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Tiivistelmä
Palosuojelurahaston (PSR) kalustohankkeiden avustustoiminta arvioitiin tammi-toukokuun 2015 välisenä
aikana. Arviointia varten tehtiin avustustoimintaa laajalti kartoittavat kyselyt Webropol-kyselyinä kaikille
pelastuslaitoksille ja otosluontoisesti 250 sopimuspalokunnalle sekä haastateltiin noin 50 palo- ja
pelastustoimen asiantuntijaa. Sähköisiin kyselyihin vastasivat kaikki pelastuslaitokset ja 100 sopimuspalokuntaa. Arviointityö aikana käytiin läpi myös laajalti rahaston kalustohankeavustuksiin liittyvää taustaaineistoa.
Rahaston avustuskohteita ovat olleet paloasemien rakentaminen, kaluston hankinta, pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta sekä alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet. Vuoden 2014
palosuojelumaksukertymä oli 10,5 miljoonaa euroa.
Kalustohankeavustukset ovat nykytasolla noin 2 miljoonaa euroa eli noin 20 prosenttia koko avustussummasta. Kalustohankeavustushakemuksia on ollut huomattavasti enemmän, kahden viime vuoden
aikana kolmin-viisinkertainen määrä kuin mihin jaettavissa oleva raha on riittänyt (ks. tarkemmin raportin
luku 2.3). Koko maan pelastuslaitosten kaluston hankintainvestoinnit ovat vuositasolla noin 26 miljoonaa
euroa (Lähde: Kuntaliitto). Sopimuspalokunnat mukaan lukien investointien voidaan arvioida olevan noin
30 miljoonaa euroa/vuosi.
Palosuojelurahaston kalustoavustustoiminta koetaan sekä pelastuslaitoksissa että sopimuspalokunnissa
tärkeäksi. Avustuksilla on voitu osin nopeuttaa ikääntyneen ajoneuvokaluston uusimista, osin hankkia myös
uutta kalustoa, erityiskalustoa ja päätelaitteita. Avustusten merkitys on korostunut niissä pelastuslaitoksissa, joissa kuntien taloudellisen tilanteen kiristymisen vuoksi on jouduttu karsimaan pelastustoimelle
osoitettuja määrärahoja.
Kalustohankeavustusten osuus pelastuslaitosten investoinneista on noin 10 - 20 %, joten niillä on keskeinen
merkitys kalustohankintojen toteutumiselle. Perusvalmiuteen kuuluvan raskaan ajoneuvokaluston hankintoihin avustukset ovat pieniä, mutta joissakin pelastuslaitoksissa avustukset varmistavat myös raskaan
ajoneuvokaluston hankinnat ja toisissa laitoksissa mahdollistavat täydentäviä hankintoja.
Haastatelluista seitsemästä pelastuslaitoksesta viisi ilmoitti, että raskaan kaluston hankinnat toteutetaan
suunnitellusti riippumatta siitä saadaanko rahastolta avustusta. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että mitä
pienempi pelastuslaitos sitä suurempi merkitys avustuksilla on ollut kalustohankkeen toteutumiselle.
Sopimuspalokunnissa avustuksen saaminen on lähes poikkeuksetta koettu ratkaisevaksi hankinnan
toteutumiselle.
Nykyiset avustuskohteet koetaan pääosin tarkoituksenmukaisiksi. Sähköisessä kyselyssä pelastuslaitokset
asettivat ensisijaisiksi avustuskohteiksi sammutusautot, säiliöautot ja johtokeskusautot. Sopimuspalokunnat pitävät tärkeänä mahdollisuutta hankkia myös kevyttä ajoneuvokalustoa.
Kaikki pelastuslaitokset katsovat tärkeäksi myös erityiskaluston (tikasautot, nostolava-autot, vaihtolavaautot, kemikaalintorjuntakalusto, vesipelastuskalusto) sekä järjestelmähankkeiden hankintojen avustamisen.
Arvioitsijat suosittelevat kalustohankeavustusten vaikuttavuuden tehostamiseksi avustusmäärärahan
lisäämistä kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna (vähintään 3 - 4 miljoonaa euroa vuodessa). Tätä puoltaa
myös se, että pelastuslaitokset asettavat kalustoavustukset ensisijaiseksi rakennushankeavustuksiin
verrattuna.
Noin joka toinen pelastuslaitoksista katsoo, että rahaston avustukset kohdistuvat AVI-alueille tasapuolisesti.
Kriittisesti kohdentumiseen suhtautuvat Itä- ja Pohjois-Suomen alueen pelastuslaitokset, joiden mielestä
jakoperusteissa olisi huomioitava nykyistä paremmin alueiden erilaisuus valtakunnallisesti, ja jotka painottavat kuntien kantokyvyn ja pitkien etäisyyksien parempaa huomioimista. Muilla alueilla korostetaan
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riskitekijöiden (mm. satamat, teollisuusalueet, vesialueet, kemikaalivarastot) merkitystä ja myös näiden
huomioimista avustusten jaossa. Vuoden 2015 hausta alkaen rahaston hallitus on painottanut asukaslukuperusteisuuden sijaan tarveharkintaa. Arvioitsijat ehdottavat, että tarveharkinnan lisäksi hyödynnetään
arviointikehikon (ks. luku 5.7) mukaista pisteytystä.
AVI-alueittaisen jaon säilyttämistä puoltaa se, että hankkeiden pisteytyksessä ei ole mahdollista ottaa
huomioon useita muuttujia ja erityisesti alueiden erityispiirteitä. Nämä tulevat ainakin osin otetuksi
huomioon esitetyllä AVI-jaolla.
Sopimuspalokunnat katsovat avustusten kohdentuneen omalla alueellaan pääosin tarkoituksenmukaisesti.
Kritiikkiä kohdistuu siihen, että toisinaan pelastuslaitos jättää ilman etukäteistietoa puoltamatta hankeesityksiä. Myös maaseutujen ensilähdön palokuntien kaluston uusimistarpeen katsotaan jäävän vähälle
huomiolle avustusten keskittyessä kaupunkipalokuntien raskaan ajoneuvokaluston uusimiseen.
Sekä pelastuslaitokset että sopimuspalokunnat katsovat, että rahaston avustustoiminnalla on sopimuspalokuntien toimintaa aktivoiva ja motivoiva vaikutus. Toiminnan vireyden ylläpitämiseksi toivotaan
sopimuspalokuntien avustusmäärärahojen lisäämistä. Erityisesti sopimuspalokuntien toimintaympäristön
parantamista edistävien, yleensä kooltaan pienten hankkeiden ja nuoriso-osaston toimintaa edistävän
toiminnan rahoituksen katsotaan edistävän sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuutta.
Sopimuspalokuntien taholta nousi vahvasti esille se, että pelastuslaitosten tulisi huolehtia alueillaan olevien
sopimuspalokuntien kaluston pysymisestä riittävän ajanmukaisina, sillä "vanhojen rankojen" kierrätyksellä
on sopimuspalokuntien toimintaa passivoiva vaikutus.
Arvioitsijat ehdottavat, että rahasto lisää avustuksiaan sopimuspalokunnille edellyttäen, että avustukset
ovat linjassa alueen pelastuslaitoksen näkemyksen kanssa avustuksen tarpeesta. Arvioitsijat ehdottavat,
että sopimuspalokunnille varataan kiinteä summa (esim. 10 – 20 % kalustoavustuksista) suurempia
hankintoja varten ja pienavustukset säilytetään.
Rahaston päätöksiin odotetaan nykyistä parempaa ennakoitavuutta ja selkeitä linjauksia mihin kalustoavustuksia tullaan jatkossa suuntaamaan. Arvioitsijat suosittelevat, että rahasto määrittelee selkeästi ja
ennakoitavasti rahaston avustusten painopistealueet ja tiedottaa niistä eri toimijoita.
Kaikki pelastuslaitokset katsovat tärkeäksi raskaan kaluston, erityiskaluston ja järjestelmähankkeiden
hankintojen avustamisen. Haastatelluista pelastuslaitoksista kaksi ehdotti, että painopiste pitäisi olla
ensisijaisesti erityiskaluston rahoituksessa, jolloin muun kaluston hankinnat pitäisi rahoittaa pelastuslaitoksen talousarviomäärärahoilla. Kolme haastateltua pelastuslaitosta oli huolissaan järjestelmähankkeiden ja niihin liittyvän infran rahoituksesta, ja ne ehdottivat, että kalustoavustusta tulisi suunnata ainakin
tilapäisesti tai kertaluonteisesti niihin.
Pelastuslaitosten yhteishankintojen avustaminen rahaston toimesta saa laajalti kannatusta, mikä nousi
esille kaikissa pelastuslaitosten haastatteluissa. Yhteishankintojen katsotaan lisäävän kustannustehokkuutta
ja niiden vaikuttavuus on yksittäistä hanketta laajempi. Tärkeänä pidetään erityisesti erityiskaluston ja
harvoin tarvittavan kaluston yhteishankintoja, jotka tulevat yhteiskäytöllä tehokkaampaan käyttöön.
Arvioitsijat suosittelevat, että rahasto pyrkii avustusten jakopolitiikallaan painottamaan jatkossa pelastuslaitosten erityiskaluston yhteishankintoja. Huom. PSR suhtautuu myönteisesti yhteishankintoihin, mutta
kuuden viime vuoden aikana pelastuslaitoksilta on tullut vain yksi yhteishankintaa sisältävä hakemus.
Pelastuslaitoskohtaisissa haastatteluissa tuotiin esiin kiinteän vuotuisen määrärahan osoittamista
pelastuslaitoksille esimerkiksi uuden valtionosuusmallin jakoperiaatteella. Rahaston hallitus katsoo
kuitenkin, ettei tämä ole mahdollista valtionapusäädösten puitteissa; koska pelastuslaitos ei ole
viranomainen, sille ei voi luovuttaa päätösvaltaa jakaa avustus alueellaan.
Pelastuslaitosten näkemykset aluehallintovirastojen roolista hakemusten priorisoijina vaihtelevat. Pääosa
katsoo niiden asiantuntemuksen hyödylliseksi. Päinvastaista katsantoa on AVI- alueilla, joissa on vähän tai
vain yksi (Lapin AVI) pelastuslaitos. Aluehallintovirastot puolestaan katsovat pääsääntöisesti, että niillä on
tärkeä rooli hakemusten käsittelyssä, koska ne tuntevat alueen tarpeet ja pystyvät tasapainottamaan
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pelastuslaitosten erilaisia näkemyksiä.
AVIen kesken ei ole yhteistyötä hanke-esitysten käsittelyssä, joten niiden tekemä arviointi ei ole
välttämättä koko maan osalta tarkoituksenmukainen. Käytännössä rahasto noudattaa pääosin AVIn
laatimaa priorisointijärjestystä. Arvioitsijat ehdottavat luopumista AVIen roolista asteittain ja arvioinnin
suorittamista puolueettoman asiantuntijaraadin toimesta. Hankearviointipisteytyksen (ks. luku 5.7)
käyttöönotto vähentäisi myös AVIen roolin merkitystä hankearvioinnin suorittajina.
Kalustohankeavustusten hakumenettelyä pidetään pääosin toimivana. Hakemuskäsittely on suhteellisen
joutuisaa ja päätöksistä tiedotetaan asianmukaisesti. Yhteistyö rahaston kanssa toimii moitteetta ja
rahaston henkilöstön palveluasennetta poikkeuksetta kiitetään.
Kritiikkiä kohdistui muutamassa kyselyvastauksessa ja parissa haastattelussa jonkin verran epäselviksi
koettuihin hakuohjeisiin ja hakulomakkeiden täyttöohjeisiin. Vaadittavan liiteaineiston kuten kuittien
määrää pidetään suurena ja turhan yksityiskohtaisena. PSR:n vaatimukset ovat kuitenkin jo nyt kevyitä:
kalustohankinnasta tarvitaan vain hankintaa koskevat laskut ja laskujen yhteenvetotaulukko mikäli laskuja
on useita (ei kovin yleistä kalustohankkeissa), maksumerkinnät sekä hankitun ajoneuvon rekisteriote.
Pelastuslaitosten ja AVien haastatteluissa tuotiin esiin näiden valmius sähköisen palvelun käyttöön ja
katsottiin sen helpottavan ja nopeuttavan hakuprosessia sekä vähentävän näiden työkuormaa.
Arviointityö sisälsi kalustohankehakemusten arviointikehikon laadinnan. Raportti sisältää ehdotuksen
arviointikehikoksi, jossa keskeisinä vertailukriteereinä ovat kalustotyyppi, kaluston ikä, alueen riskiluokitus
sekä hälytysten lukumäärä (ks. luku 5.7). Arviointikehikon avulla avustusten jaon arviointi voidaan tehdä
mahdollisimman objektiivisesti ja yksinkertaistaa kalustohankkeiden tärkeysjärjestykseen asettamista.
Arvioitsijat suosittelevat arviointikehikon testaamista aiempien vuosien aineistoilla ja käyttöönottoa
vuoden 2016 hakukierroksella.
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1 Johdanto
Palosuojelurahasto (PSR) päätti kokouksessaan 25.11.2014 teettää ulkoisen arvion kalustohankeavustustoiminnasta. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille myönnettävien
kalustohankeavustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta tarkasteltuna
pelastuslaitoksittain / AVI-alueittain.
Työ sisälsi arvion kalustohankkeiden nykyisen avustuskäytännön toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista, arvion eri toimijoiden roolista kalustoavustuksen hakuprosessissa ja mahdollisesta muutostarpeesta, esityksen kalustohankehakemusten käsittelyketjuksi sekä kalustohankeavustusten arviointimenetelmäksi pelastuslaitoksessa, AVIssa ja rahastossa, esityksen hankearviointitaulukosta sekä muut
perustellut johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.
Arvioinnin edellyttämien tietojen keräämiseksi toteutettiin laajat sähköiset kyselyt Webropol-kyselyvälineellä kaikille 22 pelastuslaitokselle (pelastuskomentaja/johtaja sekä kalustoasiantuntija) sekä 250
sopimuspalokunnalle eri kyselylomakkeilla. Sopimuspalokuntakyselyyn saatiin 100 vastausta ja pelastuslaitoskyselyyn 30 vastausta.
Sopimuspalokuntakyselyn vastausprosentiksi saatiin karhukyselyjen jälkeen 40 prosenttia. Vastausten
määrään vaikutti se, että osa palokunnista ilmoitti toimivansa palomieskerhoina, joilla ei ole omaa
palokalustoa. Kyselyn kohdistuminen ensisijaisesti kalustohankeavustuksiin karsi myös oletettavasti
vastaajia palokunnilta, jotka eivät ole kalustoavustuksia hakeneet. Kyselylomakkeet ovat raportin liitteinä.
Lisäksi arvioinnissa haastateltiin kuusi aluehallintovirastoa (AVI) ja yksi pelastuslaitos kullakin AVI-alueella.
Käytännössä haastateltu pelastuslaitos oli AVIn sijaintipaikkakunnan pelastuslaitos. PSR:n hallituksen
pyynnöstä haastateltiin lisäksi yksi pelastuslaitos (Pohjois-Savon pelastuslaitos), jonka alueelta PSR on viime
vuosina saanut vähän kalustoavustusten hakemuksia.
Haastateltaviksi Palosuojelurahasto oli valinnut myös muita pelastusalan toimijoita, kuten Sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtajan, pelastusjohtajien kokouksen, PSR:n hallituksen jäsenet, sisäministeriön
pelastusosaston, kolme sopimuspalokuntaa, Palopäällystöliiton sekä kaksi kalustotoimittajaa.
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2 Palosuojelurahasto kalustohankeavustusten rahoittajana
Palosuojelurahastolain mukaisesti Palosuojelurahastosta voidaan myöntää tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai
erityisavustuksia. Vuoden 2014 palosuojelumaksukertymä oli 10,5 miljoonaa euroa.
Kalustohankkeilla on edistetty pelastustoimen ajoneuvokannan ja vanhojen väestöhälytysjärjestelmien
uusimista, ja näin turvattu pelastustoimen toimintamahdollisuuksia. Kalustohankeavustukset ovat aiempaa
useammin kohdistuneet raskaaseen ajoneuvokalustoon.
Ennen vuotta 2013 oli voimassa Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta, jonka mukaisesti alueen
pelastustoimelle voidaan myöntää valtion talousarvion rajoissa valtionavustusta:
1) pelastustoimen hoidon kannalta tarpeellisen kaluston (kalustohanke) tai järjestelmän
(järjestelmähanke) hankinnasta aiheutuviin huomattaviin kustannuksiin (hankinnan arvon
ylittäessä 120 000 euroa ilman arvonlisäveron osuutta); sekä
2) kehittämishankkeeseen.
Rahasto tuki huomattavan kallista (hankintahinnaltaan yli 120 000, ALV 0 %) pelastusajoneuvokalustoa ensi
kerran vuonna 2013, jolloin erillinen 3,1 miljoonan euron valtionavustus huomattavan kalliin kaluston tai
järjestelmän hankinnoista aiheutuviin kustannuksiin päättyi. Tämä näkyy alla kohdan 2.3 kuvassa 1. Haetut
ja myönnetyt kalustohankeavustukset, jonka mukaisesti kalustohankeanomusten kokonaissummat ovat
kasvaneet selvästi vuodesta 2013 lähtien.

