausta asioihin ei vielä ole tai asialle ei ole esimerkiksi poliittista 

linjaa tässä vaiheessa määritelty. Seuraavissa kappaleissa käsittelen teemoja ja teemahaas-

tatteluita liittäen niitä siis teoriaosuuteeni, mutta myös asiakirjatarkasteluun. 

 

6.1. Organisointi 

 

Teemahaastattelun ensimmäinen kysymys liittyi organisointiin ja asemointiin. Esitin kysy-

myksenä seuraavan kysymyksen: ”Maakuntahallinnon malliorganisaatio voidaan jakaa käy-

tännössä kolmeen osaan: Asiakkaat, palveluiden tuottajat ja palveluiden järjestäjät. Mihin 
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kohtaan pelastuslaitos tulisi asemoida malliorganisaatiossa?” Kysymyksen teoreettinen vii-

tekehys liittyy organisoinnin osalta luvun 2 kohtaan 2.1. ”Keskeinen organisaatioteoria – 

valtateoria”.   

 

Haastatteluissa esille nousi varsin selkeästi se, että pelastustoimeen pyritään vaikuttamaan 

vallankäytön näkökulmasta useasta organisaatiosta, mutta myös Harisalon (2010 s. 210) viit-

taaman Robert Dahlinin (1971) vallan määritelmän mukaisesti muun muassa ihmisten ja 

ryhmien kautta. Se, missä valta lopulta on, niin asiakirjatarkastelun perusteella, on selvää, 

että pelastustoimen ohjausvalta jakaantuu päätöksenteon ja tehtäväjaon osalta tulevaisuu-

dessa sekä valtiolle että maakunnille. Näiden sisällä valta jakaantuu edelleen poliittiseen oh-

jausvaltaan (poliittiset ryhmät, kuten esimerkiksi johtokunnat ja lautakunnat) ja virkamies-

johtoon. Poliittinen ohjausvalta ja sen asemointi esiintyivät haastatteluissa varsin vähäisessä 

määrin, mutta nousi kuitenkin esiin esimerkiksi seuraavasti: 

H1: ”Ja nään kyl tään organisoinnin niin, että nykyisenkaltainen lautakuntarakenne, 

mikä voisi olla esimerkiksi nykyinen maakuntahallitus ja siihen liittyvä poliittinen 

lautakunta joka toimii niin kuin nykyisen aluepelastuslautakunnan sijaan siellä ja 

sen yläpuolella on sitten maakuntavaltuusto. Eli eli se liikelaitos, on se mikä tahansa, 

niin niin vaik se olisi liikelaitos, niin siellä pitäisi olla poliittinen johto, poliittinen 

hallitus”. 

 

Tutkijana minua kiinnosti myös kysymyksen ulkopuolelta, ilmeneekö pelastuslaitos jotenkin 

pakkovaltaa (Harisalo 2010, s.29 viitaten Etzioniin 1970) käyttävänä organisaationa ja onko 

sillä mahdollisesti vaikutusta pelastuslaitosten asemointinäkemyksiin maakuntaorganisaa-

tioissa. Tästä en kuitenkaan saanut varmoja havaintoja liittyen juuri pakkovallan käyttöön. 

Teeman perimmäinen kysymys osana vallan käyttöä liittyi kuitenkin pelastuslaitoksen ase-

mointiin organisaatioina uudessa maakunnallisessa ympäristössä. Tämä jakoi haastatelta-

vien mielipiteet laidasta laitaan tuottajiin, järjestäjiin, tuottaja/järjestäjiin ja kokonaisuuden 

sivussa olevaan viranomaisorganisaatioon. Kuten Jabe et al. (2013, s.19) toteavat, että se, 

joka saa vaikutusvaltaa, saa samalla oikeuden tehdä kollektiivisesti sitovia päätöksiä sekä 

vaikuttaa järjestelmään ja siinä toimiviin ihmisiin. Haastatteluissa havaitsin, että, että vas-

taukset vaihtelivat erityisesti haastateltavan taustaorganisaation mukaisesti. Olen tiivistänyt 

vastaukset seuraavasti: 
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H1: ”Pelastuslaitos on palveluiden tuottaja ja siihen liittyen se, että mitä nykyisiä 

toimenpiteitä niin liittyy tähän palveluiden tuottamiseen, mitkä on ne pelastuslaitok-

sen toimialan sisällä olevat palvelut, sitä täytyy vielä tähdentää muun muassa ensi-

hoidon osalta”. 

H2: ”Mun mielestäsi pääosa pelastuslaitoksesta kuuluu palveluiden tuottajiin tai 

tuottaja puoleen, mutta nyt tässä mallissa. jossa järjestäminen ja tuottaminen pitäis 

erottaa toisistaan niin periaatteessa tähän järjestäjäorganisaatioon pitäis silloin 

tulla myös pelastustoimen osaamista, mutta sitten aika huomattavan paljon ohuem-

malla resurssilla”.  

H3: ”Musta se olis yksinkertaista järjestää vain niin, että se olisi siellä vain niin kuin 

omana organisaationa, miten sitä nyt sitten kutsutaankin, mutta siinä ei niin kuin 

erikseen olisi mitään järjestäjää, tuottajaa ja onks se sitten liikelaitos, onks sekään 

sitten välttämätöntä? Mutta, tuoko se siihen vain turhan byrokratian sen takia vain, 

että joku muu on siellä liikelaitoksena. Että mun mielestä vain niin yksinkertaisesti 

kuin suinkin ja silloin se muistuttais varmaan aikalailla sitä mallia eräällä lailla mitä 

se on nyt”. 

H4: ”Sijoittaisin palveluntuottajaksi edelleenkin, mutta sä varmaan jatkat jatkoky-

symyksellä, että miten se ohjataan”. 

H5: ”No se on kyllä sitten kyllä, vaikka on erilaisia mielipiteitä, niin äkkiseltään mää 

itte olen sitä mieltä tietysti, että tuottaja ja järjestäjä. Että siinä on niin kuin molem-

pia”. 

H6: ”Palveluidentuottaja”. 

H7: ”Joo siis, tottakai siis ajatus on meidän näkökulmasta se, että valtaosaltaan se 

pitäisi olla tässä tuottajaorganisaatiossa. Mutta, varmaankin tarvitaan jonkinnä-

köistä tota edustavuutta myöskin tuossa järjestäjäorganisaatiossa”.  

H8: ”No selkeetä se olisi, että se organisoitais omana yksikkönä sinne järjestäjä-

puolelle, sinne niin kuin konserniin, et tota noin, vaik on palvelutuotantoa, mut että 

se on niin kuin selvästi sellainen viranomaispaikka”. 

H9: ”No siis tota noin, jos ajatellaan ylipäänsä pelastuslaitosten toimintaa, niin sen 

pitäis olla hyvin asiakaslähtöistä toimintaa. Onko se sitä tänä päivänä, en ota siihen 

tässä kohtaa kantaa. Tietenkin lähellä asiakkaita, mutta se, että miten maakuntahal-
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lintoon sijoittuisi, niin sitä on vaikea määritellä näin, että onko järjestäjä- vai tuot-

tajapuolella, koska se minun mielestä järjestäjä-/tuottajamalli ei vain toimi pelastus-

toimessa”.  

H10: ”Joo joo, tota. Mä laitan sitten rastin, että molemmat”. 

 

Teoreettisen viitekehyksessä esiin noussut positioinnin käsite ilmenee kaikista vastauksista. 

Tämän näyttäytyy ensisijaisesti siis pelastuslaitoksen sijoittamisena maakuntaorganisaation 

tuottaja- ja järjestämisosaan. Yhtymäkohta löytyy tarkemmin Kuuselan (2010, s.51) avaa-

masta positioinnin käsitteestä: ”Positiointi on käsite, jolla on useampia merkityksiä. Kaup-

patieteissä positiointia käytetään kuvaamaan, miten esimerkiksi yritys tai tuota asemoituu 

markkinoilla”. Kuten teoriaosuudessa totesin, niin yhtä hyvin positioinnin käsitettä voi siis 

käyttää kuvaamaan pelastuslaitoksen asemoitumista tuottaja- ja/tai järjestäjäorganisaatioon.   

 

Asiakirjatarkastelun liittäminen teemahaastatteluiden analysointiin antoi tutkijalle tässä ta-

pauksessa enemmän asian tarkastelukulmia. Muun muassa hallituksen esityksessä eduskun-

nalle maakuntien perustamisessa on esitetty, että pelastustoimen järjestäminen kuuluu tule-

vaisuudessa perustettaville maakunnille (Suomen hallitus 2017b, s.697). Palvelun järjestä-

misvastuusta on esitetty samassa esityksessä (Suomen hallitus 2017b, s. 698 - 699), että: 

”Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen 

oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettä-

vien palvelujen ja muiden toimenpiteiden: 

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 

3) tuottamistavasta; 

4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta; 

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä”. 

 

Näin ollen on selvää, että järjestämisvastuu ja asukkaiden oikeuksien toteutumisvastuu ovat 

siis maakunnilla. Palveluiden tuottamisesta esitetään seuraavaa (Suomen hallitus 2017b, s. 

699): ”Jollei lailla toisin säädetä, maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat pal-

velut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen perus-

tuen muilta palvelujen tuottajilta”. Pelastustoimen osalta edellä mainitut esitykset eivät tuo 
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olennaisia muutoksia nykytilanteeseen, kuten aikaisemminkin totesin. Esimerkiksi Varsi-

nais-Suomessa pelastustoimen järjestämisvastuussa on maakunnallisesti Turun kaupunki ja 

tulevaisuuden muutoksessa järjestämisvastuutahoksi esitetään Varsinais-Suomen maakun-

taa. Palveluiden tuottaminen on nykymallissa ollut pelastuslaitoksen tehtävä itsenäisenä ta-

seyksikkönä osana Turun kaupungin hallintoa. Ainoa muutos, mikä vaikuttaisi esityksen 

kautta tulevan Varsinais-Suomeen on pelastuslaitoksen liikelaitostaminen omaksi liikelai-

tokseksi tai osaksi muuta liikelaitosta, sillä hallituksen esityksen maakuntalaiksi ja sen 9 

luvussa ja 52 §:ssä (Suomen hallitus, 2017b, s. 713) määritellään maakunnan liikelaitoksen 

asema ja tehtävä seuraavasti:  

 

”Maakunta perustaa yhden tai useamman liikelaitoksen, jonka tehtävänä on tuottaa 

maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, 

muita sille erikseen säädettyjä palveluja ja maakunnan sille järjestämisvastuunsa pe-

rusteella osoittamia tehtäviä. Liikelaitos vastaa tuottamisvastuullaan olevien palve-

lujen edellyttämästä julkisen vallan käyttämisestä. Liikelaitoksen tehtävänä on myös 

antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien hoitamisessa. 

