
- Juhani Katajamäki -

Kalvo 
joka hilj nsi 
kokousvien 

Näinkö pitkällä jo ollaan, mietti 
moni palopäällystöön kuuluva 
Tampereella, kun neuvotteleva 
virkamies Tarja Oksanen heitti 
piirtoheittimelle kalvon valtion 
pelastushallinnon järjestelyistä. 
Ministeriö on aktiivisesti tehnyt 
työtä käskettyä: pohtinut valtio· 
vai kuntajohtoisen pelastushal· 
linnun järjestelymalleja. 

Sisäasiainministeriön pe
lastusosaston neuvotteleva 
virkamies oli kutsuttu 
SPPL:n opintopäiville puhu
maan säästötoimien vaiku
tuksesta palo- ja pelastustoi
meen. Otsikkoaiheensa lisäk
si hän otti esille hetken puhu
tuimman aiheen, palo- ja pe
lastustoimen valtiollistami
sen. 
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Automatiikka 
kasvatti 

Oksanen kertasi vanhan 
valtionosuusjärjestelmän 
vaiheita. - Vielä vuonna 
1988, kun palo- ja pelastus
toimi oli valtion resurssiohja
uksessa, rahoituspäätöksillä 
oli suora vaikutus toiminnan 
laajuuteen. Sisäasiainminis-

Kihlakunta 
Kihlakunnanvirasto . 

Kihlakunnan 
PeJastUb~ 
pääUikkö 

teriö sääteli virkoja ja kalus
toa koskevilla valtionosuu
den ennakkopäätöksillään re
surssien jakautumista valta
kunnassa. Kysymys oli aina 
resurssien lisäämisestä. Vä
hennykset eivät tulleet kenel
lekään mieleenkään, kun val
tionosuuteen hyväksytty vir
ka toi automaattisesti valtion 
rahoituksen, 75-10 % me-

noista, sekä lisäksi uuden vir
kamiehen verotulot, Oksanen 
tiivisti. 

Vuoden 1989 
muutokset 

Vuoden 1989 alusta tuli 
voimaan laki kuntien yleises
tä valtionosuudesta. Sillä lak
kautettiin pääosaltaan vanha 
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Sisäasiainministeriön pelastus· 
osaston neuvotteleva virkamies Tar· 
ja Oksanen esitti kokousväelle visi· 
on kauttaaltaan valtiollistetusta pe
lastustolmesta. Kuulijat jäivät mietti· 
mään, onko kyseessä vain paperille 
piirretty yksi suunnitelma, vai jo nur· 
kan takana valmiusasemissa oleva 
loppuun asti harkittu, vain nopeata 
toteutuskäskyä odottava järjestely· 
malli. 

palo- ja pelastustoimen me
noperusteinen valtionosuus
järjestelmä, josta rikkaimmat 
kunnat ehtivät päästä osalli
seksi vain yhden vuoden ajan. 
Samalla lakkasi toiminnan ja 
rahoituksen välinen yhteys. 
Jäi kunnan asiaksi päättää, 
kuinka paljon se käyttää va
roistaan palo- ja pelastustoi
men rahoitukseen. 

Yleinen asukasluvun mu
kaan määräytyvä valtion
osuus koottiin viidestätoista 
aikaisemmin erillisestä valti
onosuusjätjestelmästä, joista 
palo- ja pelastustoimi oli suu
rin. Vuoden 1988 budjettilu
kuja pidettiin lähtökohtana 
yleisen valtionosuuden mää
rää laskettaessa. Oksanen on 
laskeskellut lukuja ja toden
nut palo- ja pelastustoimen 
osuuden olleen tuolloin 231 
Mmk. Se oli koko potista 44, 7 
%. Sen mukaan laskien palo
ja pelastustoimen valtion
osuus on eri vuosina ollut: 

vuosi Yleinen Palo-
valtion- ja pelas-
osuus tustoimi 
Mmk 

1988 517,0 231,1 
1989 573,3 256,3 
1990 625,7 279,7 
1991 701,7 313,7 
1992 745,5 333,2 
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Tänä vuonna taas uusi 
tilanne 