2.1 Sisäministeriön strateginen ohjeistus
Sisäministeriö on käynnistänyt pelastustoimen strategian uudistamisen (Pelastustoimen strategia 2025,
joka valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä). Rahaston toiminnan vaikuttavuutta tullaan strategiassa
linjaamaan mm. tarkastelemalla, tavoitellaanko maantieteellistä tasapuolisuutta eli samaa palvelua kaikille
alueille vai jaetaanko avustukset hyöty- tai vaikuttavuusnäkökulman perusteella. Samalla strategiassa
tullaan ottamaan kantaa avustusten suuntaamiseen jatkossa järjestelmätason hankkeisiin, tutkimus- ja
kehityshankkeisiin ja myös SM:n valtakunnallisiin pelastustoiminnan kehityshankkeisiin. Strategiassa on
tarkoitus ottaa kantaa myös Palosuojelurahaston asemaan eli tarvitaanko rahastoa lainkaan vai tulisiko
rahasto integroida valtion budjettiin.
SM:n näkökulmasta kalustoavustuksilla on merkitystä, sillä ilman avustuksia kaluston kuoletusaika pitenisi,
vanhempaa kalustoa käytettäisiin pitempään eikä osaa hankinnoista toteutettaisi. Aiemmin vuoteen 2012
asti pelastuslaitokset saivat valtionosuusavustuksia, jotka olivat suurempia. Sen jälkeen on tullut enemmän
avustusten hakijoita, ja käytettävissä on vähemmän rahaa. Pelastuslaitokset eivät ole tähän vielä täysin
sopeutuneet, jonka vuoksi niiden investointitaso on ministeriön mielestä liian korkea.
SM:n mielestä vaikuttavin avustuskohde ovat pelastuslaitokset, koska ne vastaavat pelastustoimesta
alueellaan. Sopimuspalokunnille tulisi myöntää avustusta vain pelastuslaitosten suunnitelmien mukaisesti
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osana kalustokiertoa. Pelastuslaitosten kannalta ensilähdön ajoneuvot ovat tärkein ja suurin
investointikohde. Tietotekniset hankkeet ovat myös tärkeitä ja nykymaailmassa välttämättömiä, joten
avustusten (kertaluonteinen) suuntaaminen johtamisjärjestelmien kehittämiseen on perusteltua.

2.2 Kalustohankkeiden avustustoiminnalla tavoiteltuja vaikutuksia
Rahaston strategiassa avustusten kohdentamisen vaikuttavuus – ”euro parhaiten käytössä” – on keskeinen
tavoite. Kalustohankeavustusten keskeisiä kysymyksiä ovat:
a) Missä määrin rahaston avustuksilla on vaikutusta kalustohankkeiden toteutumiselle?
Tältä osin arvioinnin tulokset ovat osin ristiriitaisia. Kyselyssä enemmistö pelastuslaitoksista ilmoitti
että kalustoa olisi ehkä jäänyt hankkimatta tai hankkeita olisi siirtynyt tuleville vuosille.
Laitoskohtaisissa haastatteluissa (7 kpl) kuitenkin 5 pelastuslaitosta ilmoitti, että
sammutuskalustohankinnat toteutuvat riippumatta rahaston avustuksesta.
b)

Onko kalustoa tarpeeksi riittävän palonehkäisyn ja hälytysvarmuuden turvaamiseksi?
Tässä selvityksessä haastatellut toivat esiin, että koko maan tasolla pelastuskalustoa on jo riittävästi,
jonka vuoksi keskeinen kriteeri avustuksille tulisivat olla vanhan ja ikääntyneen kaluston
korvausinvestoinnit.

Kalustohankeavustuksilla tunnistetaan olevan keskeisiä vaikutuksia myös sopimuspalokuntien toiminnalle
ja vapaaehtoistoiminnan säilymiselle. Tämän arvioinnin tulokset osoittavat, että tukitoiminnalla on
sopimuspalokuntien toiminnan vireyttä ja jäsenten motivointia edistävä vaikutus.

2.3 Palosuojelurahaston kalustohankeavustukset
Rahaston myöntämien kalustohankeavustusten määrä on vaihdellut vuosittain yhdestä kolmeen
miljoonaan euroon (ks. kuva 1.). Pienimmillään avustukset olivat vuonna 2010, jonka jälkeen kasvua on
ollut vaihtelevasti vuoden 2014 1,7 miljoonaan euroon. Haettu avustusmäärä on kasvanut viime vuosina
voimakkaasti ylittäen vuonna 2014 yli kolminkertaisesti ja vuonna 2013 viisinkertaisesti myönnetyn
määrän. Vuodesta 2013 johtuva kasvu johtuu kohdassa 2.1 kuvatun valtionavustuksen päättymisestä.
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Kuva 1. Haetut ja myönnetyt kalustohankeavustukset vuosina 2008 – 2014, miljoonaa euroa.
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Kalustohankeavustusten osuus rahaston koko avustussummasta (9,87 miljoonaa euroa) oli vuonna 2014
17,6 prosenttia. Pelastuslaitoksille myönnettiin vuonna 2014 1,5 miljoonaa euroa ja sopimuspalokunnille
0,23 miljoonaa euroa. Avustuksista 28 myönnettiin pelastuslaitoksille (38,3 % haetusta) ja kahdeksan
sopimuspalokunnille (42 % haetusta).
Ajoneuvohankinnat saivat 33 avustusta, joista 23 kohdistui pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon
(esim. sammutusauto, säiliöauto), kaksi laitosten kevyeen ajoneuvoon ja kolme pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeeseen. Lisäksi kolme kalustoavustusta myönnettiin sopimuspalokuntien raskaan ajoneuvokaluston ja viisi sopimuspalokuntien kevyen ajoneuvon hankintaan.
Vuonna 2014 lukumääräisesti puolet avustuksista kohdistui Etelä-Suomeen (18 kpl). Länsi- ja Sisä-Suomeen
kohdistui 8, Lounais-Suomeen 4, Itä-Suomeen 3, Pohjois-Suomeen 2 ja Lappiin 1 hankinta-avustus.
Avustuspäätökset
Kpl
Hakemukset, lkm, haettu
avustusmäärä
Myönnetyt avustukset,
lkm ja avustusmäärä
Hyväksyttyjen
hakemusten osuus ja
myönnetty avustus
suhteessa haettuun (%)

2012
Avustusmäärä
1000 euroa

Kpl

2013
Avustusmäärä
1000 euroa

Kpl

2014
Avustusmäärä
1000 euroa

90

2 196

113

6 802

92

5 611

51

1 064

23

1 413

36

1 733

56,7 %

48,4 %

20,4 %

20,8 %

39,1 %

30,9 %

Taulukko 1. Rahaston kalustohankeavustukset vuosina 2012–2014.
Keskimääräinen avustus raskaille ajoneuvohankinnoille oli 59 960 euroa. Suurimmat yksittäiset avustukset
olivat 76 000 euroa ja ne myönnettiin nostolava-auton, puomitikasauton ja säiliösammutusauton
hankintaan.