Maakunnan liikelaitoksen tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä. 

 

Maakunnan liikelaitos toimii maakunnan osana”. 

 

Hallituksen esityksen perusteluosan kohdassa 3.3.1. (Suomen hallitus 2017b, s.177) asia on 

selvennetty seuraavasti: ”Maakunnan toiminnassa järjestämisvastuuta koskeva päätöksen-

teko ja palvelujen tuotanto eriytettäisiin. Maakunnalla olisi tehtävissään järjestämisvastuu. 

Ellei laissa toisin säädetä, maakunta voisi tuottaa palvelut itse tai yhteistoiminnassa muiden 

maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelun tuottajalta. Maa-

kunnan palvelutuotannosta vastaisi laissa erikseen säädetyissä tehtävissä kuten sosiaali- ja 

terveyspalveluissa ja pelastustoimessa maakunnan liikelaitos, joita voisi olla maakunnassa 

yksi tai useampia. Liikelaitos olisi osa maakuntaa, mutta se olisi maakunnan sisällä toimin-

nallisesti ja taloudellisesti eriytetty. Liikelaitosta johtavat johtokunta ja johtaja, joiden teh-

tävistä säädetään laissa. Liikelaitoksella olisi myös oma talousarvio erillisenä osana maa-

kunnan talousarviota. Liikelaitos käyttäisi tehtäviensä edellyttämää julkista valtaa. Laitok-

sen palveluksessa olisi myös viranhaltijoita”.  
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Muita organisointitapoja järjestämislakiesityksessä ei esitetä, joten tulkitsen niin, että liike-

laitostaminen on ainoa vaihtoehto. Haastatteluissa liikelaitostaminen nousi esille organisoin-

titeemassa seuraavasti: 

H1: ”Ja sanotaan, että jos laissa on mahdollisuus olla kuntaliikelaitos, niin miksei 

voisi olla niin kuin maakuntaliikelaitos. Ja nään kyl tään organisoinnin niin, että 

nykyisenkaltainen lautakuntarakenne, mikä voisi olla esimerkiksi nykyinen maakun-

tahallitus ja siihen liittyvä poliittinen lautakunta joka toimii niin kuin nykyisen 

aluepelastuslautakunnan sijaan siellä ja sen yläpuolella on sitten maakuntaval-

tuusto”. 

H2: ”Mulla on oma henkilökohtainen vahva kanta, että pelastuslaitoksen pitäisi olla 

itsenäinen liikelaitos. Kun pelastuslaitos on niin kuin oma 600 henkilön yksikkönsä 

joka on tavallaan sellainen kompakti kokonaisuus, niin miksi ihmeessä siitä ei teh-

täisi omaa liikelaitosta. Se on tavallaan organisatorisestikin aika helppo niin kuin 

nykyisestä rakenteesta irrottaa omaksi osuudekseen”. 

H3: ”Et minusta se olis kaikkein helpointa helpointa ikään kuin sijoittaa vain täm-

möiseks, miks mä nyt kutsuisin sitä, omaksi niin kuin hyvin itsenäiseksi, sitähän tää 

tulee olemaan, hirveen itsenäinen yksikkö. Et se pitäisi myöskin pyrkiä, että ei panna 

kontrollia sellaisiin paikkoihin missä sitä ei tarvita”. 

H4: ”Näen sen niin, että kun pelastuslaitoksella on laaja-alaisia tehtäviä muihin 

viranomaisiin nähden, myöskin maakunnan sisällä, niin että se asema organisaa-

tiossa tulee riittävän vahvaksi toteuttaa niitä, myöskin kipuilija aiheuttavaa poik-

keusoloihin johtamiseen liittyviä johtamismalleja niin, mitä etäämmällä se on näistä 

muista toimijoista, niin sitä helpompi se on rakentaa se johtamismalli sinne”. 

H5: ”Noh yleisesti ottaen mä en oo kauheen innostunut liikelaitoksista niin kuin kun-

taorganisaatioissa”. 

H6: ”Jos on kyllä tai ei vaihtoehdot, niin silloin itsenäinen liikelaitos”. 

H7: ”No jos on valinnan paikka, niin mä sanoisin näin, että toimialan ohjauksen 

kannalta, toimialan myöskin siellä maakunnassa, sen toimialan asemoinnin kannalta 

kaikkein ehkä toimivin ratkaisu on, että se on itsenäinen liikelaitos elikkä oma liike-

laitos. Ei osana mitään muuta eli oma liikelaitos jolloin se tota sanotaanko se sisä-

ministeriön tekemä sisällöllinen ohjaus, noh minkälaiseksi se nyt muodostuukaan, 

mutta joka tapauksessa, että sisäministeriön ohjaus olisi suoraan sinne tavallaan 

omaan liikelaitokseen. Jos me ollaan osana jotakin muuta liikelaitosta, niin mä en 
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edes tiedä miten se ohjaus onnistuisi. Et tota siinä mielessä näkökulma on se, että 

itsenäinen liikelaitos olisi varmaan se toimivin ratkaisu tässä mielessä”. 

H8: ” No sellaisena hallinnollisena mallina se sopii niin kuin tälläkin hetkellä on et 

pelastuslaitoksia toimii liikelaitoksena, jolloin se antaa mahdollisuuden sit tehdä 

jonkinlaista bisnestäkin ja se antaa ehkä läpinäkyvämmäksi sen rahaliikenteen, kun 

on tasejatkuvuutta ja muuta et. Sit taas jos ajatellaan semmosena, että se tehtäis sen 

takia, että pelastuslaitokset rupee tekemään bisnestä, niin en mä sitä siinä mielessä 

niinku nää tarpeellisena siinä, että itsenäinen taseyksikkö ajaa ihan hyvin sen 

asian”. 

H9: ”Omassa liikelaitoksessa voisi olla vähemmän byrokratiaa edistää niitä tavoit-

teita joita ylipäätänsä pelastuslaitokselle yhteiskunnan taholta asetetaan”. 

H10: ” Jos pelastustoimi on niin kuin liittyy/liikkuu soteliikelaitoksen tai muun liike-

laitoksen sisällä, niin pelastustoimi muuttuu vähitellen ikään kuin budjettiarvoaan 

vastaavan kokoiseksi, kun pitäisi olla tavallaan merkityksen kokoinen eikä sen raha-

määrän kokoinen. Ja sitten se taistelu taloudesta voi olla epäreilu pelastustoimea 

kohtaan, jos se toimialan brändi ja merkitys ei ole riittävän hyvin ymmärretty niin 

kuin tässä yhteiskuntakokonaisuudessa”. 

 

Liikelaitos -keskustelut osana organisointiteemaa sopi hyvin sisältöön, vaikka sitä ei teoreet-

tisessa viitekehyksessä sellaisenaan olekaan käsitelty. Se voidaan kuitenkin liittää omistaja-

ohjaus – käsitteeseen, joka Hirvonen et al, (2003, s.23) mukaan kertoo suoraan mistä on 

kysymys. Omistaja ohjaa ja kertoo mitä se haluaa ja haastatteluiden perusteella jää käsitys, 

että pelastuslaitoksesta halutaan vahva itsenäinen toimija osana maakuntaorganisaatiota. 

Haastatteluiden perusteella on siis todettavissa, että pelastuslaitos nähdään parhaimmillaan 

itsenäisenä viranomaistoimijana. Näin ollen on luontevaa, että se toimii tulevaisuudessa, ku-

ten maakuntien järjestämislaki mahdollistaa, itsenäisenä maakunnan liikelaitoksena, eikä 

osana muuta liikelaitosta.  Sisäministeri Paula Risikko (Kok.) on ottanut kantaa pelastuslai-

tosten organisointiin Pohjalainen lehdessä (11.6.2917, s.18) otsikolla ”Pelastustoimi omaan 

liikelaitokseen” seuraavasti: 

”Parhaillaan on menossa iso sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus sekä maakun-

tauudistus. Eduskunnassa käsitellään samaan aikaan myös pelastustoimen uudis-

tusta. Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa 
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järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin 

tai luonnonkatastrofeihin koko maassa.  

 

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 18 maakunnan järjestelmässä, kun valtion oh-

jausrooli on tarpeeksi vahva. Haluamme myös varmistaa pelastustoimen resurssien 

tehokkaan käytön niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene, vaan laadu-

kas pelastustoimi säilyy koko maassa. On lisäksi tärkeää säilyttää pelastustoimen 

mahdollisuudet tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.  

 

Kansalaisen näkökulmasta luvassa ei ole suuria muutoksia, vaan pelastustoimen lä-

hipalvelut säilyvät pääasiassa ennallaan ja vähintään nykytasolla. Tehokas pelas-

tustoimen järjestelmä edellyttää hallinnollista selkeyttä maakunnissa. Vastuut on 

selkeästi määriteltävä. Hallituksen linjausten mukaan palvelujen järjestäminen ja 

tuottaminen tulee erottaa toisistaan. Tämä tarkoittaa liikelaitosrakennetta, jossa lii-

kelaitos tuottaa palveluja ja maakunta toimii palvelujen järjestäjänä. Maakuntauu-

distuksessa muodostetaan siis liikelaitoksia. Toiminnan sujuvuuden sekä rahoituksen 

ja palvelujen riittävyyden arvioinnin näkökulmasta on olennaista, että maakunnan 

liikelaitosrakenne on selkeä. Pelastustoimen kehittämisen näkökulmasta on erittäin 

tärkeää, että pelastustoimi on maakunnan organisaatiossa omana liikelaitoksenaan. 

Selkeä liikelaitosrakenne mahdollistaa maakunnan toiminnan tasapainoisen kehittä-

misen paremmin kuin malli, jossa useita ja tarpeiltaan erilaisia palveluja pyritään 

sijoittamaan samaan liikelaitokseen. Oma liikelaitos mahdollistaa myös johtamisen 

ja hallinnon selkeyden ja on nykyisistä valtaosaltaan jo maakunnan kokoisista pe-

lastustoimen liikelaitoksista saatujen kokemusten perusteella toimiva ratkaisu. Ei 

myöskään se, että pelastustoimi tuottaa joillain alueilla myös ensihoidon palveluja, 

edellytä, että sosiaali- ja terveystoimi ja pelastustoimi olisi ko. alueella sijoitettu sa-

maan liikelaitokseen. Selkeys tarkoittaa myös sitä, että maakunnan yhden liikelaitok-

sen tehtäväkenttä ei voi olla liian laaja. Toiminnan kehittämisen kannalta on olen-

naista, että rahoitusta ja palvelutasoa tarkastellaan samassa yhteydessä. Jos pelas-

tuslaitokset eivät toimi itsenäisinä liikelaitoksina, tällainen arviointi on lähes mah-

dotonta tehdä. Pelastustoimen järjestelmän lisäksi sisäministeriön tehtävänä on so-

vittaa yhteen ja tukea maakuntien toimintaa yhteisen varautumisen tehtävissä. Kun 
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maakuntien pelastuslaitokset toimivat omissa liikelaitoksissaan, sisäministeriön pe-

lastustoimen ohjaus ja yhteisen varautumisen yhteensovitus on suoraviivaista”. 