Vuonna 1993 yleiseen val
tionosuuteen tehtiin muutok
sia liittämällä siihen osuuksia 
opetustoimen ja sosiaali- ja 
terveys toimen puolelta. Koko 
valtionosuus on 4 074,2 
Mmk. Tästä entinen ns. pien
ten valtionosuuksien määrä 
on laskennallisesti 779 Mmk, 
josta palo- ja pelastustoimen 
osuus olisi 338,6 Mmk. Hin
takorjaukseksi on arvioitu 1,6 
% vuodelle 1993, minkä jäl
keen palo- ja pelastustoimen 
laskennallinen osuus on 354 
Mmk, Oksasen laskelmat 
osoittavat. 

- Kuntien palo- ja pelastus
toimen edustajat ovat useasti 
pyrkineet selvittämään las
kennallisen osuutensa ylei
sestä valtionosuudesta perus
tellakseen entisen määräraha
osuutensa säilymisen. Vuon
na 1992 annetun kuntien val
tionosuuslain jälkeen se käy 
yhä vaikeammaksi. Valtion ja 
kuntien välinen rahanjako 
suunnitellaan valtakunnan ta
soilla laskelmilla, joissa ei 
tarkastella yksittäisiä toimi
aloja vaan kustannusten ke
hittymistä kokonaisuutena. 
Laissa säädettynä periaattee
na on valtion ja kuntien väli
sen kustannusten jaon pysyt
täminen ennallaan. 

Vanhassa oli etunsa 

Vaikka vanhassa valtion
osuusjätjestelmässä valvonta 
oli yksityiskohtaista, turvasi 
se Oksasenkin mielestä toi
minnan jatkuvuuden parem
min kuin nykyinen. Valtion
osuusjätjestelmän muuttami
sen ja samanaikaisten muiden 
ohjaus- ja valvontajätjestel
mien purkamisen myötä val
tion pelastusviranomaisten 
keinot huolehtia palo- ja pe
lastustoiminnan riittävistä 
voimavaroista ja laadusta vä
henivät olennaisesti. 

- En tarkoita, että vanha 
jätjestelmä olisi ollut hyvä. 
Jä1jestelmää on nyt kmjattu 
vain toiselta puolen. Myös 
toinen puoli eli velvoitteet 
olisi ko1jattava ja säädettävä 
laissa, millä tasolla palo- ja 
pelastustoimen vähintäin tu
lisi olla, Oksanen arvioi. 

Samansuuntaisesti Oksa
nen kertoi vaikuttaneen va
paakuntakokeilun, joka antoi 
mahdollisuuden poiketa eri
tyislaeissa (esim. palo- ja pe
lastustoimilaki) säädetyistä 
hallintoa koskevista normeis
ta. Lain mukaan on mahdol
lista ilmoittautua hallinnon 
kokeiluun, jossa voidaan mm. 
jättää lautakuntia perustamat
ta ja yhdistellä niitä, delegoi
da päätösvaltaa kunnassa jne. 
Varsinaisissa kokeilukun
nisssa, jotka valtioneuvosto 
on valinnut, vapaudet ovat 
suuremmat. 

-Muutosten johtavana aja
tuksena on ollut, että kunta 
saa itse kohdentaa resurssit 
tärkeinä pitämiinsä tehtäviin. 
Hoitamalla tehtävät tehok
kaasti, se pääsee lisäksi naut
timaan koituvista säästöistä. 
Pahaksi onneksi kohdennet
tavia varoja on käytettävissä 
yhä vähenevä määrä ja vapa
us on muuttunut epätoivoi
seksi säästökohteiden etsin
näksi. Kunnan palo- ja pelas
tustoimen olennainen kysy
mys on, miten se menestyy eri 
toimialojen välisestä selviy
tymiskilpailusta, Oksanen 
pelkisti. 