2.4 Kalustoavustusten hakuperusteet ja aikataulut
Kalusto- ja rakennushankeavustuksia myönnetään pelastustoimen alueille, kunnille sekä sopimuspalokunnille, joilla on palokuntasopimus alueen pelastustoimen kanssa. Vuonna 2015 kalustohankeavustus
voidaan myöntää enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 76 000 euroa (sisältäen arvonlisäveron osuuden, jota kunta tai sopimuspalokunta ei tyypillisesti voi vähentää).
Avustusvuoden kalusto- ja rakennushankehaku avataan edellisen vuoden syksyllä. Vuoden 2015 haun
osalta kalustohakemukset pyydettiin toimittamaan pelastusalueen aluehallintovirastoon 9.2 mennessä.
Vuoden 2015 haun osalta hakuajat oli eriytetty siten, että rakennushankehaku avattiin lokakuussa 2014
(päätökset tehtiin maaliskuussa 2015) ja kalustohankehaku avattiin marraskuussa 2014 (päätökset tehtiin
toukokuussa 2015).
Muutama pelastuslaitos kritisoi avustusprosessin aikataulua, sillä näiden pelastuslaitosten budjetit
määritellään kalenterivuodeksi kerrallaan. Kalustoavustusten päätösten saaminen vasta toukokuussa näissä
pelastuslaitoksissa on hankaloittanut hankintojen toteutusta saman kalenterivuoden aikana. Tältä osin
budjetointia helpottuu jatkossa, koska vuodesta 2016 alkaen kalustohankepäätökset tehdään marraskuun
kokouksessa.
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A: Vähimmäiskustannukset
1. Kalusto / pelastuslaitokset
2. Kalusto / sopimuspalokunnat
3. Yksittäinen kontti / pelastuslaitokset
B: Hyväksytyt enimmäiskustannukset
1. Miehistö, miehistö/ensivasteauto
2. Johtokeskusauto
3. Säiliöauto (ei miehistötilaa)
4. Sammutusauto
5. Säiliösammutusauto/raivausauto/palovene jne.
6. Päätelaite

Euroa
30 500
12 500
12 500
Euroa
40 000
80 000
140 000
160 000
180 000
6 100

Taulukko 2. Kalustohankehakemusten hyväksytyt vähimmäis- ja enimmäiskustannukset vuonna 2015.
Normaaliolojen hälytysjärjestelmää käsitellään yhtenä kokonaisuutena, vaikka siihen kuuluvien laitteiden
yksikköhinta olisi alle 30 500 euroa (sis. ALV) ja laitteiden hankinta ajoittuisi usean vuoden ajalle. Järjestelmän yhteiskustannusten tulee olla kuitenkin vähintään 30 500 euroa (sis. ALV).
Nykyisiä hintarajoja pidetään pääosin tarkoituksenmukaisina. Eniten kritiikkiä kyselyvastauksissa ja
haastatteluissa on kohdistunut raskaan kaluston enimmäiskustannuksiin, joita ehdotetaan nostettavaksi
(ks. luku 3.)
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3 Arviot kalustohankkeiden avustustoiminnasta
Tämän luvun arviot perustuvat pelastuslaitoksien pelastusjohtajille sekä kalustoasiantuntijoille (vastauksia
30 kpl) ja sopimuspalokunnille (vastauksia 100 kpl) tehtyyn sähköiseen kyselyyn sekä yli 50 palo- ja
pelastusalan haastattelujen aineistoon.
Pelastuslaitoskyselyssä tiedusteltiin perustuvatko niiden kalustohankkeita koskevat avustushakemukset
pelastuslaitoksen strategiaan, palvelutasopäätökseen ja/tai investointisuunnitelmaan.

Kuva 2. Pelastuslaitosten vastausten lukumäärä kysymykseen ” Perustuvatko kalustohankkeita koskevat
avustushakemuksenne pelastuslaitoksen strategiaan, palvelutasopäätökseen ja/tai
investointisuunnitelmaan?” N=29.
Yleisimmin avustushakemukset perustuvat pelastuslaitoksen strategiaan sekä palvelutasopäätökseen ja
näitä tukevaan investointisuunnitelmaan, joka sovitetaan vuosittain talousarvioon. Korostettiin myös että
palvelutasopäätös ja investointisuunnitelma kulkevat ”käsi kädessä.”
Mikäli hakemukset perustuivat vain osittain kyseisiin asiakirjoihin, oli perusteena laitoksen osallistuminen
johonkin tutkimus- tai kehityshankkeeseen.

3.1 Avustusten tarve ja merkitys
3.1.1 Pelastuslaitokset
Rahaston myöntämät avustukset pelastuslaitosten kalustohankkeisiin koetaan pelastuslaitoksissa yleensä
joko erittäin tai melko tarpeellisiksi. Avustuksen vaikutus hankkeen rahoituksessa ja toteutumisessa
vaihtelee lähinnä pelastuslaitoksen koon mukaan. Suurissa pelastuslaitoksissa kalustoavustus on
tyypillisesti vain muutama prosentti vuotuisesta hankintamäärärahasta (esim. Helsinki, Varsinais-Suomi).
Kritiikkiä kohdistuu siihen, että ennakkoon ei ole varmuutta saadaanko avustusta.
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Avustusten määrä
Avustusten määrään pelastuslaitoksissa ollaan keskimäärin melko tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä esiintyy
useimmiten Itä- ja Pohjois-Suomen pelastuslaitoksissa, jotka katsovat että avustukset suosivat liikaa
väkirikkaita alueita pääosin asukaslukuperusteisen avustuspolitiikan vuoksi. Myös Länsi- ja Sisä-Suomen
AVI-alueen pelastuslaitoksissa (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme) sekä Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitoksessa on tyytymättömyyttä avustusten määrään.
Asteikko 1 - 5

1

2

3

4

5

Erittäin tyytyväinen

2

14

8

5

0

Erittäin tyytymätön

Yhteensä

Keskiarvo

29

2,55

Taulukko 3. Tyytyväisyys myönnettyjen avustusten määrään pelastuslaitoksissa asteikolla 1 – 5. Vastausten
lukumäärä.
Kaksi kolmasosaa pelastuslaitoksista ilmoitti kyselyssä että kalustoa olisi ehkä jäänyt hankkimatta ilman
rahaston avustuksia, tai että hankkeita olisi siirtynyt tuleville vuosille (kaikki Länsi-ja Sisä-Suomen, PohjoisSuomen ja Lapin AVI- alueiden pelastuslaitokset). Säiliöautot, raskaat ajoneuvot, väestöhälyttimet ja
miehistöautot mainitaan yksittäisinä kohteina, jotka olisivat jääneet hankkimatta ilman avustusta.

Kuva 3. Vastausten lukumäärä kysymykseen ” Olisiko laitoksellenne jäänyt jotain kalustoa hankkimatta, jos
ette olisi saaneet hankintaan avustusta rahastolta.” N=27.
Kolme Etelä-Suomen AVI-alueen pelastuslaitosta (Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Kymenlaakso), sekä
Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokset ilmoittavat, että kalustoa ei olisi jäänyt hankkimatta
(ks. myös pelastuslaitosten haastatteluyhteenvedot, liite 4.).
-

-

-

Hankkeita olisi viivästynyt eli siirtynyt tuleville vuosille.
On jo jäänyt hankkimatta usean vuoden ajan 1-2 sammutus- ja/tai säiliöauto sekä 1-2 miehistöautoa/vuosi.
Avustusta ei ole saatu tai sitä ei ole edes haettu todennäköisen kielteisen päätöksen vuoksi. Ilman avustusta
olisi parina viime vuotena jäänyt hankkimatta todennäköisesti väestöhälyttimiä ja v. 2013 miehistöauto.
Jos avustuksia ei saada, se vaikuttaa alentavasti myöhempiin kaupungilta saataviin talousarviomäärärahoihin.
Kun kuntarahoitusta on kuntapäättäjien myöntämä määrä käytössä, merkitsee avustuksetta jääminen
kuntarahojen kohdentamista hankintaan ajateltua enemmän ja se on suoraan pois muista tarpeelliseksi
katsotuita hankinnoista. Rahoituksen ulkopuolelle avustuksen poisjäämisestä joutuvat hankinnat joudutaan
pohtimaan tapauskohtaisesti.
Pellon säiliöauto v. 2014, Lapin pelastuslaitos hankki v. 2014 kaksi raskasta ajoneuvoa, joihin toiseen saatiin 51
000 e avustusta
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Avustusten merkitys
Talouden taantuman takia avustusten merkityksen katsotaan korostuneen, koska kunnat ovat joutuneet
karsimaan kalustomäärärahoja. Avustuksia jää myös hakematta, koska etukäteisoletuksena on, että
avustusta ei saada. On arvioitu myös, että jos avustusta ei saada, se vaikuttaa pienentävästi kaupungilta
saataviin talousarviomäärärahoihin. Tässä perusteena on, että jos rahasto ei myönnä avustusta, hankinta ei
ole myöskään ensisijaisen tärkeä.
-

Kun kuntarahoitusta on sovitusti käytössä, merkitsee avustuksetta jääminen kuntarahojen kohdentamista
hankintaan ajateltua enemmän, ja se on suoraan pois muista tarpeelliseksi katsotuista hankinnoista.
Investointisuunnitelmassa on voitu pitää mukana ns. varahankintoja, jotka on voitu hankkia, kun on saatu
avustuksia ensisijaisiin hankintoihin, ja sieltä on säästetty jonkin verran myönnettyjen avustusten myötä.

Suunnitteilla olevat kalustohankinnat
Pelastuslaitokset toivovat saavansa suunnitteilla oleviin hankintoihin rahaston avustusta mm.
investointisuunnitelman mukaisiin erikseen yksilöimättömiin raskaan kaluston hankintoihin (3
pelastuslaitosta) ja muuta kalustoa seuraavasti:
-

sammutusautot > 20 kpl
säiliöautot > 15 kpl
nostolava- ja puomitikasautot > 5 kpl
miehistöautot ja mönkijät > 5 kpl

Yksittäisiä mainintoja saivat: johtoyksikön uusinta, raskas pelastuskontti, VAK-kontti, monitoimiauto,
jälkivahingontorjunta-auto, kelirikkoalukset, KEJO- päätelaitteet.
-

Tarve olisi hankkia joka vuosi 2-3 raskasta pelastusajoneuvoa (sammutus- ja/tai säiliöauto), 2-3
suurtehoväestöhälytintä ja 1-2 kpl miehistöautoa. Lisäksi tulevat ICT-hankkeet, kuten
kenttäjohtamisjärjestelmä (KEJO) ja turvallisuusverkkolaitteet (TUVE).

3.1.2 Sopimuspalokunnat
Kokemukset rahaston avustuksista
Kyselyyn vastanneista 100 sopimuspalokunnasta 55 ilmoitti hakeneensa avustusta viimeisen 10 vuoden
aikana. Rahaston kalustoavustuksia saaneisiin hankkeisiin vaadittava omarahoitusosuus rahoitettiin pääosin
sopimuspalokuntien omalla rahoituksella, pelastuslaitoksen rahoitus kattoi hankinnoista keskimäärin
runsaat 10 prosenttia ja kunnan rahoitus 3-5 prosenttia. Oma rahoitusosuus koostui vaihtelevasti omista
säästöistä, keräystuloista, avustuksista ja pankkilainasta.
Joka kolmas palokunta oli sopinut avustuksen hakemisesta pelastuslaitoksen kanssa. Haun perusteeksi
ilmoitettiin oma tarve (55 % palokunnista), alueen erityispiirre (20 %) ja erityisvastuualue (13 %).
Tarvetta hakea rahaston avustusta ei ole ollut, mikäli hankinnat on keskitetty pelastuslaitokselle. Noin joka
viidennellä palokunnalla kysymykseen vastanneista (45 kpl) ei ole ollut tarvetta hankintoihin. Hakemisen
on kokenut vaikeaksi 15 % kysymykseen vastanneista palokunnista, jonka vuoksi avustus on jäänyt
hakematta. (Hämeenlinnan VPK, Kiikoisten VPK, Länsi-Euran VPK, Matkun VPK, Parikkalan VPK, Tuuloksen
kirkonseudun VPK, Ylitornion VPK). Enontekiön VPK ilmoitti, ettei ole ollut tietoinen rahaston
avustuskäytännöstä.
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Kuva 4. Sopimuspalokuntien ilmoittama syy mikseivät ole hakeneet rahaston avustusta, %. N=45
Muun syyn osalta mainitaan mm. että avustussummat ovat mitättömiä, sammutussopimuksen puute tai
että on informoitu, että miehistöautoon ei saa avustusta.
Rahaston avustusten saaminen koetaan valtaosin erittäin tai melko tarpeelliseksi (84 % vastaajista).

Kuva 5. Kokemukset rahaston avustusten tarpeellisuudesta sopimuspalokunnissa, %. N=98
Tarpeettomiksi avustukset (11 kpl) nähdään lähinnä niissä palokunnissa, jotka saavat koko kaluston
pelastuslaitokselta tai kokevat, että niillä ei ole mahdollista hankkia haluamaansa kalustoa, koska
vaadittava omarahoitusosuus on liian suuri.
Saadun avustuksen merkitys hankinnan toteutumiselle koettiin yleensä myös ratkaisevaksi.
Arviointiasteikko 1 - 5

1

2

3

4

5

Ratkaiseva merkitys

19

19

6

4

2

Vähäinen merkitys

Yhteensä

Keskiarvo

50

2,02

Taulukko 4. Avustuksen saamisen merkitys hankinnan toteutumiselle sopimuspalokunnissa, N=50
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Kaluston hankintasuunnitelmat ja rahoitus
Kaksi kolmasosaa kyselyn kohteena olleista sopimuspalokunnista ilmoittaa aikovansa hankkia uutta tai
käytettyä kalustoa seuraavien 3-5 vuoden aikana. Lähes kaikissa kyselyyn vastanneissa yksiköissä on
hankintalistalla miehistönkuljetusauto. Myös sammutusauton, ensivasteyksikön, erikoistumiskaluston ja
mönkijöiden hankintoja on suunnitteilla.
Yli puolet palokunnista (56 kpl) suunnittelee rahaston avustusta pääasialliseksi rahoituslähteeksi oman
osarahoituksen ohella. Kokonaan omaa rahoitusta hankintoihin aikoo käyttää noin 30 prosenttia
kysymykseen vastanneista palokunnista. Pelastuslaitoksen rahoitusta toivoo saavansa vajaa viidennes
palokunnista. Hajamainintoja saivat kunnan rahoitus, yhteistyökumppaneiden apu, lahjoitusvarat ja
yksityinen tukirahoitus.