 

Sisäministeri Risikon kanta on selkeä ja toteutettavissa. Tutkimustyön näkökulmasta asia-

kirjatarkastelu mahdollistaa kannan mukaisen toteutuksen ja se myös vastaa haastateltavien 

näkemykseen pelastuslaitosten itsenäisyydestä uusissa maakuntaorganisaatioissa. Kyse on 

enää ainoastaan tulevien maakuntapäättäjien tahtotilasta ja vallankäytöstä päätöksenteossa. 

Näkyykö omistajan tahto samanlaisena vielä vuoden päästä? 

 

 

 

6.2. Ohjausmenetelmä ja -keinot 

 

Teemahaastattelun toinen kysymys liittyi ohjausmenetelmiin ja esitin kysymyksenä seuraa-

van kysymyksen: ”Mikä tulee mielestänne olla keskeisin pelastuslaitokseen kohdistuva oh-

jausmenetelmä maakunnissa (viitaten kysymykseen 1, positiointi): Strateginen ohjaus, 

normi-, resurssi tai informaatio-ohjaus, prosessiohjaus tai joku muu ohjausmenetelmä”?  Oh-

jausmenetelmiä käsittelen pääasiassa teoriaosuuteni luvussa 2 (2.2.-2.5.), jossa keskeisim-

mät ja tunnetuimmat tarkastelussa olevat ohjausmenetelmät ovat strateginen ohjaus, normi-

, resurssi- ja informaatio-ohjaus. 

 

Asiakirjatarkastelussa ohjausmenetelmät ja ohjauskeinot nousevat parhaiten esityksessä 

maakuntalaiksi ja sen perusteluosassa, mutta myös erikseen pelastustoimen järjestämislaki-

esityksessä kohdassa informaatio-ohjaus. Voidaan todeta, että tulevaisuuden pelastustoi-

messa (osana maakuntaorganisaatioita) valtioneuvosto vahvistaa valtakunnalliset lainsää-

däntöä täydentävät linjaukset ja strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiseksi (Suo-

men hallitus, 2017a, s.22). Maakuntatasolla kyse on ensisijaisesti strategian toteuttamisesta, 

mutta myös toteutuksen johtamisesta. Teoriatarkastelussa ilmeni (Harisalon 2010, s.244) nä-

kemys, että strategisessa johtamisessa (management of strategy) on kysymys valittujen toi-

mintatapojen käytöstä strategisen tahtotilan saavuttamiseksi. Harisalon näkemystä täydentää 

teoriaosuudessa hyvin Näsin et al. (2005, s.16) näkemys siitä, että strategisen johtamisen 

avainidea on yrityskokonaisuuden toiminnan mahdollisimman hyvä hallinta. Näistä käsit-

tääkseni on kyse koko uudistuksessa. Valtio haluaa kertoa vision ja suunnan, johon se tahtoo 
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maakuntien ja maakuntien pelastuslaitosten etenevän. Valtiollisella ohjauksella ja johtami-

sella pyritään parempaan kokonaisuuden hallintaan. Se mitä tukevia ohjausmenetelmiä stra-

teginen ohjaus tarvitsee, ilmenee myös teorian kautta tiivistettynä taulukkoon 1 (taulukko 1, 

s. 27).  

 

Teemahaastatteluissa ohjausmenetelmät ja -keinot nivoutuivat useasti yhteen, joten olen yh-

distänyt teemat samaan kappaleeseen. 

 

 

Teemahaastatteluissa ohjausmenetelmät painottuivat asiakirjatarkastelun ja teoriaviiteke-

hyksen mukaisesti pääasiassa strategiseen ohjaukseen ja resurssiohjaukseen. Lisänä kuiten-

kin prosessien kuvaamisesta pidettiin välttämättömänä, jotta esimerkiksi valtion, maakunnan 

ja pelastuslaitoksen roolit esimerkiksi osana strategista johtamista olisivat kirkkaat. Proses-

siohjaus ei ollut keskeinen ohjausmenetelmän tarkastelukohde teoreettisessa viitekehyksessä 

ja se nousi esille ainoastaan sivumainintana verkostomaista yhteistyötä tarkastellessani. Tee-

mahaastatteluiden tiivistetyt vastaukset ovat seuraavat: 

H1: ”No me ollaan jo päätetty, että lähdetään liikkeelle strategisella ohjauksella ja 

pitäisi olla itse asiassa pitäisi olla näillä näppäimillä niin kuin valmistelukin lähtee 

käyntiin tän strategisen ohjauksen osalta”.  

H2: ”No mää kun luin nää kysymykset etukäteen, niin kyl mää jotekin näen, että mun 

mielestä resurssiohjaus on niin kuin keskeinen ohjauksen keino liikelaitoksiin”. 

H4: ”Mä lähden siitä, että strategisella tasolla nää asiat pitää pystyä ratkaisema-

han. Pelastustoimella strategia, valtakunnallisella tasolla on turvallisuusstrategia. 

On strategisia kysymyksiä, jotka pitää tulla maakuntaan asti. Nää mekanismit pitää 

luoda sillä pohjalle, että me saavutetaan asiat, jotka siellä on määrätty. Oon samaa 

mieltä, että siellä on kaikenlaisia kuvioita piirretty. Mutta strategia ohjaa meitä. 

Lähden aika yksinkertaisesta mallista. ajattelutavasta tässä kuviossa”. 

H5: ”Noh kyllä strateginen ohjaus… kyl se niin kuin on ehkä tätä päivää. Normioh-

jaus on sitten ehkä enemmän mennyttä aikaa. Resurssiohjausta joudutaan jossain 

määrin, mutta se tulee varmaan enemmänkin sieltä valtion puolelta”?  

H6: ”Strategista ohjausta kyllä, mutta tärkeintä maakunnan sisällä on tuo resurs-

siohjaus. Raha tulee palvelutason määrittelemään”. 
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H7: ”Erityisesti sitten mikä vaikuttaa siihen, että millä tavalla pelastustointa ohja-

taan niin kuin noin valtakunnallisesti, niin varmaan strateginen ohjaus on kaikkein 

olennaisin siinä mielessä, että totta valtioneuvosto voi tehdä tiettyjä päätöksiä siitä, 

että mihin suunta pelastustoimea ollaan niin kuin kokonaisuutena viemässä ja siinä 

mielessä mun mielestä sen pitäisi painottua strategiseen ohjaukseen, koska nyt täytyy 

sanoa se, että tuo resurssiohjaus sehän on niin kuin määritelty siinä valtion rahoitus, 

anteeksi maakuntien rahoituslaissa elikkä sieltä tulee niin kuin tietyt periaatteet esi-

merkiksi miten lasketaan esimerkiksi maakunnan saama rahoitus”. 

H8: ”Mä nään, että tavallaan sen maakunnan tekemän palvelutasopäätöksen tulis 

olla se tärkein ohjaus ja sen tulis syntyä siellä maakunnassa, eikä niin että, sitä vah-

vasti ohjataan et yleiset periaatteet voi tulla jostakin muualta mutta, muuten sen 

maakunnan tulis saada päättää se oma palvelutaso pelastustoimen osalta ja se olis 

se ohjausasiakirja, joka ohjaa sitä pelastuslaitosta”. 

H9: ”No, luonnollisesti maakuntahallinto tulee tekemään varmasti oman strategian, 

miten maakunnassa palvelut nähdään järkeviksi toteuttaa, tavoitteen asettelut ym. 

sellaiset. Sillä tavalla tulee niin kuin strategista ohjausta pelastustoimen suuntaan. 

Ja tota luonnollisesti siellä tullaan varmaan jonkinlaisia prosessejakin hahmotta-

maan, prosessiohjaus on varmaan yks sellainen menetelmä, jolla vaikutetaan pelas-

tuslaitoksen toimintaan”. 

H10: ”No se tota palvelutasopäätös vähintäänkin on tai palvelutasopäätöksen ym-

pärille pitäisi mahdollisimman paljon rakentaa sitä ohjausta ja mittausta, jotta sitä 

niin kuin sitä informaatio-ohjausta ja muita ohjauksen elementtejä olisi mahdolli-

simman vähän. Ne pitäis olla keskitettyjä ja hallittavissa pelastuslaitoksen tasolla. 

Jos se, jos siellä loikkaa vm ja sm sillä tavalla, että prosessi ei ole tehokas, niin 

silloin ei ole johtajalla mitään muuta tehtävää kuin kahvittaa ja kommentoida. Ja 

siksi uusi palvelutasopäätös on keskeinen, niin kuin se rakenne, jonka puitteissa siinä 

on kaikki elementit, jotka pitäisi yhdistää”. 

 

Vastaukset tukevat, teoriaviitekehyksessä esitettyä, tehtyä valtakunnallista valmistelua oh-

jauksesta (taulukko 1, s. 27). Lisäksi esiin nousee teoriaviitekehyksessäkin pelastustoimen 

omistajaohjauksen keinona esitelty palvelutasopäätös, joka on poliittinen tahdonilmaus pe-

lastustoimen palveluista ja sen toteutuskeinoista resursseineen. Tulevissa maakunnissa tämä 
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tarkoittaa maakuntavaltuuston tasoista päätöstä, joka toimitetaan sisäministeriölle. Sisämi-

nisteriö seuraa annettujen tavoitteiden toteutumista informaatio-ohjauksella ja tarkemmin 

neuvottelumenettelyllä. Informaatio-ohjausta olen käsitellyt tarkemmin kohdassa 2.5. Neu-

vottelut -sana esiintyi paljon teemahaastatteluissa ohjausmenetelmänä/-keinona, joten ky-

syin haastateltavilta mielipidettä vuorovaikutteisesta neuvottelumenettelystä ja mahdolli-

suuksista käyttää sitä uusissa maakunnissa. Vastaukset tiivistettyinä olivat seuraavanlaisia: 

H1: ”No totta kai. Se tuntuu varsin järkevältä”.  

H2: ”Miks ei, mutta neuvotteluhan tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet on val-

miita niin kuin tulemaan vastaan.  

H3: ”Mutta tää ohjaus on sellainen asia, joka itse asiassa vieläkin on niin kuin rat-

kaisematta. Ja siinähän tietysti kiistatta on se, että ministeriöillä on halua niin kuin 

tällaiseen, vähän ministeriöstä riippuen, niin kuin aika detaljikohtaiseenkin ohjauk-

seen”. 