Säästöt 
1993ja1994 

Oksanen arvioi palo- ja pe
lastustoimen säästöjä tänä ja 

ensi vuonna. Vuoden 1993 
osalta hän mm. siteerasi Pe
lastustietolehden tekemää 
selvitystä (Pt 7 /93). 

Vuoden 1994 talousarvio
esityksen säästömatematiik
ka on leikkausten monimut
kaisuuden ja toisaalta tulo
puolella tapahtuvien muutos
ten vuoksi Oksasen mukaan 
niin monimutkaista, ettei las
kelmista voida enää miten
kään saada selville edes las
kennallista osuutta palo- ja 
pelastustoimen tulevasta val
tionosuudesta. 

Erillinen määräraha kalus
ton valtionosuuteen sisältyy 
yhä pelastushallinnon talous
arvioesitykseen. Se on kaksi 
miljoonaa mk pienempi kuin 
edellisvuonna, mutta Oksa
nen arvioi 17 Mmk:llakuiten
kin pystyttävän rahoittamaan 
suurin osa vuoden 1994 hank
keista. 

- Kaikenkaikkiaan säästö
toi mien vaikutuksesta on uh
kana, että henkilöstöä voi
daanjoutua edelleen vähentä
mään, valmiusjätjestelyistä, 
kuten varallaolosta voidaan 
joutua tinkimään, toiminta
valrniusohjeen mukainen etu
painotteinen taktiikka saattaa 
joutua säästöjen kohteeksi, 
kuntien investoinnit vähene
vät ja ajoneuvokaluston han
kintaa lykätään samoin kuin 
poikkeusolojen hankintoja, 
palokuntien henkilöstöä käy
tetään entistä enemmän mui
hin kuin palo- ja pelastustoi
men tehtäviin. Jos tätä kehi
tystä ei voida pysäyttää, nä
kyvät vaikutukset ennen pit
kään toimintavalmiuden 
heikkenemisenä. 

Karut kalvot 

Pohtiessaan keinoja palo
ja pelastustoimen riittävän 
valmiuden turvaamiseksi Ok
sanen otti esille toiminnan 
valtiollistamisen. 

- Aluehallinnon selvitys
mies Jukka Hirvelä ja kuntien 
taloudellista tilaa selvittänyt 
Timo Relander ovat kumpi
kin tehneet sen suuntaisia eh
dotuksia siitä. Kuntaliitto on 
myös ryhtynyt kannattamaan 
valtiollistamista. Sisäasiain
ministeriössä selvitetään par
haillaan valtioneuvoston pe
riaatepäätöksessä annetusta 
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Kalvo 
joka hiljensi 
kokousväen 

toimeksannosta tarpeet ja 
mahdollisuudet pelastustoi
men osittaiseksi valtiollista
miseksi. 

- Merkittäviä toiminnalli
siin syihin perustuvia tarpeita 
ei alustavan selvityksen jäl
keen ole löytynyt. Alue~lli
sen yhteistoiminnan avulla 
monet puutteet korjautuisi
vat. Se voitaisiin toteuttaa 
kuntayhtymän muodossa 
joko sopimukseen perustuen 
tai lakiin perustuen pakollise
na. Muualla esille nousseet 
tarpeet lienevät lähinnä talou
dellista laatua. On kuitenkin 
huomattava, että valtio tulee 
varmasti tavalla tai toisella 
ottamaan hyvityksen kustan
nusten jaon muutoksista, Ok
sanen kertoi. 

Esityksensä saatteeksi Ok
sanen heijasti valkokankaalle 
piirtoheitinkalvoja. Hiljai
suuden vallitesssa palopääl
lystö tuijotti valtion pelastus
hallinto-kalvoa,jossa suunni
teltavan kihlakunnanvirasto
jaon perusteella olisi tulevai
suudessa noin 100 (eräs tark
ka esitetty luku on 95) kihla
kunnanvirastoa ja niissä yhtä 
monta kihlakunnan pelastus
päällikköä. Tänään meillä on 
yli 450 kuntaa ja lähes yhtä 
monta palo/pelastuspäällik
köä. 