Kuva 6. Sopimuspalokuntien suunnitelmat tulevien hankintojen rahoittamiseksi, %. N=71
Kaksi kolmasosaa kysymykseen vastanneista palokunnista ilmoittaa, että niillä on tarve tai mahdollisesti
tarve hakea rahaston avustusta myös siinä tapauksessa, että pelastuslaitos hankkii kaluston keskitetysti.
Perusteluna mainitaan esimerkiksi että Pelastuslaitoksen talous on kiristynyt, jonka vuoksi myös alueen
palokunnat joutuvat rahoittamaan hankintoja itse. Miehistönkuljetusauto on jälleen yleisimmin mainittu
hankintalistalla. Kaikissa tapauksissa pelastuslaitos ei ole puoltanut hankintaesitystä.
Kaluston määrä ja kunto
Kyselyyn vastanneista palokunnista neljä viidesosaa ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä nykyisen
kaluston määrään. Tyytyväisyys kaluston kuntoon on hieman alhaisempi, mutta vain muutama vastaaja
arvioi kaluston kunnon huonoksi. Tulos on jossain määrin yllättävä, koska sopimuspalokunnat saavat vain
harvoin uutta sammutuskalustoa. Tyytyväisyyttä kalustoon ei tiedusteltu ajoneuvotyypeittäin, ja onkin
oletettavaa, että usein uutena hankitut miehistöautot vaikuttavat koko kaluston kunnon yleisarviointiin.
Kaksi kolmasosaa sopimuspalokunnista ilmoittaa myös, että ne ovat voineet hankkia ainakin pääosin
todellisen tarpeen mukaista kalustoa. Kaluston vajausta on sammutus- ja säiliöautoissa, miehistönkuljetusautoissa, mönkijöissä, erikoistumiskalustossa sekä avomerikäyttöön soveltuvassa venekalustossa.
Myös maastoautoa toivotaan miehistönkuljetusauton (1+8 henkeä) tilalle, mutta nykyiset säännökset
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estävät pienemmän ajoneuvokaluston hankinnan. Pienissä palokunnissa ei ole välttämättä tarvetta
miehistön kokoon nähden nykyisille turhan suurille miehistöautoille.
Vastauksista käy myös ilmi, että alueen pelastuslaitos ei ole kaikissa tapauksissa puoltanut
sopimuspalokuntien miehistönkuljetusautojen hankehakemuksia.

3.2. Avustusten kohdentuminen eri alueilla
3.2.1 Kohdentuminen AVI-alueelle
Noin joka toinen pelastuslaitoksista katsoo, että rahaston avustukset kohdistuvat AVI-alueille tasapuolisesti.
Kriittisesti kohdentumiseen suhtautuu 6 pelastuslaitosta pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan
alueilta (Lapin, Oulu-Koillismaan, Jokilaakso, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) sekä myös
Keski-Uusimaan pelastuslaitos, joiden mielestä jakoperusteissa olisi huomioitava nykyistä paremmin
alueiden erilaisuus valtakunnallisesti. Asukaslukuperusteisen jaon katsotaan kohtelevan alueita eriarvoisesti, jonka vuoksi tarveharkintaa tulisi lisätä avustusten jaossa. (Rahaston hallitus on vuoden 2015 hausta
lähtien painottanut tarveharkintaisuutta avustusten jaossa). Kantaansa ei osannut ilmoittaa 9 pelastuslaitosta, joista 4 sijoittuu Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn alueelle ja 3 Etelä-Suomen AVIn alueelle. Joissain
tapauksissa pelastusjohtajan ja kalustoasiantuntijan vastaukset poikkesivat (Kyllä/En osaa sanoa
vastaukset).

Kuva 7. Pelastuslaitosten vastaukset kysymykseen ”Ovatko rahaston kalustohankeavustukset kohdistuneet
AVI-alueille tasapuolisesti?”, N=30
-

-

-

Pitäisi tarkastella nykyistä tarkemmin paloasemien toimintataso. Harva-alueella palokunnan kalustolla on
huomattavasti suurempi merkitys kuin ruuhka-alueella. Harva-alueella korvaava paloasema voi olla jopa 70–80
kilometrin päässä.
AVI-alueen asukasluku jakoperusteena ohjaa suurimman osan avustuksista vauraampaan Etelä-Suomeen, jossa
lisäksi runsaasti ns. harrastelijapalokuntia, jotka eivät toimi ensilähdön palokuntina toisin kuin esim. Pohjois- ja
Itä-Suomessa.
Avustukset perustuvat alueen asukaslukuun, jonka vuoksi vähäväkisempien alueiden pelastustoimen
kehittämiseen suuntautuva avustusmääräraha jää pieneksi suhteessa todelliseen tarpeeseen.
Etelä-Suomen AVI-alueet vievät suurimman osan rahoista valitettavasti. Jakoperustetta pitää muuttaa ja
huomioida paremmin sopimuspalokuntien käyttö sekä rooli eri pelastuslaitoksilla.
Pitäisi huomioida alueiden investointien määrän suhteeseen avustus. Ei niin, että jos alue ostaa yhden
sammutusauton vuosittain, se saa aina ajoneuvoihin PSR:n avustuksen. Parempi olisi aluekohtainen avustus,
minkä laitos kohdentaa tärkeimpään hankkeeseen.

3.2.2 Kohdentuminen pelastuslaitosten välillä
Pelastuslaitokset katsovat avustusten kohdentuvan eri pelastuslaitosten välillä yleensä melko tarkoituksenmukaisesti. Etelä-Savon ja Pohjois- Savon pelastuslaitokset (Itä-Suomen AVIn alue) ja Lapin pelastuslaitos katsovat avustusten suuntautuvan melko epätarkoituksenmukaisesti.
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Kuva 8. Avustusten kohdentumisen tarkoituksenmukaisuus eri pelastuslaitosten välillä, N=24
Erittäin epätarkoituksenmukaisesti avustusten katsotaan kohdistuvan Jokilaakson ja Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksissa (Pohjois-Suomen AVIn alue) alueiden suureen maantieteelliseen kokoon viitaten. Erojen
yksittäisen pelastuslaitosalueen sisällä katsotaan kuitenkin olevan pienempiä kuin pelastustoimen alueiden
välillä.
-

Kalustoavustuksia kohdentuu liiaksi Etelä-Suomeen pelastuslaitoksille, joilla runsaasti ns. harrastelijapalokuntia
eli VPK:ita, jotka eivät ole ensilähdön palokuntia.
Nykyisin väkirikkaat alueet saavat hankittua kalustoa vähäväkisiä enemmän.
Pelastuslaitoksien alueet ovat pinta-alaltaan niin erisuuria, että se pitäisi ottaa huomioon myös. Pohjoisten
pelastuslaitoksien maantieteelliset koot ovat isoja, mutta asukkaita vähän. Kalustoa joutuu hajauttamaan
laajemmalle alueelle, joten myös kaluston tarve on suurempi.

3.2.3 Kohdentuminen pelastuslaitosalueella
Sopimuspalokunnista valtaosa katsoo avustusten kohdentuneen tarkoituksenmukaisesti omalla
pelastuslaitosalueella.

Kuva 9. Sopimuspalokuntien näkemykset avustusten kohdentumisesta pelastuslaitosalueella, %. N=66
Kritiikkiä kohdistuu avustusten kohdentumisesta liiaksi pelastuslaitoksille, ja että pelastuslaitos jättää
puoltamatta hanke-esityksiä. Maaseutujen ensilähdön palokuntien kaluston uusimistarve jää liian vähälle
huomiolle, koska avustukset keskittyvät kaupunkipalokuntien raskaan kaluston uusimiseen. Myös
palokuntien vaihtelevat maasto-olosuhteet ja erityispiirteet pitäisi sopimuspalokuntien mukaan ottaa
paremmin huomioon.
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-

-

Pelastuslaitos hankkii raskasta kalustoa joka on mitoitettu vakinaisille ja pääasiassa kaupunkiolosuhteissa
toimivaksi (kaikki uudet autot menee ensin vakinaisille paloasemille). Suunnittelussa tulisi ottaa tarkemmin
huomioon vaihtelevat maasto-olosuhteet, sekä alueelliset erityistarpeet.
Maaseutujen valmiuspalokuntien (ensilähtö) kalustoa ei uusita, vaikka etäisyydet ja olosuhteet ovat usein
vaativampia. Kaupunkien vakinaisilla on kohta tuplakalustot, ja niidenkin heikompi versio on parempi kuin
VPK:ien käytössä oleva.

Hankkeiden kiireellisyysjärjestys
Kysymykseen ”Koetteko, että pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien hankkeet ovat tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä yhtä tärkeässä asemassa?” vastasi 99 sopimuspalokuntaa. Myönteisesti vastasi 23 prosenttia,
kielteisesti 48 prosenttia ja 29 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
-

Vakinaisen pelastuslaitoksen "tarpeet" menee aina ohi sopimuspalokuntien tarpeesta. Lapin pelastuslaitoksen
alueella en tiedä yhtään tapausta, että sopimuspalokunta olisi saanut uutta kalustoa niin, ettei se olisi kiertänyt
ensin vakinaisen pelastuslaitoksen käytössä "loppuun", vaikka suurempi tarve kalustolle olisi jossakin muualla
sopimuspalokunnan käytössä (Tornion VPK).

3.2.4 Sopimuspalokuntien hankintojen keskittäminen pelastuslaitoksille
Noin puolet (56 %) pelastuslaitoksien vastaajista (pelastusjohtajat/kalustoasiantuntijat) katsoo, että
kalustohankinnat on tarpeen keskittää pelastuslaitoksille.

Kuva 10. Pelastuslaitosten vastaukset kysymykseen ”Pitäisikö kaikki sopimuspalokuntien hankinnat
keskittää tapahtuvaksi pelastuslaitoksenne kautta?” N=30.
Yleisin perustelu keskittämiselle on, että pelastuslaitoksella on paras näkemys alueen kalustotarpeesta ja
näin saadaan tehokkuutta ja taloudellisuutta hankintoihin. Muita perusteluita ovat mm. palvelutasopäätöksen velvoite, mahdollisuus hankintojen koordinointiin ja tarveharkinnan säilyminen.
-

Sopimuspalokunnilla ei lähtökohtaisesti voi olla omaa tahtoa kalustohankkeissa.
Kaikki hankinnat on perustuttava pelastustoimen palvelutasopäätökseen, palokuntasopimuksiin ja sitä kautta
todelliseen tarpeeseen.
Pelastustoimea ja palvelutasoa pitää tarkastella kokonaisuutena.
Pelastuslaitoksen rooli on ohjata ja kehittää alueensa kalustohankkeita.

Kielteisesti keskittämiseen suhtautuu 3 Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen pelastuslaitosta (Pirkanmaa,
Päijät-Häme, Varsinais-Suomi) sekä 3 Etelä-Suomen AVI-alueen pelastuslaitosta (Helsinki, Itä-Uusimaa,
Etelä-Karjala), jotka katsovat että lausuntomenettely on riittävä ohjaustoimenpide ja että palokuntien
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toiminta-aktiivisuuden ylläpito säilyy näin paremmin (ks. myös pelastuslaitosten haastatteluyhteenvedot,
liite 4.).
Kysymykseen vastanneista sopimuspalokunnista (99 kpl) hieman vajaa 46 prosenttia ilmoittaa vastustavansa keskittämistä, 13 prosenttia puoltaa keskittämistä ja 21 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Joka
viidennellä palokunnalla hankinnat on jo keskitetty.
Kielteistä kantaa perustellaan mm. sillä, että pelastuslaitos ei tunne riittävästi palokuntien erityispiirteitä
eikä etenkään syrjäseuduilla toimivien palokuntien tarpeita, toiminnan mielekkyyden katsotaan kärsivän,
kaluston jakoa pidetään syrjivänä tai epätasaisena, keskittäminen lisää turhaa byrokratiaa. Myös kaluston
kierto aiheuttaa osin eripuraa, koska palokunnille osoitetaan vain ”vanhoja rankoja”. Omia hankintoja
perustellaan myös palokuntien itsenäisyydellä, jonka vuoksi niillä pitää olla oikeus hankkia omaa kalustoa.
-

-

-

Pelastuslaitosten rahat loppuvat, kun on ostettu johdolle autot ja leikkikalut. Palokunnille pitää olla jokin
kanava, minkä kautta ne pystyvät kehittämään toimintaansa ja kalustoa, kun yhteiskunta ei siihen tarjoa
riittävästi resursseja.
Sopimuspalokunnat kykenevät hankkimaan kalustoa itsenäisesti, tämä korostuu kaupunkipalokunnissa jossa
esim. raskaiden yksiköiden saaminen pelastuslaitokselta on joko mahdotonta tai vaikeaa. Myös
erikoisyksiköiden hankinnassa sopimuspalokuntien yhteydet mahdollistavat huokeampia hankintoja kuin
pelastuslaitoksen usein jäykkä hankintajärjestelmä.
Kalusto huonontuisi ja vanhentuisi entisestään. Nyt sentään miehistöautot pysyvät kohtalaisen nuorin
Kun on keskitetty pelastuslaitokselle, kalusto ja varusteet eivät vastaa useinkaan tarvetta vaan mentaliteetti
tuntuu olevan, että sopimuspalokunnat ovat käytettyjen varusteiden "kaatopaikka". Näin on meidän alueella
toimittu jopa sammutusasujen kanssa, eli vakinaiselta palokunnalta poistetut asut on työnnetty
sopimuspalokunnille ajatuksella, että kyllä nämä vielä teille kelpaavat. (Tornion VPK)