H4: ”Mittareiden kautta, siis ihan selvästi asiat tulee mittaroida, huomioida alueel-

liset erot. Mittareiden kautta tulkitaan, onko onnistuttu”. 

H5: ”No tota nyt on harjoiteltu vuositolkulla erikoissairaanhoidossa sairaanhoito-

piirin kanssa”.  

H6: ”Joo kyllä mä sen sillain tunnistan, että siinä vois olla aika hyviäkin element-

tejä, jos katsoo pelastuslaitoksen silmin.  

H7: ”Mä sanoisin näin, että meidän ohjaus perustuu aika pitkälle sellaiseen histori-

alliseen vanhaan vanhanaikaiseen ohjausmenettelyyn, joka on ollut aika pitkään val-

tion ja kuntien välillä. Ja tota musta nyt tämä hetki, kun tää uus järjestelmä näyttäisi 

olevan tulossa, niin nyt on se hetki jolloin mun mielestä tavallaan tällainen vanhan-

aikainen ohjausjärjestelmä täytyy muuttaa kokonaan uudeksi.  

H8: ”Mut se, että siel niin kuin neuvoteltais suoraan siitä, että tota noin mitä pitää 

tehdä, niin kyl mä nään sen tosi vieraana. Et silloin herää kysymys, että mikä merki-

tys on maakunnalla”? 

H9: ”Siis kaikenlaiselle verkostomaiselle ajattelulle mulla on myönteinen näkemys. 

Mitä enemmän niin kun sitä diskuteerausta käydään kahvipöydän ääressä, niin sitä 

yhtenäisemmäksi me saadaan sitä ajattelua, mutta kyllä se on tietynlaista vaihto-

kauppaakin myöskin, että ollaan valmiina luopumaan tietyistä periaatteista molem-

missa suunnissa.  
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H10: ”Niin, jos tota jatkaa tää on hyvä johdatus eteenpäin tästä äskeisestä kohdasta. 

Kyllähän se varmaan niin olisi tässä tilanteessa, että sama asiakirjaa kahdesta suun-

nasta katsotaan, niin se neuvottelumenettely tai vastaava on niin kuin sivistynyt tapa 

sitä asiaa käydä läpi ja se vielä lisäksi, sm saa maakunnan näkemyksen käyttöönsä 

ja maakunta sm:n näkemyksen käyttöönsä.  

 

Neuvottelumenettely ei saanut pelkästään positiivisia näkemyksiä, vaan haastatteluissa il-

meni epäileviä ajatuksia esimerkiksi yhteisestä kahvihetkestä ilman varsinaista tarkoitusta ja 

kysymyksiä siitä, onko neuvotteluista varsinaista hyötyä kenellekään. Teemahaastatteluiden 

tuloksena totean strategisen ohjauksen ja resurssiohjauksen nousevan muita ohjausmenetel-

miä korkeammalle. Nämä ovat yhdistettävissä pelastuslaitosten palvelutasopäätöksiin. Käy-

tännössä se voisi tarkoittaa palvelutasopäätöksessä huomioituna valtakunnalliset yhteiset ke-

hittämistavoitteet (visio, tahtotila), palvelutarpeiden toteaminen maakunnan riskianalyysipe-

rusteisesti sekä molempien tarvitsemat resurssit, kuten esimerkiksi rahoitustarve. Kuvaan 

pelastustoimen keskeisiä pelastustoimeen liittyviä ohjausmenetelmiä ja niiden toteuttajia, 

keskiössä asiakas, seuraavalla kuvalla (kuva 11): 

 

Kuva 11: Pelastustoimen ohjaus, keskiössä asiakas 

 

Asiakas

Maakuntien pelastuslaitokset 
(palveluiden tuottaminen, 
suorituksen mittaaminen, 
tiedon tuottaminen)

Maakunnat (palveluiden 
järjestäminen, omistajaohjaus 
palvelutasopäätöksellä)

Ministeriöt (normiohjaus, 
strateginen ohjaus, 
resurssiohjaus, informaatio-
ohjaus)

Valtioneuvosto (poliittinen 
tahtotila, yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia)
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Ohjausmenetelmiä tarkasteltaessa maakunnilla on keskeinen rooli toimia valtio-ohjauksen 

ja tuottamisen välissä palveluiden järjestäjäorganisaationa. Mielenkiintoista on tulevaisuu-

dessa havainnoida, mikä menetelmistä muodostuu käytännön kannalta merkittävimmäksi ja 

muistetaanko, että kaiken keskiössä tulee olla asiakas. 

 

6.3. Rahoitus 

 

Valtakunnallisissa keskusteluissa maakuntien rahoitus on ollut vahvasti esillä. Rahoituksesta 

on käyty vilkasta keskustelua lähinnä verotusoikeuden näkökulmasta, sillä ainakin alkuvai-

heessa valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja ohjaa maakuntien taloudenpitoa. Toisaalta, 

maakuntien rahoitukseen liittyvässä lakiluonnoksessa (Suomen hallitus, 2017b s. 776-785) 

ei ole mainintaa siitä, että laki tulisi olemaan määräaikainen, joten ratkaisusta voi tulla pit-

käaikainen tai jopa pysyvä. Kysyin teemahaastatteluissa, että tulisiko itsehallintoalueilla 

(maakunnilla) olla tulevaisuudessa verotusoikeus? Tiivistetyt vastaukset teemahaastatte-

luista olivat seuraavanlaiset: 

H1: ”No kyllä mä nään, että tulis olla. Se alue kerää ja sitten tuottaa sitten niillä 

muilla mahdollisuuksilla ja niillä resursseilla. Pitäis olla”. 

H2: ”Vähän kinkkinen kysymys. Veronmaksajana olen sitä mieltä, että pitäisi, mutta 

sitten taas niin tässä voi siis, verotusoikeushan on näennäinen, jos se tasausjärjes-

telmä rakennetaan niin, että että on varakkaat maakunnat, mistä siirretään hillitön 

määrä verokertymää sitten näihin niin kuin huonommin toimeentuleviin maakuntiin. 

Elikkä sit täytyisi oikeesti rakentaa siihen systeemiin joku semmoinen, et se tukis sit-

ten, vaikka maakuntien yhdistymistä pitkällä tähtäimellä tai jonkunlaista sellaista. 

Et se ei voi olla vaan sitä, niin kuin se tälläkin hetkellä on, että rahan tai tulon siirtoa 

eri alueiden välillä. Tietyssä mielessä se ehkä takais sitten tavallaan paremmat mah-

dollisuudet niin ku päättää omasta toiminnastaan, mutta ehkä sitten toisin kuin mo-

net muut, niin mä en ehkä nää sitä valtionohjausta niinku välttämättä kauheen nega-

tiivisina asioina tän tyyppisissä asioissa kuin vaikka pelastus. Siis mä nään sen oi-

keesti riskinä, että meillä syntyy 18 erilaista maakuntaa, jossa on kaikki rakennettu 

erilaisilla systeemeillä tietojärjestelmistä lähtien. Sit se maailma päättyy niinku sii-

hen maakunnan rajalle, että siinä ei kommunikaatio toimi minkään palvelun tai osa-

alueen suhteen. 
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H3: ”No sanotaan näin, että se sotii maakunnallista itsehallinnollista periaatetta 

vastaan, mutta jos puhutaan valtiontalouden tasapainottamisesta tai kansantalouden 

tasapainottamisesta, niin se on välttämätön”. 

H4: ”Tää on vaarallinen tie vastata suuntahan tai toiseen, mutta jotakin joudutaan 

tekemään muutaman vuoden sisään eli liian nopeaan, koska tää uus järjestelmä mi-

hinkä nyt mennään, niin tuottavuutta ei tulla saavuttamaan 5-10 vuoteen ja rahat 

tuloo loppumaan. Me ollaan liisterissä siinä. Sitä ei pelasta maakuntien verotusoi-

keus vaan se eriarvoistaa suomalaista huomattavasti.  

H5: ”Eli ei verotusoikeutta. Ja sitä ei olla nyt ihan hirveästi perusteltu, mutta sano-

taan näin, että meil on, että verojahan ei meil rakasteta ja silloin se sitten mitä mo-

niportaisempi verotus meillä on, niin se voi olla, että siitä tulee niin kuin asukkaan 

kannalta huono”. 

H6: ”Mä en näe mitään muuta mahdollisuuttakaan. Sillä tulee olemaan verotusoi-

keus”.  

H7: ”Koko nykyistä maakuntien rahoitusjärjestelmää on suunniteltu alusta saakka 

siten, että maakuntaveroa ei tule. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joskus aletaan suun-

nitella maakuntaveroa, varmasti valtion rahoitusta sitten vastaavasti pienennetään, 

koska tavoite on varmasti se, että kokonaisveroaste ei nouse tai ainakin nyt se on 

tavoite. Omasta mielestäni olisi selkeämpää, että rahoitus tulee yhtä kautta. Muuten 

tulemme oikeastaan samaan tilanteeseen kuin, missä olemme nykyään eli jokin osa 

tulee valtiolta ja jokin osa maakunnista. Ongelmaksi muodostuu se, että maakunta 

voi silloin aika vapaasti alkaa toteuttaa täysin omaa linjaansa, joka ei välttämättä 

ole sama kuin valtakunnalliset linjaukset ovat. Tämä esim. pelastustoimen kaltaisella 

toimialalla ei ole toivottavaa, koska jälleen joudumme tilanteeseen, jossa jokin maa-

kunta saattaa kehittää sellaisia järjestelmiä, jotka eivät sovellu kokonaisuuteen. Oli-

sin enemmän sitä mieltä, että vaikka rahoitus tulee valtiolta, niin verkostomaisella 

yhteistyöllä kykenemme määrittelemään pelastustoimen kokonaisjärjestelmän kehit-

tämistarpeet. Kehittäminen on linjakkaampaa ja vie silloin kaikkialla samaan suun-

taan”. 

H8: ”Tulis ehdottomasti. Nyt täs ruvetaan, koitetaan niin kuin kauhean voimakkaalla 

kädellä niin kuin yhdenmukaistaa sitä hintaa. Et se ei voi, siitä ei voi mitään hyvää 

seurata. Ne jotka voittaa nyt, ne voi olla hiljaa ja tyytyväisiä, mutta ei siinä oo mitään 

järkee. Et ehdottomasti se pitäis saada. Et se on tässä nykymallissakin, että kunnat 
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on kiinnostuneita kun rahaa kulkee, kansalaisten raha kulkee kuntien kautta. Ne on 

kiinnostuneita palvelutasosta, ne on kiinnostuneita tästä yhteistyöstä. Se pitäis eh-

dottomasti saada koska, silloin siinä olis aidosti kunnilla, kuntalaisilla kiinnostus tän 

alan laatuun ja toimintaa”. 