Neuvotteleva virkamies 
Tarja Oksanen painotti, ettei 
hän ole julistautunut valtiol
listamisen kannattajaksi. Esi
tetyt kalvot ovat työtä käsket
tyä, valtioneuvoston edellyt
tävää selvitystyötä, hän sel
vitti. 

Rahoitusvaihtoehtoja 

Esityksensä lopuksi Oksa
nen esitteli uudenlaisia rahoi
tusvaihtoehtoja, joita hänen 
mukaansa löytyy useitakin, 
jos uskaltautuu etsimään niitä 
ennakkoluulottomasti: 
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- Palvelujen maksullisuus 
on yksi mahdollisuus jakaa 
rasitusta uudelleen. Palotar
kastusten maksullisuutta har
kitaan jo nyt vakavasti. EY:n 
piiristä nousee velvotteita 
teollisuuslaitoksille, joista ai
heutuu erityistä uhkaa turval
lisuudelle, velvoite rahoittaa 
varautumisjäljestelyjä. Va
hingonkorvaussäännöksiä 
muuttamalla pelastustoimien 
kustannukset voitaisiin sisäl
lyttää korvattaviin vahinkoi
hin. 

Yksityistäminenkin 
vilahti 

- Palo- ja pelastustoimen 
järjestämisvastuun on katsot
tu kuuluvan julkiselle vallalle 
erityisesti siksi, että se kuuluu 
yhtenä toimena turvallisuus
sektoriiin. Palvelujen järjes
täjänja palvelujen tuottajan ei 
tarvitse kuitenkaan olla sama 
taho. Tulevaisuudessa voi 
olla mahdollista, että palvelu
jen jäijestäjä tilaa ne tarjous
ten perusteella miltä hyvänsä 
yritykseltä tai yhteisöltä, Ok
sanen sanoi ja toi kuin vaivih
kaan esille yksityistämisen 
mahdollisuuden. 

Keskustelua peräsi Oksa
i:J.enkin. 

- Palo- ja pelastustoimen 
lainsäädäntöä ollaan parhail
laan uudistamasssa. Lakieh
dotus on suunniteltu annetta
vaksi viimeistään syksyllä 
1994. Pelastusalan sisältä
päin katsoen suuria muutok
sia ei tarvitsisi tehdä. Hallin
non kehittäjän ja poliittisen 
päättäjän näkökulmasta pai
neita saattaa olla suurempiin
kin muutoksiin, kuten valtiol
listamispuheet osoittavat. 
Keskustelu on vielä avoinna, 
Oksanen päätti esityksensä. 

Uudelleenarviointi 

Liittokokouksessa iltapäi
vällä esitettiin ministeri Pek
karisen tervehdyspuheen
vuoro palopäällystölle. Pu
heessa Pekkarinen otti luon
nollisesti esille myös valtiol
listamishankeet: 

- Asioita tärkeysjärjestyk
seen pantaessa pidän jatkos
sakin ensiarvoisen tärkeänä 
sitä, että ihmisten turvallisuu-

desta kyetään huolehtimaan. 
Turvallisuudella tar·koitan 
toisaalta välttämätöntä talou
dellista ja sosiaalista perus
turvaa ja toisaalta fyysistä tur
vaa onnettomuuksien, rikos
ten ja myös poikkeusolojen 
vaaroilta ja vahingoilta. Tä
hän meilläkin täytyy olla va
raa. 

- Tällä en tahdo sanoa, että 
kaikki pelastushallinnon ny
kyiset järjestelyt on turvatta
va ja säilytettävä. Kehittämi
sen ja rationalisoinnin varaa 
varmasti löytyy. Pelastushal
linnossa onkin parhaillaan 
käynnisssä perusteellisin ar~ 
viointivaihe vuosikymme
niin, joka huipentuu alan lain
säädännön kokonaisuudis
tukseen. 