3.3 Näkemykset avustuskohteista
3.3.1 Hankintojen hintarajat
Nykyiset hankintojen vähimmäis- ja enimmäiskustannukset koetaan pääosin tarkoitukseen sopiviksi. Melko
yleinen pelastuslaitosten näkemys on kuitenkin, että raskaan kaluston (sammutusautot, säiliöautot, johtokeskusautot) enimmäiskustannusrajoja pitäisi nostaa, koska kaluston hankintahinta ylittää huomattavasti
tukeen oikeuttavan 40 prosentin ylärajan. Korotustarpeeksi ehdotettiin 20 - 30 000 euroa kalustoyksikköä
kohden. Myös miehistön kuljetusauton enimmäiskustannusrajan (40 000 euroa) nostoa ehdotetaan, koska
hyvin varusteltuna ajoneuvon hinta voi olla 50 - 60 000 euroa.
Sopimuspalokuntien kalustoavustuksen vähimmäiskustannusrajaa (12 500 euroa) ehdotettiin myös poistettavaksi, jotta voisi hankkia pienempää kalustoa (esim. mönkijät, moottorikelkat) tai käyttökelpoista
vanhaa kalustoa. Tässä kohdin vastaajilla ei ole ollut tiedossa, että sopimuspalokunnat voivat hankkia
ajoneuvoja myös pienavustushaun kautta. Toisaalta joidenkin pelastuslaitosten taholta ehdotettiin myös
rajan nostoa, jotta vältyttäisiin turhan ja/tai ylivarustellun kaluston hankinnalta.
Isommissa yksittäisissä hankinnoissa voisi olla perusteltua saada ennakkopäätös ennen hankinnan käynnistämistä.
Tällöin summa voisi olla pienempikin. Esimerkiksi hakulaitehankinnat, joiden yhteishinta saattaa jäädä alle 12500
euron rajan ja olla silti suuruudeltaan sellainen, että ilman rahastona avustusta hanketta ei voida toteuttaa. (PSR:n
kommentti: Mitä tarkoitetaan hakulaitehankinnalla? Päätelaitehankinnoille ei ole asetettu euromääräistä alarajaa.
Ylärajana on 6 100 euroa / päätelaite. Esimerkiksi vuoden 2015 haussa rahasto tuki Etelä-Savon pelastuslaitoksen
päätelaitehankintaa, jonka hyväksyttävät kustannukset olivat 6 100 euroa ja avustus oli 2 440 euroa (40 %).
-
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-

Alaraja voisi olla ihan hyvin vaikka 1 euro, koska joskus saattaisi olla järkevää hankkia halpaa ja käytettyäkin.
Tehdasvalmis paloauto ei sovellu jokaiselle palokunnalle. Vanhoissa paloasemarakennuksissa autotallin koko
pakottaa räätälöimään ajoneuvon tallin mittojen mukaiseksi, esimerkiksi normaalia matalammaksi. Näissä
tapauksissa enimmäiskustannusrajaan tulisi soveltaa korotettua rajaa, joka olisi 20 % nykyistä suurempi.

3.3.2 Avustuskohteiden tarkoituksenmukaisuus
Nykyiset avustuskohteet koetaan pääosin tarkoituksenmukaisiksi. Sähköisessä kyselyssä pelastuslaitokset
asettivat ensisijaisiksi avustuskohteiksi sammutusautot, säiliöautot ja johtokeskusautot. Sopimuspalokunnat pitävät tärkeänä mahdollisuutta hankkia myös kevyttä ajoneuvokalustoa.
Kaikki pelastuslaitokset katsovat tärkeäksi myös erityiskaluston (tikasautot, nostolava-autot, vaihtolavaautot, kemikaalintorjuntakalusto, vesipelastuskalusto) sekä järjestelmähankkeiden hankintojen avustamisen. Pelastuslaitosten haastatteluissa kaksi pelastuslaitosta korosti erityisesti erityiskaluston hankintaa
katsoen että peruskaluston ajan tasalla pito kuuluu kunnille ja erityiskaluston tarve tulisi tarkastella koko
maan tasolla. Neljä pelastuslaitosta ilmaisi huolensa järjestelmähankkeiden (hälytys-järjestelmät, ICThankkeet) rahoituksesta ehdottaen, että kalustoavustusta tulisi suunnata ainakin tilapäisesti/kertaluonteisesti niihin (ks. myös pelastuslaitosten haastatteluyhteenvedot, liite 4.).
Sopimuspalokuntien avustusten tulisi kohdentua erityisesti valmiuspalokuntien toiminnan turvaamiseen ja
niiden ensilähdön sammutuskaluston riittävyyteen ja monikäyttöisyyteen. Miehistökuljetusajoneuvojen
tukeminen nähdään pelastuslaitosten arvioissa vähemmän tärkeänä.
-

Kohdentaminen pitää kohdistua valmuitta ylläpitäviin kohteisiin.
Peruskaluston on oltava kunnossa. Amerikan ihmeet toissijaisia avustettavia.
Miehistöautotyyppisiä hankintoja ei ole tarvetta avustaa.
Ensisijaisesti raskaat ensilähdön ajoneuvot, vaihtolava-autot ja kontit.
ICT-kehittämishankkeisiin varoja ei pidä kohdistaa.

Kriittiset arviot
Noin puolet pelastuslaitosten vastaajista (pelastusjohtajat + kalustoasiantuntijat) kokee, että
kalustohankeavustukset ovat joiltain osin epätarkoituksenmukaisia.

Kuva 11. Pelastuslaitosten vastaukset kysymykseen ”Koetteko kalustohankeavustukset joiltain osin
epätarkoituksenmukaisena.” N=30
Myönteisesti kysymykseen vastasivat kaikki Pohjois-Suomen (3 kpl) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI- alueen
(5 kpl) pelastuslaitokset, 3 Etelä-Suomen AVI- alueen pelastuslaitosta (Itä-uusimaa, Länsi-Uusimaa, KeskiUusimaa) sekä Lapin ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset.
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Kritiikkiä avustusten osalta kohdistuu erityisesti avustusten alueelliseen jakaantumiseen, koska niiden
katsotaan suosivan väkirikkaiden alueiden hankintoja. Ehdotetaan myös (kolme vastaajaa), että kalliiden
hankintojen (esim. nostolava-autot) avustuksia pitäisi voida jakaa useammalle vuodelle
kustannusrasituksen tasaamiseksi.
Sopimuspalokuntien avustuksiin kohdistuu puolenkymmentä kriittistä kannanottoa. Katsotaan, että
sopimuspalokuntien hankinnat eivät kaikilta osin ole pelastuslaitosten vaikuttavuusarvion mukaisia.
Hankinnat voivat perustua enemmän mielijohteeseen kuin arvioon kokonaistarpeesta, ja että VPKpalokuntia ei pitäisi rahoittaa, koska pelastuslaitosten tulisi huomioida näiden kaikki hankinnat omassa
budjetissaan. Erityisesti miehistöajoneuvojen hankintojen avustamiseen suhtaudutaan varauksellisesti (ks.
kommentit alla) mm. sen takia, että näitä käytetään yleisesti ensivastetoimintaan sairaanhoitopiirien
toimeksiannosta. Ehdotetaan myös (3 vastaajaa) luopumista kokonaan sopimuspalokuntien pienkaluston
(mönkijät, veneet, suojavarusteet) tukemisesta ja ns. harrastelijapalokuntien avustamisesta. Kuitenkin
nuoriso-osastotoiminnan tukemista pidetään tarpeellisena.
-

-

-

VPK:t pitäisi tiputtaa kokonaan nuoriso-osastotoimintaa lukuun ottamatta avustusten piiristä.
Sopimuspalokuntia on turha avustaa suoraan, koska toimivat alueen pelastuslaitosten alaisuudessa. Esim.
suojavarusteet aina suoraan pelastuslaitokselta, eikä PSR:n avustusten kautta.
Avustukset pois ns. harrastelijapalokunnilta.
Avustuksia tulee lisätä harvaan asuttujen alueiden pelastustoimiin. Vieri vieressä olevat palokunnat eivät
tarvinne täydellistä kalustovalikoimaa jokaiselle paloasemalle vaan esim. erikoistumista.
Pieni sälä pois! Painopiste vaikuttaviin hankintoihin!
Jos pelastustoimet eivät huolehdi sopimuspalokuntien kaluston hankinnoista tai eivät tiukalla otteella ohjaa
sopimuspalokuntien hankintoja, pelastustoimen tarpeen määrittely tapahtuu yksittäisen toimijan arvioon
perustuen, ei koko pelastustoimen tarpeeseen.
Miehistöautohankintoja ei ole tarkoituksenmukaista avustaa, sillä niiden autoverottomuus riittää alentamaan
hankintakustannukset kohtuullisiksi ja toisaalta niitä usein käytetään toisen toimialan järjestämisvastuulla
olevien tehtävien suorittamiseen (ensivaste).
Olen seurannut rahaston päätöksiä, ja en usko kaikkien hankkeiden olevan tarpeellisia.
Turhia miehistönkujetusajoneuvoja sopimuspalokunnille. Nämä tulisi hankkia keskitetysti pelastuslaitoksen
kautta osana pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaa.
Miehistönkuljetusautojen tarve tulisi arvioida alueellisesti ja harkita yhteiskäyttömahdollisuutta useamman
sopimuspalokunnan kesken.
Esim. veneen tai mönkijän hankinta tuntuu joskus pelastuslaitoksen hankintasuunnitelman mukaan turhalta ja
kalustotilaa vievältä.
Miehistönkuljetusautot.
Miehistöautoja ja palvelutasoon nähden turhia hankintoja
Alueen kokonaisuus huomioiden toisinaan merkityksettömät hankkeet saavat avustusta
Mieleen tulee prameat miehistöautohankkeet

3.3.3 Avustusten jako pelastuslaitoksen alueella ja sopimuspalokunnille
Sopimuspalokuntien mielestä avustukset jakautuvat pelastuslaitoksen alueella pääosin tarkoituksenmukaisesti. Noin joka viides palokunta katsoo, että avustuksia on jaettu melko epätarkoituksenmukaisesti.
Perusteluna mainitaan, että palokuntien erityispiirteitä (harva-alueiden ensilähdön palokunnat, maastoolosuhteet tms.) pitäisi huomioida nykyistä enemmän. Toivotaan enemmän myös talkootyön arvostamista
avustusten jaossa.
Omalle palokunnalle myönnetyt avustukset nähdään erittäin tai melko tarkoituksenmukaisiksi. Kritiikkiä
kohdistuu siihen, että pelastuslaitoksille myönnettävien avustusten katsotaan usein syrjäyttävän
sopimuspalokuntien avustukset.
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Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että ovat saaneet informaatiota siitä, millä kriteereillä pelastuslaitosalueen kalustohankkeita asetetaan tärkeys/kiireellisyysjärjestykseen. Vastaavasti joka kolmas
ilmoittaa, että eivät ole saaneet tätä informaatiota.

3.3.4 Uudet avustuskohteet
Nykyisen kalustovalikoiman ohella esitetään rahoitettavaksi yhteisiä tietojärjestelmähankkeita, pelastuslaitosten yhteishankintoja sekä hakulaitejärjestelmiä. Kannatusta sai myös vaihtoehtoisten sammutusmenetelmien tutkimuksen ja hankinnan rahoitus.
-

-

-

Pelastustoimen tietojärjestelmät ovat lähivuosina uudistuksen tarpeessa. Näiden yhteishankintoja olisi hyvä
tukea. Pelastustoimi pitää pakottaa tekemään vielä nykyistä enemmän yhteistyötä eri alueiden kesken. Ei
välttämättä joka paikassa tarvitse olla esim. vaarallisten aineiden erikoiskalustoa.
Järjestelmähankkeet (VARANTO, ERICA, KEJO) ja näihin liittyvät laitehankinnat.
Raskaan ja kalliin kaluston hankinta tulisi hoitaa pelastuslaitosten kautta. Sopimuspalokuntien hankinnat
voisivat keskittyä palokunnan operatiivisen toiminnan parantamiseen pienkaluston sekä johtamis- ja
hälytysjärjestelmien parantamisen kautta.
Määrätietoisemmin on tuettava harjoitusalueiden hankkeita.
Uusien jäsenten hankinta/rekrytointi. Ilman uusia jäseniä monet palokunnat kuihtuvat pois. Tämä lisää
kuntien/valtion kustannuksia merkittävästi.
Museokaluston säilömiseen ja kunnostamiseen voisi olla edes pieni avustus kohdallaan.