H9: ”Kyllähän niin kuin itsehallinnon kultaisiin periaatteisiin kuuluu se, että silloin 

päätetään toiminnasta ja taloudesta, niin ja talouden kauttahan tulee se toiminnan 

edellytykset. Niin kauan kuin valtio on tota antanut sitä rahaa, niin ei ole olemassa 

aitoa itsehallintoa vaan vaan silloin se jolla se raha on, niin sillä yleensä on sitä 

valtaa”. 

H10: ”Täytyy, tää liittyy nyt siihen, mistä mä aloitin tän mun saarnan eli tota, riip-

puu nyt aikapaljon siitä, miten se sisäministeriön palveluasenne pelastustoimeen 

kohtaan toteutuu ja miten se pystyy sitä hoitamaan. Ja tota tavallaan mikäli tota siinä 

sm ei onnistu, niin silloin se verotusoikeus pitäisi olla, jotta se pelastustoimi selviytyy 

niistä alueellisista paikallisista haasteista eikä vain näytä siltä”.  

 

Vastaukset jakaantuivat sekä valtioverotuksen, että maakuntaverotuksen kannalle. Vastauk-

sissa havainnoin taustalta huolen taloudellisen vallan etääntymisestä, mutta toisaalta aistit-

tavissa oli myös huoli kansantalouden kestävyydestä ja siitä, että uusia veroja ei saa syntyä. 

Jos teemakysymystä ei tarkastella ainoastaan rahoituskanavan näkökulmasta vaan myös oh-

jausmenetelmänä, niin rahoitus liittyy ensisijaisesti resurssiohjaukseen eli vastaa myös ky-

symykseen, kenellä on taloudellinen valta ohjata toimintoja? Haastatteluissa tämä ilmeni 

myös itsehallinnollisena asiana ja voikin esittää heti perään toisen kysymyksen, että onko 

maakunnilla todellista itsehallinnollista asemaa, jos sen rahoitus tulee valtiolta?  

 

Teoriaviitekehyksessäni resurssiohjaus tulee esiin yhdessä normi- ja informaatio-ohjauksen 

kanssa. Vainion (2016) näkemys, että normi- ja informaatio-ohjauksen suhde resurssioh-

jaukseen on oltava tasapainossa. Tämä toimii luonnollisesti parhaiten silloin, kun nuo kaikki 

edellä mainitut ohjausmenetelmät ovat samalla taholla, esimerkiksi valtiolla. Asiakirjatar-

kastelu talouteen osoittaa, kuten aikaisemminkin olen todennut, että esimerkiksi pelastustoi-

men rahoituksen perustana maakuntauudistuksen voimaantullessa on laki maakuntien rahoi-

tuksesta. Laki maakuntien rahoituksesta on siis tällä hetkellä Suomen hallituksen esityksenä 

(Suomen hallitus 2017b s. 776 - 785). Tiivistetysti esityksenä on, että lain mukaisesti myön-
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netään valtion rahoitus maakunnille niiden järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien kustan-

nusten kattamiseksi ja toisaalta maakunta päättää saamansa valtion rahoituksen kohdentami-

sesta tehtäviensä hoitamiseen. Maakunnille esityksen toteutuminen tarkoittaa siis sitä, että 

sillä ei ole verotusoikeutta, vaikka onkin muuten itsehallinnollinen alue. Pelastustoimelle 

tämä tarkoittaa käytännössä, että sen asemoituessa maakunnan tuottajaorganisaatioksi, jossa 

resurssiohjaukseen liittyvä valta on ensisijaisesti valtiolla ja toissijaisesti maakunnan palve-

luiden järjestäjällä.  

 

6.4. Yhteistyö ja verkostoituminen 

 

Viides teema haastatteluissani liittyi yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Yhteiskunta on en-

tistä sidonnaisempi kumppanuuksiin ja turvallisuussektoreilla tämä näyttäytyy muun muassa 

moniviranomaistehtävinä. Toisaalta myös kansalaisten odotukset viranomaistoiminnalle 

ovat kasvaneet ja muuttuneet, eikä tilannetta viranomaisen näkökulmasta helpota onnetto-

muustilanteiden ennustamisen vaikeus tai se, että yksittäinenkin onnettomuus voi vaikuttaa 

esimerkiksi maakunnan alueella laajasti. Linnan et al. (2007, s. 7) mukaan (viitaten Ollus, 

Ranta & Ylä-Anttila 1998, s.39) verkostoituminen alueellisessa kontekstissa johtaa meidät 

klusterin käsitteeseen. Klusterin tunnusmerkkeinä voidaan pitää verkostomaisen tuotannon 

ja siihen liittyvien toimintojen organisoitumista. Varautuminen onnettomuuksiin on haas-

teellista ja tiedonkulku viranomaisten välillä on tärkeää, jotta tilannekuva on kaikilla yhte-

näinen. Tämän tosiasian edessä oltiin muun muassa 18.8.2017 klo 16.02, jolloin Suomessa 

(Turku) tapahtui Suomen historian ensimmäinen terroristinen teko.  

 

Yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeitä myös alan sisällä.  Kehittämisen ja kehittymisen 

täytyy olla jatkuvaa, jotta ala pystyy vastaamaan kasvaviin odotuksiin. Niiden täytyy olla 

myös yhtenäisiä koko Suomen alueella, jos haluamme esimerkiksi palvelutuotannon olevan 

pelastuslaitoksissa samanlaista ja tasalaatuista maakunnasta riippumatta. Edellä kuvatun pe-

rusteella laadin teemakysymyksen: ”Sekä maakunnallisella, että valtakunnallisella tasolla 

on useita turvallisuuteen liittyviä toimijoita. Miten ja millä menetelmillä näkisitte 18 eri 

maakunnan pelastuslaitoksen puhaltavan keskenään yhteen hiileen ja myös toisten turvalli-

suustoimijoiden kanssa? Esimerkkeinä pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, klusteri ja 

verkostokoordinaattorimalli”. Tiivistetyt vastaukset haastateltavilta teemaan yhteistyö ja 

verkostoituminen olivat seuraavat: 
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H1: ”No se on ensarvoisen tärkeätä, että kuitenkin siis yhteistyö ja keskusteluyhteys 

täytyy olla. Ja ja kyl tässä palo- ja pelastustoimessa on sama asia et et et niin kun, 

yhteistyötä täytyy tehdä ja ne täytyy olla luonnollisia ja mutkattomia ja sitten joku 

porukka tekee sitten päätöksen et onko sitten sitä järkevää laajentaa”. 

H2: ”Mä en ainakaan lähtis sotkemaan tuohon kumppanuusverkostoon muita toimi-

joita. Siis jotenkin se, että semmoinen tietynlainen tiivis yhteistyö niitten kanssa, 

jotka tekee sitä samaa juttua, että jos siihen laittaa rajat ja poliisit ja muut, niin 

tavallaan sehän on eri asia. Et siinä sitten puhutaan yleisemmän tason juttuja ja 

sehän suuntaa sitä toimintaa niin kuin erilaiseen toimintaan. Jotenkin tuo verkosto-

koordinaattori, me ollaan tuota järjestöyhteistyötä mietitty tossa niin kuin maakun-

tauudistus ja sotepuolella, niin vähän samaa henkeä pohdittu, että kun on erilaisia 

toimijoita alueella, niin se melkein niin kuin vaatisi, että olis se yks piste, mikä olisi 

se jolla on niin kuin koppi siitä yhteistyön pyörittämisestä ja yhteydenotoista. Ei se 

muuten niin kuin, ei se muuten niin kuin pelitä”. 

H3: ”Kansalaisten luottamus on helpompi saavuttaa, jos nää yhteistyökysymykset on 

sellaisia, että niitä ei kansalainen huomaa, eikä välttämättä tarviikaan huomata. Että 

jos hoidetaan joku kriisi yhdessä, niin tarviiko kansalaisen tarkkaan tietää, että kuka 

teki mitäkin. Pääasia, että se tapahtui järjestelmällisesti, johdonmukaisesti ja tehok-

kaasti”. 

H4:”Verkostomaisesti pitää toimia, mutta se yhteen sovittajan rooli/koordinaattorin 

rooli tarvitaan. Onko se sitten pelastustoimi /pelastuslaitoksella vai niin kuin jossain 

maakunnassa halutaan se sinne maakuntavirastoon? Mä näen sen kyllä enemmän 

valmistelevana toimielimenä, joka vie sen sille maakuntajohtajalle. Käytännön ta-

solla pelastuslaitokselle. Verkostojen kautta se on ehdoton juttu, että meidän pitää 

ymmärtää tää nyky-yhteiskunnan malli. Niin se toimii Eurooppakin verkostomai-

sesti”.  

H5: ”Joo, mutta että jotenkin näkis, että ei se pelkästään voi olla tällainen vapaaeh-

toisuuteen perustuva, että okei meidänhän pitikin pitää vähän yhteyttä sinne ja kattoo 

vähän asioita. Vaan kyllä siinä joku vaikka asetukseen, että se on niin kuin säännöl-

listä ja yhteneväistä koko maassa. Ja toi nyt kuulostaisi ihan hyvältä tuo klusteriajat-

telu että niit ei olis sitten jokaisella jotain omaa. Että kyllä niin lähellä kuitenkin 

sitten toinen toisiaan nykypäivänä on niin kaikki tällaiset toimijat, että kannattaisi 

melkein miettiä siltä pohjalta”. 
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H6: ”Joo mä oon aika varma siitä, että sen asetuksen tekstiin ei tulla kirjoittamaan 

pelastuslaitosten kumppanuusverkosto sanaa, mutta se voidaan muotoilla jollakin 

toisella tavalla vaikka kahden vuoden määräajaksi tiettyjä pelastusjohtajia, se mun 

mielestä vahvistaisi ikään kuin ja sisäministeriökin tunnistaisi ja tunnustaisi kump-

panuusverkoston olemassaolon ja jos tämmöinen tulee, niin mä näen ne kootut teh-

tävät siinä vaiheessa ikään kuin kumppanuusverkoston 2.0:na”. 

H7: ”No mä näkisin sen niin, että meidän pitää luoda se järjestelmä niin, että sen 

pitää olla niin, miten mä sen nyt muotoilisin, sen pitää olla sisäministeriövetoinen, 

siis sillä tavalla, että siinä on ministeriö, laitokset ja muut toimijat mukana sillä ta-

valla ja täähän liittyy tähän ohjaukseen ihan täysin eli mun mielestä yhteistyöver-

kostoituminen ja ohjaus on kytketty toisiinsa ja sen takia sen täytyy olla niin kuin 

ministeriön vetoinen, koska meillähän se ohjaus vastuu pääsääntöisesti on ja meidän 

pitäis pystyä tuomaan ja viemään valtioneuvostolle tärkeimpiä asioita päätettä-

väksi”.  