- Osoituksena siitä, miten 
perusteisiin asti menevää uu
delleenarviointi on, on kes
kustelu palo- ja pelastustoi
men valtiollistamisesta. En
simmäisen kerran yli 60 vuo
teen valtion ja kuntien vastuu 
palo- ja pelastoitoimesta on 
vakavasti harkittavana. Kes
kustelu asiasta on kuitenkin 
ollut hajanaista ja liiaksi yk
sittäisten argumenttien esittä
mistä. 

Muttia matkassa 

- Keskustelussa on puhuttu 
miltei pelkästään palo- ja pe
lastustoimesta. Palo- ja pelas
tustoimi on kuitenkin osa pe
lastushallintoa yhdessä pelas
tuspal velun ja väestönsuoje
lun kanssa. Tätä hyväksi ko
ettua kokonaisuutta ei käsit
tääkseni ole tarkoituksenmu
kaista hajoittaa uudelleen. 
Palo- ja pelastustoimen val
tiollistaminen tarkoittaisi si
ten myös sitä, että vastuu pai
kallisesta väestönsuojelusta 
ja pelastuspalvelusta olisi ai
nakin suureksi osaksi siirret
tävä valtiolle. Tällöin asia tu
lisi huomattavasti moniulot
teisemmaksi ja ongelmalli
semmaksi kuin, jos ajatellaan 
pelkästään palokuntia, minis
terin puheessa luki. 

- Keskustelussa on myös 
tuotu esille ideologistyyppi
siä argumentteja. On esitetty, 
että palo- ja pelastustoimi ei 
jäljestys- ja turvallisuustehtä
vänä hyvin soveltuisi kunnan 
hoidettavaksi, varsinkaan 

kun kunta ei ilmeisesti voisi 
päättää täysin itsenäisesti 
miten tehtävä hoidettaisiin'. 
Toisaalta on esitetty, että kun
nallisen itsehallinnon koros
taminen ja normiohjauksen 
kieltäminen vaarantaisivat 
pelastushallinnon toimivuu
den. 

-Asiaa pitäisi lähestyä hy
vin käytännöllisesti. Olen
naista on se, kuka kykenee 
pelastushallinnon tehtävät 
parhaiten hoitamaan. Valitul
lajärjestelmällä on myös olta
va sellainen lainsäädäntö- ja 
normiperusta, että sen toimi
vuuteen voidaan luottaa. 

Palopäällystön 
mielipiteellä 
suuri paino 

Ministerin tervehdyksen 
loppuun oli kirjattu kaunis 
kiitos palopäällystölle ja sen 
jäsenistölle. Ministeri va
kuutti palopäällystön mielipi
teellä olevan suuri paino kun
ta vai valtio-ratkaisua tehtä
essä: 

- Te, palopäällystö, olette 
asiantuntijoita siinä, miten 
paikallinen pelastushallinto 
toimii. Käytänkin tilaisuutta 
hyväkseni kiittääkseni sisä
asiainministeriön puolesta 
Suomen Palopäällystöliittoa 
siitä ratkaisevan tärkeästä 
osuudesta, joka liitolla on ol
lut viimeaikojen tärkeimmis
sä pelastushallinnon kehittä
mishankeisssa aloitteenteki
jänä, valmistelijana ja käy
tännön toimeenpanijana. 
Näistä hankkeista mainitta
koon erityisesti palokuntien 
alueellinen organisointi, kun
tien riskianalyysitja onnetto
muustilastoinnin kehittämi
nen. 

-Palopäällystöliitonja sen 
jäsenten asiantuntemusta tar
vitaan myös valtiollistamis
kysymyksen ratkaisemisessa. 
Kysymyshän on pitkälti siitä, 
onko teillä paremmat toimin
tamahdollisuudet kunnalli
sessa vai valtiollisessa järjes
telmässä. Voin luvata, että 
teidän perustelluille kannan
otoillenne pannaan suuri pai
no asiaa ratkaistaessa. 

PT 
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