3.3.5 Muut avustuskäytännöt
Sopimuspalokunnat toivovat rahaston avustusten suuntaamista erityisesti sopimuspalokunnille ”rahaston
alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti”. Nykyinen avustuskäytäntö koetaan osin epäoikeudenmukaiseksi ja
suosivan liikaa pelastuslaitoksia. Muutama pelastuslaitos katsoo, ettei rahaston tulisi avustaa sopimuspalokuntia, vaan näiden rahoituksen tulisi perustua alueen pelastuslaitoksen kanssa solmittuun palokuntasopimukseen. Poikkeuksena voisi olla nuoriso-osaston toiminta, jolla varmistettaisiin vapaaehtoistoiminnan jatkuvuutta. Kritiikkiä saa myös se, että työsopimussuhteiset palokunnat jäävät avustusten
ulkopuolelle.
Kalustoavustusten ohella toivotaan rahoitusta paloasemien peruskorjaukseen ja laajennukseen (mm.
varastotilat, saunatilat, aputilat) ja varusteisiin (sammutusasujen pesukoneet, kuivurit). Rahastolta
toivotaan myös koulutusta hankalaksi koettuun avustuskäytäntöön.
-

-

Pysyä nimenomaan sopimuspalokuntien kaluston rahoitusavustajana, kuten PSR:n tarkoitus onkin.
Huomioitava, että pienillä palokunnilla on yleensä vähemmän pääomia käytettävinään, joten ne ovat suurin
avustuksen tarveryhmä.
Suoraa avustuskäytäntöä sopimuspalokunnille tulisi harkita uudelleen, sillä VPK:t saavat avustusta, mutta
suoraan työsopimuksen pelastusalueen kanssa tehneet VPK:ta vastaavat toimijat eivät saa. Nyt
järjestäytymismalli ratkaisee avustuskäytännön eikä tarve.
Avustusten painopiste pitäisi kohdentua kehittämiseen nykyistä enemmän.

3.3.6 Tarpeettomat hankinnat
Pelastuslaitoksilta tiedusteltiin, aiheuttavatko kalustohankeavustukset turhia tai ylimitoitettuja hankintoja
sopimuspalokunnissa. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että eivät aiheuta ja puolet, että kyllä tai ehkä
jossain määrin. Eniten kritiikkiä kohdistuu miehistönkuljetusautojen hankinnan tukemiseen, joita katsotaan
hankittavan ilman koordinointia pelastusalueella, vaihdetaan uuteen turhan usein tai hankitaan turhan
kalliita autoja.
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Kuva 12. Pelastuslaitosten vastaukset kysymykseen ”Aiheuttavatko kalustohankeavustukset turhia tai
ylimitoitettuja hankintoja sopimuspalokunnissa.” N=23.
-

-

Turhia miehistön kuljetusajoneuvoja sopimuspalokunnille. Nämä tulisi hankkia keskitetysti pelastuslaitoksen
kautta osana pelastuslaitoksen investointisuunnitelmaa.
Liian uusien, vähänajettujen miehistöautojen vaihto uuteen sekä sopimuspalokunnan hetken mielijohteesta
hankkima kalusto, esim. vene, kevyt sammutusauto yms., jotka eivät ole pelastuslaitoksen hankintalistalla
ensisijaisia hankintoja eivätkä hankintastrategiaa tukevia.
Pienkalustoa koskevista avustuksista voitaisiin luopua.
Veneen tai mönkijän hankinta tuntuu joskus pelastuslaitoksen hankintasuunnitelman mukaan turhalta ja
kalustotilaa vievältä.
Miehistönkuljetusautojen tarve tulisi arvioida alueellisesti ja harkita yhteiskäyttömahdollisuutta useamman
sopimuspalokunnan kesken.
Olen seurannut rahaston päätöksiä, ja en usko kaikkien hankkeiden olevan tarpeellisia.
Liikaa rahaa menee tutkimuksiin ja tietoliikenneohjelmiin.
Avustukset eivät kaikilta osin ole pelastuslaitoksen arvion vaikuttavuudesta mukaisia, (esim.
sopimuspalokunnille myönnettävät).

3.3.7 Alueellisten erityispiirteiden huomioiminen
Kaksi kolmasosaa pelastuslaitoksista ja sopimuspalokunnista katsoo, että rahaston avustuksissa pitäisi
nykyistä enemmän kiinnittää huomiota alueiden erilaisuuteen, kuten etäisyydet, rahoitustarve, riskitekijät
ja kuntien kantokyky. Alueellisen sijainnin mukaan Pohjois- ja Itä-Suomen alueilla ehdotetaan etupäässä
kuntien kantokyvyn ja pitkien etäisyyksien painottamista. Muilla alueilla riskitekijöiden (mm. satamat,
teollisuusalueet, vesialueet, kemikaalivarastot, huonot kulkuyhteydet, kuluttava kaupunkiajo) merkitys
korostuu.
Koko maassa harvaan asuttujen alueiden pelastuslaitokset ja palokunnat korostavat tarveharkinnan
lisäämistä, koska katsovat, että niiden alueilla palveluiden ylläpidon kustannukset ovat suuremmat kuin
muilla alueilla. Näillä alueilla VPK-palokunnat korostavat myös erityispiirteiden huomioimista, koska
pelastuslaitoksella ei välttämättä ole riittävästi mielenkiintoa etäällä olevan palokunnan tarpeisiin. Useissa
palokunnissa korostetaan myös tarvetta ensilähdön palokuntien toimintaedellytysten turvaamiseen.
Pelastuslaitokset:
"Paraatipalokunnat" ruuhka-alueella ei ole välttämättä ykkösprioriteetissa avustusten järjestyksessä.
Tarkastelunäkökulmassa voisi painottua enemmän alueen todelliset uhkat ja riskitekijät.
Alueiden erilaisuus olisi ehdottomasti otettava huomioon. Esim. Itä- ja Pohjois-Suomen pienten kuntien kireä
taloustilanne vaikeuttaa kalustohankintoja. Lisäksi pitkät välimatkat kuntakeskusten välillä luovat tarpeen
hankkia pelastuskalustoa pieniinkin kuntiin.
Helsingin kannalta merkittävää on asukasmäärä, kuluttava kaupunkiajo ja merkittävät riskikohteet. Nämä
vaativat hyvän, luotettavan kaluston.
Riskitekijät ja alueen erityispiirteet vaikuttavuuden arvioinnin perusteeksi.
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-

Pelastustoimen palvelutason pitää kattaa koko maa. Harvaan astutuilla alueilla maksajia on vähän ja yleensä
verotulon tuotto on väkirikkaita alueita heikompi. Jo sana avustus viitoittaa suuntaa, eli heikoimmassa
asemassa olevia avustetaan ja rikkaat pärjäävät omillaan. Sopimuspalokuntien rooli on ihan erilainen
pohjoisessa kuin etelässä.

Sopimuspalokunnat:
Monet ensilähdön palokunnan saavat paljon enemmän ja helpommin kalustoa PELA:lta. Pienemmät
palokunnat saattavat tarvita herkemmin avustusta.
Avustukset hälytysmäärällisesti korkeisiin ensilähdön palokuntiin.
Toimintaedellytysten turvaaminen palokunnilla, joissa on paljon henkilöstöä.
Ensilähdön palokuntien kalusto tulee olla pelastuslaitoksen hankkimaa, mutta ns. 2 lähdön palokuntien
kaluston kehittymistä tulisi tukea.
Hälytyskelpoisten määrään ehdottomasti, mutta erityisesti vapaaehtoispalokuntakulttuurin tukemiseen
kokonaisvaltaisesti.
Myös hälytysosaston "laatu" olisi hyvä ottaa huomioon eli palokunnat, joiden asiat ovat kunnossa pätevyyksien
osalta ja lähtöjen varmuus tulisi huomioida.

3.3.8 Sopimuspalokuntien avustuskäytännöt
Sopimuspalokunnilta kysyttiin erikseen millaisiin avustuskäytäntöihin rahaston tulisi kiinnittää erityistä
huomiota.

Kuva 13. Vastaukset kysymykseen ”Millaisiin avustuskäytäntöihin rahaston tulisi kiinnittää erityistä
huomiota”, %. N=96
Kaluston riittävyys, erikoistumistehtävät sekä henkilöstön motivointi ovat kaikki keskeisiä kohteita, joihin
toivotaan erityistä huomiota. Muina asioina mainitaan erityisesti kaluston ikä ja ensilähdön palokuntien
kaluston kunto. Yli-ikäisen kaluston kierrätys nähdään henkilöstön motivointia heikentävänä. Myös
hälytysjärjestelmän parantamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Nykyisin yleisesti käytössä oleva tekstiviestihälytyksen on osoittautunut epäluotettavaksi, koska viestit eivät aina tavoita ajoissa miehistöä.

3.3.9 Uuden valtionosuusmallin soveltaminen
Pelastuslaitoksilta kysyttiin mielipidettä uuden valtionosuusmallin soveltamisen tarpeellisuudesta rahaston
avustusten jaossa.
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Kuva 14. Pelastuslaitosten vastaukset kysymykseen ”Tulisiko uuden valtionosuusmallin jakoperusteita
soveltaa nykyistä enemmän avustusten jaossa?” N=30
Mielipiteet jakaantuvat alueellisesti melko tarkkaan pelastuslaitoksen sijainnin mukaan. Pohjois- ja ItäSuomen pelastuslaitokset kannattavat ja Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pelastuslaitokset eivät pidä mallin
soveltamista tarpeellisena. Epätietoisia ovat lähinnä Keski-Suomen pelastuslaitokset. Valtionosuusmallin
soveltamisen puolesta mainitaan mm. että Pohjois- ja Itä-Suomen kantokyky ja rahoituksen saatavuus on
muuta maata heikompi, mutta palvelutasolta vaaditaan asukasmäärään suhteutettuna enemmän.
Avustusten lisäämistä perustellaan myös syrjäisten alueiden pitämisellä asuttuna.
Tuotiin esiin myös periaatteellinen näkökulma, jonka mukaan alueiden erilaisuutta pitäisi paikata valtionosuusjärjestelmällä eikä rahaston avustuksilla. Katsotaan myös, että koska valtionosuusjärjestelmällä on
poliittinen hyväksyntä, sitä pitäisi myös soveltaa.
Keskeinen viesti on, että tarveharkintaa toivotaan nykyistä enemmän avustusten jaossa. Tämä ei myöskään
aina välttämättä tarkoita, että ns. harva-alueille pitäisi kohdentaa avustuksia muita alueita enemmän.
-

-

Pohjois- ja Itä-Suomen väestön ikääntyminen, sairastavuus ja kotona asuttaminen yhä vanhemmaksi
aiheuttavat pelastustoimelle lisää tehtäviä. Valmius ja tehtävät edellyttävät toimivaa kalustoa, mutta kuntien
rahat menevät suurelta osin sote-sektorille. Lisäksi pelastustoimi on ainoa jokaisessa kunnassa toimiva
valmiusorganisaatio.
Periaatteessa alueiden erilaisuutta tulisi hallita valtionosuusjärjestelmällä, eikä pyrkiä paikkaamaan
palosuojelurahaston avustuksilla.
Harvaan astutuilla alueilla maksajia on vähän ja yleensä verotulon tuotto on väkirikkaita alueita heikompi. Jo
sana avustus viitoittaa suuntaa, eli heikoimmassa asemassa olevia avustetaan ja rikkaat pärjäävät omillaan.
Nyt on aika laittaa asioita kuntoon myös näillä alueilla. Yleensä avustukset muutenkin jaetaan asukasluvun
mukaan, joka ei aina ole tasapuolinen eikä oikea jakoperuste. Onhan se vääryys joskus korjattava.
Kuntatalouden muuta maata huonompi tila asettaa suuremmat haasteet mm. Itä-Suomen alueella
pelastustoimen asioiden kehitykselle.
Avustusten tulee perustua tehtävien lukumäärään ja käytettävissä olevan kaluston ikään.
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3.3.10 Yhteishankintojen avustaminen
Pelastuslaitosten yhteishankintojen avustaminen rahaston toimesta saa laajalti kannatusta. Näiden
katsotaan lisäävän kustannustehokkuutta ja niiden vaikuttavuus on yksittäistä hanketta laajempi. Tärkeänä
pidetään erityisesti erityiskaluston ja harvoin tarvittavan kaluston yhteishankintoja, jotka tulevat
yhteiskäytöllä tehokkaampaan käyttöön.