H8: ”Joo totta kai. Et sitä on aina koitettukin saada. Siis, että muuttaako jotain. Vi-

ranomaisyhteistyötä nyt voidaan tehdä ilman maakuntaakin. Mut kyl mä nään, että 

tavallaan maakunta, että varsinkin tuo sote puoli niin kuin yhteen, et kun siellä tällä 

hetkellä on sairaanhoitopiirit ja isot kaupungit ja kaikki on vähän niin kuin siel, tääl 

ja tuol, niin niin kun ne tulee tähän mukaan ja elyt, niin siin mielessä se antaa sem-

mosen sille maakunnalle tulee tähän kuitenkinkin esimerkiksi varautumiseen ja ris-

kienhallintaan liittyviä kysymyksiä, niin se antaa semmoisen yhtenäisen pöydän 

vaikka se ei ole sama alue kuin poliiseilla. Mun mielestä se antaa jopa uuden startin, 

että sitä voidaan tiivistää sitä yhteistyötä”. 

H9: ”Mutta se mikä tietyllä tavalla mulla on vahvistunut käsityksenä, niin me tarvi-

taan sellainen verkosto, joka kykenee tekemään päätöksiä, joka sitoo niitä toimijoita. 

Eli tässä hieman häiritsee tavallaan tää implementoinnin vaikeus, että voi olla, että 

nostetaan 22 kättä pystyyn jossakin kokouksessa ja todetaan, että tää on hyvä juttu 

ja tällä mennään eteenpäin ja sitten kun katsotaan käytännössä, niin puolet on vain 

toteuttanut. Niin, me tavallaan implementoinnissa koetaan sellaisia haasteita, että 

todetaankin, että verkostotoiminta ei ole kantanut niin pitkälle, kuin se yhteinen nä-

kemys mahdollisesti on ollut. Ja tota toki olen muodostanut sellaistakin käsitystä 

tässä kohtaa, että onhan verkostotoiminta tuonut siinä mielessä hyvää, että 22 eri-
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laisen tekemisen asemasta, onkin mahdollisesti 10 tai viisi erilaista tekemistä. Kui-

tenkin se erilaisen tekemisen määrä on vähentynyt, että siinä mielessä nykymuotoi-

nen kumppanuusverkosto on tuottanut tässä hyvää, hyvää niin kuin tälle pelastuslai-

tosten, pelastustoimen kentälle, mutta kyllä mulla on vähän niin kuin sen tyyppinen 

ajatus, että hahmottunut, että kyllä tälle verkostolle pitäis saada enemmän niin kuin 

paukkua, että kun tehdään jotain päätöksiä, niin ne oikeasti ne päätökset menee käy-

täntöön sen mukaisesti”. 

H10: ”Sanoisin, että pelastustoimen kumppanuusverkosto johtamisjärjestelmineen 

on enemmän vakioitunut johtamisjärjestelmä mitä sisäministeriön johtamisjärjes-

telmä”.  

 

Verkostomainen yhteistyö (s.28-32) ja klusterimalli (s. 33-34) saivat haastatteluissa lähes 

varauksetonta tukea viranomaisyhteistyön muotona, mutta esille nousi näkemys myös siitä, 

että viranomaistoimintayhteistyön tulisi olla aika lailla näkymätöntä kansalaisten suuntaan. 

Näkymättömyys ei suoraan ilmene teoriatarkastelussa mitenkään, sen sijaan teoriatarkaste-

lussa korostui formaalin ja informaalin verkostoitumisen ulottuvuudet (Pirnes 2002 ja Kro-

gars 1995).  Pelastusalan sisällä verkostomaista yhteistyötä on tehty pelastuslaitosten kump-

panuusverkostona useamman vuoden ajan (tarkemmin sivuilla 30-31).  Verkoston toiminta 

on ensisijaisesti formaalia, mutta haastatteluissa ilmenee toiminnan / tuotosten sitovuudessa 

erilaisia näkemyksiä. Onko yhteistyön juridinen sitovuus ja muotomääräisyys esimerkiksi 

löyhä liitos (Pirnes 2002, s.8) tai muuten tarkemmin määritelty on olennainen kysymys, 

koska sillä on suora vaikutus esimerkiksi verkoston ”omistajan” ohjausvaltaan. Tästä syystä 

asia vaikuttaa ristiriitaiselta myös haastatteluissa. Toisaalta ohjauksen nykymalli (pelastus-

laitosten kumppanuusverkosto) koetaan hyvänä kohtalaisen löyhänä liitoksena ja toisaalta 

pelastuslaitosten verkostomaisen työskentelyn johtovastuun toivotaan siirtyvän sisäministe-

riölle, jolloin se olisi ohjausmekanismina ohjausmenetelmille. Käytännössä tämä tarkoittaisi 

pelastustoimen kokonaisvaltaisen ohjausvallan asemointia sisäministeriölle. Tässä mallissa 

voidaan hyvin esittää kysymys, mihin tarvitaan maakuntia?  

 

Pelastusalaa laajemmassa kontekstissa, verkostomaisessa toimintatavassa yhteen sovitta-

vana tekijänä kuvailtua verkostokoordinaattorimallia pidettiin haastatteluissa hyvänä ajatuk-

sena, esimerkiksi viranomaistoimintoja kokoon kutsuvana tahona. Täyttä varmuutta ei luon-

nollisesti ole olemassa siitä, kuinka ehdotus vastaanotettaisiin muissa kuin pelastustoimen 
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viranomaistahoissa. Pelastustoimessa verkostokoordinaattori löytyy jo nykyisellään pelas-

tuslaitosten kumppanuusverkoston kehittämispäällikön ja koordinaattorin tehtävinä (tarkem-

min s. 32).  Kaiken kaikkiaan haastatteluissa yhteistyötä pidettiin tärkeänä sekä pelastusalan 

sisällä. Myös muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä tehtävää yhteistyötä sen 

eri muodoissa pidettiin yhteiskunnallisesti tärkeänä toimintana.  

 

Yhteen sovittavana tekijänä eri viranomaisten välillä voisi hyvinkin olla maakuntatasolla 

esimerkiksi verkostokoordinaattori. Ehdotuksena tämän kaltainen alueellinen malli johti teo-

riaosuudessa käsittelemääni klusterimalliin, mutta siinä heikkona lenkkinä haastatteluissa 

esille nousi muiden kuin pelastusviranomaisten maakuntia suuremmat vastuualueet. Mikä 

on yhteistyöhalukkuuden taso valtakunnallisella toimijalla maakunnallisen toimijan kanssa? 

Vastaus ei selviä teoriaviitekehyksestä tai haastatteluista. Asiasta on tarkoituksenmukaista 

keskustella eri toimijoiden välillä. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

On selvää, että valtion jatkuva velkaantuminen on saatava pysähtymään suomalaisen hyvin-

vointiyhteiskunnan turvaamiseksi. Erityisesti talouden laskusuhdanteet laittavat niin päätök-

sentekijät kuin valmistelijatkin pohtimaan kriittisesti toimintoja ja toimintamalleja taloudel-

lisen tehokkuuden parantamiseksi.  Nyt meneillään oleva, kenties Suomen itsenäisyydenajan 

suurin hallinnollinen uudistus, on iso voimannäyte. Vanhasta luopuminen tuottaa tuskaa, 

eikä aseman muutokset ole aina mieluisia ja tavoitteisiin pääsy edellyttää usein kipeitäkin 

kompromisseja. Se on vain hyväksyttävä tosiasia.  

 

Analysoinnin perusteella minulla on tutkijana vahva käsitys nyt siitä, että uudistus toteute-

taan jakaen julkishallinnon valtaa uudelleen. Kunnilta otetaan muun muassa pelastustoimeen 

ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä valta kokonaan pois ja siirretään ensisijaisesti pe-

rustettaville maakunnille. Samalla edellä mainittujen palvelutarjoajien rahoitus kanavoidaan 

aikaisemman kuntaverotuksen sijaan osaksi valtioverotusta, jolloin resurssiohjauksen valta 

ja keinot siirtyvät valtiolle. Näin saadaan aikaan vahva valtiollinen ohjaus vaikka palvelui-

den tuottamisvastuu on maakunnilla. Kokonaisuus on vähintäänkin sekava, mutta muita oh-

jausmenetelmiä kehittämällä pyritään löytämään yhteinen kehittämisen suunta. Kuten Vai-

nio (2016, 73) toteaa, olennaista on, että normi- ja informaatio-ohjaus ovat tasapainoisessa 

suhteessa resursseihin. 

 

Tutkijana minua eniten uudistuksessa askarruttaa sen lopullinen toteutuminen ja tulos. Viit-

teitä siitä, että valmistelussa on suuria ongelmia, on olemassa, koska valtakunnallinen val-

mistelutahti on hidastunut. Riski siis koko hankkeen kaatumiselle on nyt mielestäni aidosti 

olemassa, sillä pääministeri Sipilä ilmoitti kesäkuussa, että hallitus on päättänyt siirtää itse-

hallinnollisten maakuntien aloitusta vuoden 2019 alkuun eli vuodella eteenpäin. Syynä tähän 

ovat perustuslailliset esteet erityisesti valinnan vapautta koskevassa lainsäädännössä. Kuten 

Lainema et al. (2010, s. 13–14) toteavat, että elleivät ne, joille valta kuuluu, käytä sitä teh-

däkseen tärkeät päätökset nopeasti ja määrätietoisesti, organisaation kehitys pysähtyy. 

 

Osaltani haluan olla vaikuttamassa siihen, että oma alani pelastustoimi, löytäisi aidon uudis-

tuksen tien poteroitumatta vanhoihin asetelmiin. Tämä huolimatta siitä, toteutuuko uudistus 
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lopulta vai ei. Vaatii rohkeutta osallistua yhteiskunnallisiin keskusteluihin uudistukseen liit-

tyvissä kysymyksissä, mutta vaikuttamisen näkökulmasta se on erittäin tärkeää, sillä muun 

muassa pelastuslaitosten asemoitumiseen ja ohjaukseen liittyvät päätökset ovat vielä teke-

mättä. Asiat eivät etene itsestään tai voivat edetä ei toivottuun suuntaan, jos emme ole aktii-

visesti vaikuttamassa.  