Kuva 15. Vastaukset kysymykseen ” Pitäisikö kalustohankkeissa avustaa myös pelastuslaitosten
erityiskaluston tai muun kaluston yhteishankintoja? (olettaen että avustuksiin käytettävä yhteissumma ei
kasva). N=30
Pelastuslaitoksissa yhteishankintoja on tehty jonkin verran. Arvioinnin haastatteluissa esille nousi mm.
Etelä-Suomen alueella pelastuslaitosten yhdessä hankkima kemikaalien torjuntayksikkö, jonka
isäntälaitoksena on Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (toistaiseksi ainoa yhteishanke johon on haettu
rahaston avustusta). Alueella toimii myös pelastuslaitosten kumppanuushanke, jonka puitteissa pyritään
yhdistämään voimia ja jakamaan hankkeiden valmistelua eri yksiköiden kesken. Lisäksi Etelä-Savon
pelastusalueen 5 pelastuslaitoksen ISTIKE-hankkeessa on tavoitteena yhteishankintojen tekeminen.
Yhteishankintoja vastustavia näkemyksiä esiintyy lähinnä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen sekä Itä-Suomen
AVI-alueen pelastuslaitoksissa.
Haasteena yhteishankinnoille nähdään pelastuslaitosten erilaisten näkemysten yhteensovittaminen sekä
myös pitkät etäisyydet pelastuslaitosten välillä, jolloin nopean toiminnan kaluston yhteiskäyttö vaikeutuu.
Toisaalta korostettiin, että pelastusalueiden rajat eivät ole esteenä kaluston yhteiskäytölle, koska palo- tai
pelastuskohteeseen hälytetään aina lähimpänä kohdetta olevaa tarpeen mukaista kalustoa riippumatta
siitä, minkä pelastusalueen kalustosta on kyse.
-

Korvattavan erityiskaluston tulisi olla alueiden yhteishankintoja. Voisi olla avustettavan hankinnan ehtona
erityiskaluston valtakunnallinen synkronointi.
Aina, kun jokin tehtävä voidaan hoitaa pelastuslaitosten/palokuntien yhteisellä erityiskalustolla, se on
kannatettavaa ja kustannustehokasta.
Yhteishankintana hankittu kalusto tulee pelastuslaitoskohtaisesti edullisemmaksi ja rohkaisee yhteistyöhön
entistä enemmän.
Avustuksella saattaa olla yhteishankintaa edistävä vaikutus, jolloin harvoin tarvittavan, mutta hyödyllisen
hankinnan vaikuttavuusalue kasvaa ja hankinnan hyötysuhde paranee.
Harvoin tarvittavan erityiskaluston (esim. johtokeskusautot) olisi järkevää tukea yhteishankintoja.
Kalustohankkeiden avustaminen on aika turhaa, ennemminkin pitäisi keskittyä kehittämishankkeisiin, joilla
suurempaa vaikuttavuutta.
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3.3.11 Avustuskohteiden prioriteetti
Sekä pelastuslaitokset että sopimuspalokunnat asettavat sammutusautot ensisijaiseksi avustuskohteeksi.
Pelastuslaitosten osalta tämän jälkeen tulevat säiliöautot, johtokeskusautot, muu erityiskalusto ja
päätelaitteet, miehistönkuljetusautot ja harjoituskontit. Sopimuspalokunnissa sammutus- ja säiliöautojen
ohella tärkeiksi koetaan miehistökuljetusautojen hankinnat. Johtokeskusautojen ja harjoituskonttien
hankinta-avustukset ovat tärkeysjärjestyksessä viimeisenä.
Sähköisessä kyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemystä hankkeiden ensisijaisuudesta, jos valittavana on
avustus rakennushankkeeseen tai kalustohankkeeseen. Pelastuslaitoksista hieman yli puolet pitää
kalustohankkeiden rahoitusta ensisijaisena ja joka kolmas puoltaa rakennushankkeita (Itä-Uudenmaan,
Keski-Uudenmaan, Oulu-Koillismaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen
pelastuslaitokset). Kalustohankkeita puolletaan mm. siksi, että niiden hankintakustannuksissa rahaston
avustuksilla katsotaan olevan suurempi merkitys kuin rakennushankkeissa. Rakennushankkeiden
rahoituksella katsotaan kuitenkin saatavan suurempi vaikuttavuus, koska rakennuksen elinkaari on
pidempi.
-

-

Summat ovat melko pieniä, niiden takia ei jätetä tarpeellista kalustoa hankkimatta jos ei saada avustusta.
Hankinnat tehdään avustuksesta huolimatta.
Rakennushankkeiden rahoituksella saadaan aina suurempi vaikuttavuus. Henkilöstön työhyvinvointi ja
viihtyvyys paranee sekä uuden vapaaehtoishenkilöstön rekrytointi on helpompaa uusiin toimitiloihin. Lisäksi
rahaston avustus pienentää paloasemista maksettavaa pääomavuokran osuutta, jonka vaikutusaika vuokraarvoihin on nykyisellään 20 - 30 vuotta.
Rahaa ei tule jakaa pääasiassa kalustohankintoihin vaan koko alaan vaikuttaviin kehittämishankkeisiin.
Vaikuttavuuden tulee olla laajempaa kuin yksi pelastustoimen alue.
Suomen olisi hyvä luoda 4-5 paloauton standardia. Silloin uusien paloautojen tilaamien olisi helpompaa ja
halvempaa. Tulisi pitempiä sarjoja. Nykyiset ovat liian uniikkeja. Siksi ne maksavat paljon.

3.3.12 Avustusten kohdentuminen eri avustusmuotoihin
Haastatteluissa kysyttiin mielipidettä rahaston avustusmuotojen välillä (ks. liitteet 4. ja 5.). Keskeinen viesti
on se että, avustuksia tulisi ohjata palokuntien toimintaan eikä tehottomiin ja päällekkäisiin hallinnollisiin
rakenteisiin, joilla tarkoitettiin lähinnä pelastustoimen laajaa järjestökenttää. Kiinnitettiin huomiota myös
siihen, että rahaston tukipolitiikalla pitäisi määritellä selkeästi, mihin avustuksia kohdennetaan, jotta
avustusten jako olisi nykyistä paremmin ennakoitavissa.

3.4 Avustusten vaikutus sopimuspalokuntien toiminnan vireyteen
Rahaston avustuksilla katsotaan yleisesti olevan myönteinen vaikutus sopimuspalokuntien toiminnan
vireyteen ja henkilöstön motivointiin. Sekä pelastuslaitosten että sopimuspalokuntien vastaajista yli 80
prosenttia katsoo, että avustuksilla on ollut erittäin myönteinen tai myönteinen vaikutus.
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Kuva 16. Sopimuspalokuntien näkemykset rahaston avustusten merkityksestä, %-vastaajista. N=82
Sopimuspalokunnat mainitsevat erityisesti uuden kaluston sekä varusteiden hankinnat avustuskohteina,
jotka ovat lisänneet aktivointia ja motivaatiota. Vaikutuksena on ollut harjoitus- ja hälytysaktiivisuuden
lisääntyminen, henkilöstön rekrytoinnin helpottuminen, uusien taitojen omaksuminen, harjoitusten
monipuolistuminen, nuoriso-osaston jäsenmäärän kasvu ja työturvallisuuden parantuminen. Avustusten
merkitys nuorisotoiminnan ja koulutuksen kehittämisessä korostuu sekä antaa uskoa toiminnan
kehittämiseen. Myös palokunnan ulkoisen kuvan katsotaan parantuneen.
Tekninen iskukyky on parantunut uuden kaluston hankinnan avulla, jolloin palokunnan toimintavarmuuden
sekä työturvallisuuden katsotaan parantuneen.
-

Toiminnan kehittämien luo aina uusien ihmisten mielenkiintoa toimintaa kohtaan. Tämä helpottaa uusien
jäsenten rekrytointia.
Koska toiminnasta ei makseta jäsenistölle korvausta, on kalustolla ja asemilla merkittävä merkitys
motivaatioon.
Erikoiskalustolla on saatu motivoitua nuoria jatkamaan harrastuksen parissa.
Uusi toimintavarma kalusto ja koulutuksen saanut henkilöstö on parantanut palokunnan toimintavalmiutta.

3.5 Aluehallintovirastojen rooli hakemuskäsittelyssä
Aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa.
Tässä tarkastelussa keskitytään AVIn nykyiseen rooliin kalustohankeavustusten hakemusten käsittelijänä.
Arvioinnissa haastateltiin kaikkien aluehallintovirastojen hankearvioitsijoita ja kartoitettiin heidän
näkemyksiään omasta roolistaan hakemuskäsittelyprosessissa. Lisäksi pelastuslaitoskohtaisissa
haastatteluissa selvitettiin pelastuslaitosten näkemyksiä AVIn merkityksestä alueensa kalustoavustushakemusten käsittelyssä. Sähköisellä kyselyllä asiaa tiedusteltiin pelastusjohtajilta ja
kalustoasiantuntijoilta.
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Kuva 17. Pelastuslaitosten vastaukset kysymykseen ”Näettekö AVIen roolin tarpeellisena avustushakemusten arvioijana ja priorisoijana.” N=30
Sähköisen kyselyn vastauksissa 7 pelastuslaitosta ilmoitti, etteivät katso AVIn roolia tarpeelliseksi; EteläSavon ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset (Itä-Suomen AVI), Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset (Etelä-Suomen AVI), Päijät-Hämeen pelastuslaitos (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI), Varsinais-Suomen
pelastuslaitos (Lounais-Suomen AVI) sekä Lapin pelastuslaitos (Lapin AVI)
AVIssa hakemusten käsittely tehdään asianmukaisesti ja tarpeen mukaan myös pelastuslaitoksia kuulemalla. Jossain määrin käsittelyyn vaikuttaa hakemuskäsittelijän oma kiinnostus ja perehtyminen. AVIn
rooliin vaikuttaa myös se, kuinka monta pelastuslaitosta alueeseen kuuluu. Erityisesti Etelä-Suomen AVIn
merkitys suurimpana alueena korostuu, ja sillä on painoarvoa myös johtuen vastuuvirkamiehen pitkäaikaisesta kokemuksesta ja syvällisestä asiantuntemuksesta. Useimmat pelastuslaitokset eivät kuitenkaan
pidä AVIn roolia kovin tärkeänä ja olisivat valmiit siirtämään tehtävän kokonaan pois AVIlta (ks. myös
pelastuslaitosten haastatteluyhteenvedot, liite 4.).
-

-

-

Aluehallinto-viranomainen on aika kaukana käytännön toiminnasta ja heidän henkilöresurssit on vedetty aika
tiukalle.
Voisiko tämän keskittää jollekin valtakunnan tason toimijalle? Voisimme sitä kautta saada myös paremmin
alueellisen vaikuttavuuden huomioon.
Toisaalta sillä on jokin tuntuma alueisiin ja kalustontilaan, mutta en näe sillä mitään painoarvoa. Alueiden pitää
pystyä PSR:n hallitukselle perustelemaan hankkeet ja pisteytys, että hallitus pystyy tekemään päätökset
tasapuolisesti ja korjaamaan jälkeen jääneitäkin alueita.
Pelastuslaitokset osaavat arvioida omien hankintojensa tärkeysjärjestyksen. Toteuttamalla pisteytys
hankkeiden tärkeydestä päästään pois AVIn roolista.
Palosuojelurahaston asiantuntijaraati + valmistelijat; arviointi pelastuslaitosten asettaman tärkeysjärjestyksen
pohjalta. Pisteytys käyttöön.
Kyllä pelastuslaitos osaa itsenäisesti laittaa tarpeensa järjestykseen. Jos tulee yhteensovittamista toisen
laitoksen kanssa, niin pelastuslaitokset voivat kehittää yhteistyötään.
Priorisointi on yleensä tarkoituksenmukainen, mutta ei läheskään aina. Välillä tavoitteena on miellyttää kaikkia
pelastuslaitoksia = kaikille pieni avustus.

3.5.1 AVIen näkemykset omasta roolistaan
Aluehallintovirastojen näkemyksiä kartoitettiin avustuksia käsittelevien vastuuhenkilöiden haastatteluilla.
Pääsääntöisesti AVIt katsovat että niillä on tärkeä rooli hakemusten käsittelyssä, koska ne tuntevat alueen
tarpeet ja pystyvät tasapainottamaan pelastuslaitosten erilaisia näkemyksiä. Rooli korostuu alueilla joilla on
useita pelastuslaitoksia. Myös avustusten käsittelijän kokemuksella katsotaan olevan merkitystä.
Pisteytyksen käyttöönottoa toivotaan yleisesti, koska se helpottaisi nyt lähinnä mututuntumalla tapahtuvaa
kiireellisyysjärjestyksen arviointia. Yhteenveto AVIen vastuuhenkilöiden haastatteluista on raportin
liitteessä 4.
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3.5.2 Pelastuslaitosten näkemykset yhteistyöstä
Pelastuslaitokset katsovat yhteistyön AVIn kanssa sujuvan yleensä hyvin tai melko hyvin. Kiitosta saa
aktiivinen vuoropuhelu hakemuskäsittelyssä sekä neuvonpito pelastuslaitosten kanssa hankkeiden
priorisoinnissa, jolloin pyritään varmistamaan, että kalliisiin ajoneuvohankintoihin apu kohdistuisi
vuorovuosin ja tasapuolisesti.