 

 

Tutkimukseni keskiössä ovat pelastuslaitoksiin kohdistuvat ohjausmenetelmät ja niihin liit-

tyvä valta, pelastuslaitosten asemoituminen osaksi perustettavia maakuntia sekä yhteistyö ja 

verkostoituminen. Totean jo tässä vaiheessa yhteenvetoa, että tutkimuksen valossa näyttää 

vahvasti sille, että pelastustoimessa mikään ei muutu, paitsi isäntäorganisaatio, ja pelkästään 

näin alaa ei kehitetä eikä vaikuteta kansantalouteen, sillä kuten Linna et al. (2006) toteavat 

verkostokoordinaattorimallia luodessaan niin, keskeisenä vaarana on, että ollaan siirtymässä 

jo valmiiksi vanhanaikaisiin toimintamalleihin. Asiakirjatarkastelu osoitti, että valitettavasti 

vanhoilla malleilla erityisesti ohjauksen kanssa tulemme etenemään. Mitään uusia innova-

tiivisia esityksiä uusista toimintamalleista ei esiintynyt, jos valinnan vapautta koskevaa val-

mistelua ei huomioida. Ennemminkin kyse on vallan uudelleen jakamisesta ja sitä kautta 

esimerkiksi pyrkimyksistä resurssiohjauksen tehostamiseen.  

7.1. Johtopäätöksenä ehdotukset organisoitumiseen 

 

Uudistus jakaa vallankäytön mahdollisuudet uudelleen. Erityisesti tämä näyttäytyy pelastus-

toimeen siten, että aikaisemmin kuntien omistajaohjauksessa olevasta pelastustoimesta (pe-

lastuslaitokset) on tulossa osa maakuntaorganisaatiota, asiakkaiden säilyessä kuitenkin en-

nallaan – kuntalaiset. Tutkimuksen teoriatarkastelu osoittaa, että kyse on uudelleen organi-

soitumista laajemmasta asiasta – vallasta ja vallan jakamisesta uudelleen. Tutkimuksen asia-

kirja tarkastelu osoittaa, että pelastuslaitokset ovat tulevaisuudessa joko itsenäisiä liikelai-

toksia tai osana muuta maakunnallista liikelaitosta ja ohjausta tehostetaan nykyisestä. Sa-

manlaisen vastauksen antaa myös teemahaastatteluiden tulos. Toisaalta teemahaastatteluista 

ilmeni tuloksena myös ajatus, että pelastuslaitos voisi olla nykyisenkaltainen, esimerkiksi 

itsenäinen taseyksikkö, maakuntakonsernissa. Tämä ei kuitenkaan näytä olevan lainsäätäjän 

tahto, vaan suunta on liikelaitokseen. Liikelaitosmallissa pelastuslaitos nähdään useimmiten 
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itsenäisenä toimijana vahvan viranomaisroolinsa takia. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotta-

jaorganisaatiota, jolla on vahva yhteys järjestäjäorganisaatioon tai on jopa osittain osa jär-

jestäjäorganisaatiota. Keveimmillään osa järjestäjäorganisaatiota voisi tarkoittaa liikelaitok-

sen johtajan (pelastusjohtajan) kuulumista maakuntakonsernin johtoryhmään ja raskaimmil-

laan sitä, että pelastusjohtaja esikuntineen sijoittuu järjestäjäorganisaatioon.  

 

Tutkimustulosten perusteella ehdotukseni maakuntatason pelastustoimen asemoitumi-

seen ja organisoitumiseksi ovat: 

- Maakunnallinen pelastuslaitos on maakuntaorganisaatiossa itsenäinen liikelaitos. 

Ratkaisulla varmistetaan pelastuslaitoksen johtaminen ja hallinnon selkeys kaikissa 

tilanteissa (mukaan lukien yhteiskunnan häiriötilanteet) 

- pelastusjohtaja kuuluu maakuntakonsernin johtoryhmään (maku johtoryhmä). Rat-

kaisulla varmistetaan vuorovaikutteinen ohjaus järjestämisen ja tuottamisen välillä. 

 

7.2. Johtopäätöksenä ehdotukset pelastuslaitoksen ohjausmenetelmiksi ja ohjaus-

keinoiksi 

 

Pelastuslaitosten ohjaukseen on asiakirjatarkastelun perusteella uusia pyrkimyksiä erityisesti 

valtiohallinnon suunnalta. Tämä näyttäytyy erityisesti valtion strategisen ohjauksen tehosta-

misena, joka näyttäytyy vahvimmin pelastustoimen järjestämislakiluonnoksen perusosasta 

(Suomen hallitus 2017a), josta ilmenee mm., että valtioneuvoston kehittämistoimenpiteitä 

koskevilla linjauksilla (strategia) yhdenmukaistettaisiin ja parannettaisiin pelastustoimen 

palvelukykyä kokonaisuutena ja erityisesti valtakunnallisesta näkökulmasta. Tätä voidaan 

pitää strategisena ohjauksena, joka ei toki suoraan sido maakuntien toimintaa, mutta jota 

voidaan tehostaa esimerkiksi sisäministeriön informaatio-ohjauksella (esimerkiksi neuvot-

telut) sekä valtiovarainministeriön resurssiohjauksella (raha). Ensimmäinen ohjausmenetel-

miin ja -keinoihin liittyvä tutkimustulokseni on, että valtion kokonaisvaltainen pelastustoi-

men ohjaus ei juurikaan jätä itsehallintoalueille ohjausvaltaa, vaikka niillä onkin velvolli-

suus päättää pelastustoimen palvelutasosta alueillaan. Viimeistään resurssiohjauksella (raha) 

voidaan vaikuttaa maakunnan tahtotilaan. Näin ollen toinen ohjausmenetelmiin ja -keinoihin 

liittyvä tutkimustulokseni on, että pelastuslaitoksia koskeviin päätöksiin voidaan ensisijai-
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sesti vaikuttaa vuorovaikutteisella neuvottelumenettelyllä, joka liittyy informaatio-ohjauk-

seen. On tärkeää, että pelastuslaitosten johto istuu niissä pöydissä, joissa mm. pelastustoi-

men palveluihin pyritään tavalla tai toisella vaikuttamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteyk-

sien on oltava järjestelmälliset niin tuottamiseen, järjestämiseen kuin valtionohjaukseenkin. 

Maakuntatasolla tämä tarkoittaa, aikaisemmin esitettyä, pelastusjohtajan kuulumista sekä 

järjestäjä- että tuottajarooleihin.  

 

Valtakunnallisella tasolla pelastustoimi tarvitsee edelleenkin, alan yhtenäistämiseen tähtää-

vän foorumin, jonka tulee käsitykseni mukaan olla myös nykyistä kumppanuusverkostoa 

virallisempi sitoutumisen näkökulmasta. Teemahaastatteluista kävi ilmi, että asioiden im-

plementoituminen kaikkiin laitoksiin ei yhteisistä kannanmuodostuksista huolimatta ole ny-

kyisellään aina toteutunut. Uudet maakuntarakenteet tuskin tilannetta parantavat, sillä toteu-

tumattomuus kuvastaa käsitykseni mukaan ensisijaisesti alueiden ja pelastuslaitosten erilai-

sia johtamiskulttuureja ja toimintatapoja, mutta myös sitä, että osa laitoksista on yksinker-

taisesti liian pieniä sitoutumaan kehittämishankkeisiin pienillä resursseillaan. Tämä ei voi 

olla heijastumatta yhtenäisen valtakunnallisen pelastuslaitos -palvelutuotannon toteuttami-

seen. Keskeinen päätelmäni kokemukseni ja tutkimustulosten valossa on, että järkevän oh-

jauksen ja kehittymisen saavuttamiseksi pelastuslaitoksia on edelleen määrällisesti liikaa ja 

osa laitoksista on liian pieniä henkilöstöresursseiltaan osallistuakseen valtakunnalliseen ke-

hittämiseen.  

 

Tutkimustulosten perusteella ehdotukseni ovat, että 

- Pelastustoimen kehittämiseksi, ohjausta tehostetaan pelastuslaitosten osalta maakun-

tia suurempiin maantieteellisiin alueellisiin ja/tai toiminnallisiin kokonaisuuksiin. 

Kokonaisuuksille tulee nimetä alueen ja/toiminnan vastuumaakunnat vastuuhenki-

löineen (alueen pelastusjohtaja).  

- Vastuuhenkilöt muodostavat sisäministeriön ohjauksessa perustan pelastustoimen 

valtakunnalliseksi johtoryhmäksi (peto johtoryhmä), johon se voi kutsua keskeisiä 

alan muita toimijoita ja sidosryhmiä tai muodostaa kumppanuusverkoston kaltaisia 

vapaaehtoisia kehittämisryhmiä. 

7.3. Johtopäätöksenä ehdotukset pelastuslaitosten rahoituksesta 
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Pelastustoimen rahoituksen perustana maakuntauudistuksen voimaantullessa on laki maa-

kuntien rahoituksesta. Asiakirjatarkastelun perusteella on selvää, että ainakin alkuvaiheessa 

rahoitus maakuntiin tulee valtiolta ja maakunnilla ei ole verotusoikeutta.  Teemahaastatte-

luiden tuloksena totean, että sillä, mistä raha kanavoituu käyttöön ei ollut suurinta merki-

tystä, vaan luonnollisesti sillä, että sitä on riittävästi tarpeeseen nähden. Toisaalta tutkimus-

tuloksena totean myös, että huoli kansantalouden kestävyydestä on aito sekä päättäjien, että 

virkamiesten keskuudessa. Yksi haastateltavista tiivisti asian seuraavasti: 

H3:”No sanotaan näin, että se sotii maakunnallista itsehallinnollista periaatetta 

vastaan, mutta jos puhutaan valtiontalouden tasapainottamisesta tai kansantalouden 

tasapainottamisesta, niin se on välttämätön”. 

 

Tulee rahoitus sitten valtiolta, kunnilta tai myöhemmin maakuntarahoituksen kautta, niin 

selvää on, että keskustelu rahasta on jatkuvaa ja pelastustoimen on omalta osaltaan oltava 

taloudellinen ja tehokas.  

 

Tutkimustulosten perusteella ehdotukseni rahoituksen varmistamiseksi ovat, että  

- pelastuslaitosten palveluprosessit yhtenäistetään valtakunnallisesti ja 

- pelastuslaitosten suorituskyvyn mittaamista kehitetään valtakunnallisesti yhte-

neväiseksi. 

 

7.4. Johtopäätöksenä ehdotukset yhteistyöstä ja verkostoitumisesta 

 

Pelastustoimi on vuodesta 2004 alkaen toiminut alueellisena organisaationa. Aikaisemmat 

kuntakohtaiset organisaatiot on häivytetty osaksi isompaa kokonaisuutta ja samalla hallintoa 

on voitu keventää keskitetyksi toiminnaksi. Alueellistaminen on omien havaintojeni mukaan 

vaikuttanut myös siihen, että pelastustoimi on hyväksytty aikaisempaa paremmin valtiollis-

ten turvallisuustoimijoiden kanssa samaan pöytään. Se, että onko kyse suoraan syy seuraus 

suhteesta alueellistamiseen vai esimerkiksi asiantuntijuuden kehittymiseen ei ole tiedossani. 

Kokemukseni kuitenkin on, että molemmilla on vaikutuksensa, sillä hallinnon keskittäminen 

on vapauttanut hallinnosta osaamista esimerkiksi turvallisuuspuolen erikoistumisiin ja toi-
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saalta alueellistaminen on tehnyt pelastuslaitoksista ison toimijan aikaisempaan kuntakoh-

taiseen verrattuna. Olemme siis muiden turvallisuusviranomaisten kanssa samankaltaisessa 

toimintaympäristössä. 

 

Pelastustoiminta ei tarvitse maakuntarajoja tai kuntarajoja eivätkä onnettomuudetkaan vält-

tämättä rajoitu yhden kunnan alueelle. Toisaalta apua tarvitseva asiakaskaan ei välttämättä 

ole oman kuntansa alueella, kun onnettomuus kohtaa. Pelastustoimi on harvoin onnetto-

muustilanteissa ainoa tehtävään osallistuva organisaatio. Pienemmissä onnettomuustyy-

peissä mukana on yleensä ensihoidon lisäksi poliisi, mutta on myös tilanteita, joihin tarvitaan 

rajavartiolaitoksen tukea tai puolustusvoimien virka-apua. Niin sanotun kenttätoiminnan yh-

teiset tehtävät johtavat väistämättä myös organisaatioiden johdon tarpeisiin tutustua ja ke-

hittää yhteistyötä. Parhaimmillaan nämä ovat formaaleja kohtaamisia, mutta verkostoitumi-

nen edellyttää myös informaaleja menetelmiä ja nämä molemmat muodot ovat käytännössä 

vakiintunutta toimintaa esimerkiksi Varsinais-Suomessa.  

 

Viranomaisten laajat toiminta-alueet ovat johtaneet huomaamatta klusterimaiseen toimin-

taan. Ainoa puute klusterimaisessa toiminnassa on, että se ei välttämättä ole järjestelmällistä 

ja systemaattista, jolloin se voisi olla samankaltaista koko Suomessa. Tutkimushaastatte-

luissa verkostomainen toiminta ja turvallisuusklusteri herättivät pääasiassa myönteisiä aja-

tuksia. Toisaalta taas epäilyksiä herätti maakuntia suurempien alueiden turvallisuustoimijat, 

kiinnostaako heitä verkostoituminen pienempiin kokonaisuuksissa? Asiakirjatarkastelu ei 

mitenkään estä viranomaisten laajaa yhteistyötä vaan yhteiskunnan varautumisen näkökul-

masta tämä on jopa kannatettavaa. Tutkimustuloksena totean, että pelastustoimen täytyy ta-

valla tai toisella organisoitua vielä maakuntia suurempiin kokonaisuuksiin ja seurata tässä 

asiassa muiden turvallisuusviranomaisten toiminta-alueita. Tämä helpottaa alueellista ver-

kostomaista yhteistyötä. Tämä näkemykseni näyttäytyy myös ohjausmenetelmät ja -keinot 

yhteenvedossa (luku 8.2.). 

 

Järjestelmällinen ja systemaattinen verkostoyhteistyö edellyttää koordinointia. On varsin 

selvää, että turvallisuusorganisaatiot, kuten pelastuslaitokset, poliisilaitokset, rajavartiolai-

tos ja puolustusvoimat ovat tottuneet linjaorganisaatioissa tapahtuviin käskyvaltasuhteisiin, 



 

77 
 

eikä niistä silloin mikään hätkähdä verkostokoordinaattoritoimintaa. Yhteiskunnan varautu-

misen näkökulmasta on tavoitteellista, että turvallisuusviranomaisilla on sama tilannekuva 

ympäristöstä joka hetki. Verkostoitumisen yhteinen teema on turvallisuus. 

 

Tutkimustulosten perusteella ehdotukseni yhteistyön ja verkostoitumisen kehittä-

miseksi ovat: 

- Maakuntatasolla tavoitellaan yhteistä turvallisuustoimijoiden verkostoitumista, joka 

toimii samanlaisena koko Suomessa. Mikäli maakuntataso todetaan maantieteelli-

sesti liian pieneksi yhteistyökokonaisuudeksi, niin pelastustoimen on taivuttava suu-

rempiinkin kokonaisuuksiin ja sovittava toteutuksesta esimerkiksi maakuntien väli-

sellä sopimuksella. 

- Turvallisuusviranomaiset nimeävät määräajaksi alueellisen verkostokoordinaattorin. 

Tehtävä voi olla kiertävä, mutta tavoitteellista on, että kokoontuminen on säännöl-

listä ja sillä on tavoitteet. Pääasiallinen tavoite on maakunnan tai sitä suuremman 

alueen turvallisuuden tilannekuvan jakaminen viranomaisten välillä. 

- Valtakunnan tasolla on perusteltua, että ministeriöt pitävät yllä samankaltaista tilan-

nekuvaa, mutta valtakunnallisesti. Tämänkin tulee muodostua ehdottomasti vakiin-

tuneeksi toimintatavaksi. 

- Edellä kuvatusta ”verkostokoordinaattorimallista” sovitaan esimerkiksi ministeriöi-

den välisellä yhteistyösopimuksella. 
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 YHTEENVETO 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, että mitä ohjausmenetelmiä pelastuslaitoksiin koh-

distuu uudistuksen toteutuessa. Vastaukseni on, että pelastuslaitokseen kohdistuu valtiota-

solta strategista ohjausta, normi- resurssi- ja informaatio-ohjausta. Maakuntatasolla pelas-

tuslaitoksiin kohdistuu strategista ohjausta ja resurssiohjausta. Maakuntatason ohjausmene-

telmät voidaan yhdistää osaksi palvelutasopäätöstä.  

 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, että miten pelastuslaitokset on tarkoituksenmukaista ase-

moida perustettaviin maakuntaorganisaatioihin. Vastaukseni on, että että pelastuslaitokset 

tulee asemoida maakuntiin itsenäisinä liikelaitoksina ja liikelaitoksen johtajan (pelastusjoh-

tajan) tulee olla osa järjestäjäorganisaation johtoryhmää, jolloin yhteys järjestäjätahoon on 

varmistettu. 

 

Pelastustoimen kehittämisen kannalta on keskeistä tunnistaa kaikki erityisesti kehittämiseen 

liittyvät ohjausmenetelmät (strateginen ohjaus, resurssiohjaus ja informaatio-ohjaus), joissa 

ensisijainen ohjauskeino on vuorovaikutteinen neuvottelumenettely. 

 

Pelastustoimen kannalta keskeistä on kehittää alaa myös nykyisiä toiminta-alueita suurem-

milla alueilla toimintojen tehostamisen varmistamiseksi (kansantalouden näkökulma). Tämä 

edellyttää valtion tasolta päätöksiä pelastustoimen yhteistyöalueiden perustamiseksi (maa-

kuntia suuremmat kokonaisuudet). 

 

Pelastusviranomaiset eivät pärjää nyt eivätkä tulevaisuudessa yksin. Yhteistyötä ja verkos-

toitumista on kehitettävä päämäärätietoisesti kohti alueellista verkostokoordinaattorimallia. 

 

Tiivistetysti kokonaisuuden toimintaperiaatteineen voi kuvata seuraavasti (kuva 12): 
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Kuva 12: Yhteenveto (malli) pelastuslaitosten asemoitumisesta ja ohjauksesta 

 

Kuvassa maakunnallinen pelastuslaitos liikelaitos asemoituu palveluiden tuottajaorganisaa-

tiona osaksi maakuntaa. Maakunta järjestäjäorganisaationa ohjaa pelastuslaitosta ensisijai-

sesti palvelutasopäätöksen kautta. Pelastuslaitoksen johtaja osallistuu järjestäjäorganisaation 

työskentelyyn johtoryhmän kautta ja käyttää vastaavasti pelastuslaitoksen ohjauksessa ensi-

sijaisesti suorituskyky- ja prosessiohjausta. Maakunnallista turvallisuusviranomaisten yh-

teistä tilannekuvan muodostamista varten perustetaan klusterimaiset verkostot, jotka muo-

dostuvat ensisijaisesti turvallisuusviranomaisista. Alue voi olla myös maakuntaa suurempi 

kokonaisuus. 

 

Valtakunnallisella tasolla valtiovarainministeriö ohjaa maakuntia resurssiohjauksella (tämän 

maakunta huomioi vastaavasti pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen). Sisäministeriön 

ohjaus on ensisijaisesti maakuntaa kohtaan strategista ohjausta (tämän maakunta huomioi 

vastaavasti pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen), joka perustuu valtioneuvoston tahtoti-

laan. Sama strateginen tahtotila välittyy myös informaatio-ohjauksen keinoin sisäministe-

riön ja pelastuslaitosten välillä. On tarkoituksenmukaista, että sisäministeriön ja pelastuslai-
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tosten (18) välissä toimii myös pelastuslaitosten johtajista (5) ja sisäministeriön pelastusyli-

johtajasta (1) koottu pelastustoimen johtoryhmä. Johtoryhmän ensisijainen tehtävä pelastus-

toimen kehittymisen varmistaminen ja se voi tässä käyttää apunaan alaan läheisesti liittyviä 

toimijoita ja sidostyhmiä. 

 

8.1. Jatkotutkimusehdotukset 

 

Perustettavien maakuntien aloittaessa toimintansa selviää pelastuslaitosten asemoituminen 

maakuntaorganisaatioon. Samaan aikaan käynnistyvät myös valtion ja maakuntien ohjaus-

mekanismit maakuntien ohjaamiseksi. Kuten tutkimuksestani käy ilmi, niin asemoitumiseen 

on useampi kuin yksi vaihtoehto ja pelastuslaitokseen kohdistuvia ohjauskeinoja on myös 

useita. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten asemoituminen ja ohjaus-

menetelmät ovat toteutuneet vuonna 2020. 

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimus liittyy pelastuslaitosten suorituskykyyn. Miten pe-

lastuslaitosten suorituskykyä mitataan nykyisissä 22 pelastuslaitoksessa ja maakuntauudis-

tuksen jälkeen 18 pelastuslaitoksessa. Tapahtuuko pelastuslaitosten suorituskyvyssä muu-

toksen jälkeen kehitystä ja jos tapahtuu, niin miten se ilmenee? 

 

Molemmat jatkotutkimusehdotukset yhdistämällä on mahdollisuus toteuttaa laaja pelastus-

toimen kansallinen selvitys muutoksesta ja muutosvaikutuksista. 
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