Kuva 18. Pelastuslaitosten vastaajien näkemykset yhteistyön sujumisesta AVIen kanssa. N=30
Muutama laitos katsoo yhteistyön sujuvan tyydyttävästi tai jopa erittäin huonosti (Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos). Kritiikkiä saa huono informointi hakemuskäsittelystä ja se, että AVIen katsotaan toimivan
vain postikonttoreina hakemuskäsittelyssä.
-

Katsomme jo nykyisin vuosittain yhdessä AVIn kanssa avustuskohteet ja pääsemme vaikuttamaan alueen
avustusten jakautumiseen. Valtakunnallinen näkemys puuttuu.
Ei ole yhteistyötä, hakemukset vain lähetetään AVIin.
Työnjako toimii, mikäli AVI kunnioittaa pelastuslaitoksen hankkeiden omaa sisäistä tärkeysjärjestystä ja
huolehtii pelastusalueiden välisten hankkeiden tärkeysjärjestykseen asettamisesta.

3.6 Sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten yhteistyö
Hieman vajaa puolet (47 %) kyselyn kohteena olleista sopimuspalokunnista katsoo, että yhteistyö
pelastuslaitoksen kanssa toimii hyvin. Vastaavasti hieman yli puolet katsoo yhteistyön toimivan
tyydyttävästi tai huonosti. Perusteluna mainitaan, että pelastuslaitos asettaa etusijalle omat kalustotarpeet,
annettuja lupauksia jää toteutumatta tai hankinnoista ei informoida palokuntia.

Kuva 19. Sopimuspalokuntien näkemykset yhteistyön sujuvuudesta pelastuslaitosten kanssa. N=100
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Joka neljäs palokunta (vastauksia 100 kpl) ilmoittaa olevansa tietoinen, millä kriteereillä pelastuslaitos
asettaa hankkeita tärkeys/kiireellisyysjärjestykseen ja lähes joka toinen, että on saanut jossain määrin
tietoa asiasta. Keskimäärin joka neljättä palokuntaa ei vastaajien mukaan asiasta ole informoitu.
-

Monesti pyydetty tavara jää tulematta (vuodesta toiseen) tai sitten kun luvataan uusi, niin joku on vetänyt
välistä ja saadaan tilalle käytetty (joskus romu).
Nyt tietoa tulevista hankinnoista ei tule lainkaan, joten ei niihin voi mitenkään vaikuttaa. Avustuksiin
vaatimuksiksi varsinaisen kalustoa käyttävän henkilöstön mielipiteiden huomiointi ennen hankintaa/avustusta.

Kokemukset hankkeiden tärkeysjärjestykseen asettamisesta
Sopimuspalokunnilta kysyttiin, kokevatko nämä, että pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien hankkeet
ovat tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä yhtä tärkeässä asemassa. Yli puolet kysymykseen vastanneista
palokunnista (66 kpl) katsoo, että pelastuslaitokset asettavat omat hankkeensa aina etusijalle. Näkemykset
painottuvat Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen suuriin pelastuslaitosalueisiin. Tämä aiheuttaa paljon närää
sopimuspalokunnissa. Noin joka neljännessä palokunnassa ollaan kuitenkin nykytilanteeseen melko
tyytyväisiä, koska hankkeita käsitellään yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa ja pyritään sopimaan koko
alueen kannalta tarkoituksenmukaisesta hankintasuunnitelmasta.
+
+
+

Pelalle hankitaan tiuhempaan uutta kalustoa ja kalusto laitetaan kiertoon. Kiertoon lähtevä kalusto on yleensä
poljettu aivan puhki.
Täällä tehdään lehmänkauppoja...
Pelastuslaitoksen hankkeet ovat aina edellä riippumatta tilanteesta tai hankkeesta.
Virkamiehet tekevät puoltoesitykset PSR:n hakemuksiin. Käytäntö on osoittanut, että vakilaitoksen hankinnat
ajavat lähes poikkeuksetta ohi sopimuspalokuntien ehdottamista hankinnoista.
Aluelaitos pitää ajoneuvohankinnat ja kierrätysjärjestyksen piilossa palokunnilta. Tietoa ei saa edes kysymällä.
Vakinaisen pelastuslaitoksen "tarpeet" menee aina ohi sopimuspalokuntien tarpeesta.
Meillä on hankintasuunnitelma aina seuraavalle viidelle vuodelle, jossa on käsitelty kaikki ajoneuvokalusto,
joten tiedämme jo vuosia ennen mihin tulee milloinkin kalustoa.
Alueella huomioidaan hyvin 5 min sopimuspalokunnat ja ne saavat uutta kalustoa.
Pelastuslaitos asettaa vuosittain kiinteän määrärahan sopimuspalokuntien kalustohankintoihin.
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4 Hakuprosessin toimivuus
4.1 Hakumenettely
Avustusten hakumenettelyä pidetään pääosin toimivana. Kritiikkiä kohdistuu jonkin verran epäselviksi
koettuihin hakuohjeisiin ja hakulomakkeiden täyttöohjeisiin sekä vaadittavan liiteaineiston määrään.
Rahaston käsityksen mukaan vaadittavan liiteaineiston määrä on kohtuullinen; kalustotilityksiin liitetään
mukaan käytännössä vain hankintaa koskevat laskut, laskujen yhteenvetotaulukko sekä ajoneuvon
rekisteriote. Rahaston käsityksen mukaan vaadittava liiteaineiston määrä on linjassa muiden rahastojen
käytäntöjen kanssa. Toivotaan myös, että isommista avustuksista tulisi saada ennakkopäätös ennen
hankinnan käynnistämistä. Haun avautuessa rahasto lähettää saman sisältöisen kirjeen sekä aluehallintovirastoille että pelastuslaitoksille, ja AVI taas lähettää hakua koskevan kirjeen alueen pelastuslaitoksille.
-

-

Hakuohjeet ovat hieman sekavat ja varsinkin hakulomakkeiden täyttöohjeet puutteellisia.
Lomakkeiden täyttöohjeita tulisi parantaa. Hakulomakkeen vasemmassa reunassa avattu kohtaa jonkin verran,
mutta olisi hyvä olla tarkentavat ohjeet jokaisen kohdan osalta.
Selkeämmät ohjeet miten haetaan ja mihin. Lisäksi millä kriteereillä avustusta voi hakea.
Byrokratiaviidakko ja papereiden pyöritys vaatii aina yhden henkilön työviikon verran panostusta että kaikki
liput ja laput tulee täytettyä juuri viranomaisen ohjeiden mukaisesti.
Pienhankintoihin voisi myös olla jonkinlainen ennakkohyväksyntäjärjestelmä. Tämä mahdollistaisi toiminnan
kehittämisen myös sellaisilla hankinnoilla, joiden toteutuminen "vaatisi" rahaston osallistumista.

4.1.1 Avustusten hakuajat
PSR:n hallitus on päättänyt muuttaa kalustohankkeiden hakua siten, että vuodesta 2016 eteenpäin
kalustohankkeiden haku käynnistyy jo keväällä (aiemmin syksyllä) ja päätökset tehdään saman vuoden
marraskuun kokouksessa. Haun ja päätösten aikaistamista oli toivottu useissa kyselyvastauksissa.
Kerran vuodessa tapahtuva hakumenettely on pääosin toimiva. Hakuaikaa toivottiin aikaistettavaksi tai
tapahtuvaksi kahdesti vuodessa, jolloin se olisi helpommin sovitettavissa talousarviokäsittelyyn. Ehdotettiin
myös, että hakuajat voisi kokonaan poistaa ja siirtyä sopimuspalokunnilla käytössä olevaan pienhankintojen
jatkuvaan hakuun.
Esitetään myös kahden vuoden avustusten myöntämistä kerralla, jolloin hakijat joutuisivat perustelemaan
hankkeensa nykyistä paremmin. Kalliin kaluston hankintoja ehdotetaan helpotettavaksi useampivuotisilla
ehdollisilla päätöksillä.
-

-

Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvana menettely toisi ko. järjestelmään enemmän joustavuutta, joka sopisi
paremmin olemassa oleviin talousarviokäytänteisiin.
Jos sitä pystyy muuttamaan, ehdottaisin kahden vuoden avustusten myöntämistä kerralla. Silloin laitoksetkin
joutuvat varmasti perustelemaan hankkeensa tarkoituksenmukaisesti ja suunnitellusti.

4.1.2 Hallinnollinen työmäärä
Kalustohankkeiden hakemusprosessissa työmäärät ovat arvioiden mukaan pieniä: pelastusalueen työmäärä: muutamasta päivästä viikkoon, AVIn työmäärä on tyypillisesti ”päivästä viikkoon”, poikkeuksena on
Etelä-Suomen AVI, jonka alueeseen kuuluvien kahdeksan pelastuslaitoksen arviointiin kuluu noin kuukausi.
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Kalustohankeavustusten käsittelyn työmäärän koko maan tasolla voidaan arvioida olevan selvästi alle yksi
henkilötyövuosi, josta AVIen osuus noin 2 kuukautta sekä pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien 4-5
kuukautta.
Nykyinen hakuprosessi työllistää runsaasti rahaston niukkaa henkilökuntaa, koska päätöksenteon taustaksi
tehdään paljon yksityiskohtaista tietojen tarkistusta. Jokaisesta avustuspäätöksestä tiedotetaan kirjeitse
avustuksen saajaa päätösperusteluineen. Myös hakemuskäsittely - mm. yksityiskohtainen raportointi
hallitukselle ja kaikkien hakemusten vieminen hallituskäsittelyyn - aiheuttaa runsaasti työtä.

4.1.3 Sähköinen asiointi
Kaikilla pelastuslaitoksilla ja noin 90 prosentilla sopimuspalokunnista on valmius täyttää avustushakemus ja
tilityslomake liitteineen sähköisellä asiointialustalla/lomakkeella. Lomakkeiden täytössä on vielä ongelmia,
jonka vuoksi osa tiedoista pitää viedä manuaalisesti (kaksi mainintaa). Katso-tunniste on käytössä vain 20
prosentilla kyselyyn vastanneista sopimuspalokunnista. Toivomuksena on siirtyminen sähköiseen asiointiin
myös liiteaineiston osalta.
Osalla sopimuspalokuntia ei ole käytössään tietokonetta tai skanneria, jonka vuoksi hakemus- ja
tilitysliitteet pitää toimittaa postitse.
-

-

Yksikään lomake ei toimi täytettäessä sähköisesti.
Lomakkeiden sähköinen täyttäminen ei ole kaikilta osin aivan sujuvaa. Joissain kentissä on ongelmia ja osan
joutuu siitä syystä täyttämään kynällä.
Kaikkiin kohtiin ei saa kirjoitettua tekstiä.
Ei löydy koko sivuja
Sähköisen tilityslomakkeen "muistikapasiteettiä" tulee lisätä, jotta tilityslomake voidaan lähettää kaikkine
liitteineen yhdellä kertaa.
Tekstikenttien fonttia voisi muuttaa siten, että hakijan kirjoitus erottuisi selkeästi lomakkeen teksteistä.
Voitaisiin siirtyä kokonaan sähköisiin lomakkeisiin.
Summat tulisi voida ilmoittaa alv 0 %.

4.2 Yhteistyö rahaston kanssa, hakuohjeet ja informointi
Sekä pelastuslaitokset että sopimuspalokunnat katsovat yhteistyön rahaston kanssa toimivan pääsääntöisesti joko erittäin hyvin tai hyvin.
Myös informaation saanti koetaan pääsääntöisesti riittäväksi. Kuitenkin sopimuspalokunnille suunnattu
informointi kaipaisi hieman terävöittämistä, koska muutamalla vastaajalla on epätietoisuutta mihin
avustuksia voi hakea ja avustuskäytännön ohjeistus koettiin jossain määrin vaikeaselkoiseksi. Muutama
vastaaja toivoi nopeampaa tiedon saantia hakuajoista.
-

-

Byrokratiaviidakko ja papereiden pyöritys vaatii aina yhden henkilön työviikon verran panostusta että kaikki
liput ja laput tulee täytettyä juuri viranomaisen ohjeiden mukaisesti.
Palokunnallamme on huonoja kokemuksia PSR:n avustuspäätöksistä. Vuosina 1998 ja 2009 saimme hylkäävän
päätöksen paloaseman laajennuksille.
Korostamme oikeudenmukaisuutta avustuksia jaettaessa. Pitää myös seurata mm. järjestöille myönnettyjen
rahojen panostus/tuotos-suhdetta.
Kun tieto tulee, niin hakuajat alkavat olla jo käsillä.
Hakuohjeita tulisi selventää tällä hetkellä hieman sekavat ja varsinkin hakulomakeiden täyttöohjeet ovat
puutteellisia.
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-

-

Selkeämmät ohjeet miten haetaan ja mihin. Lisäksi millä kriteereillä avustusta voi hakea ja vaikka tukihenkilö
joka kertoo kannattaako hakea.
Lomakkeiden täyttöohjeita tulisi parantaa. Hakulomakkeen vasemmassa reunassa avattu kohtaa jonkin verran,
mutta olisi hyvä olla tarkentavat ohjeet jokaisen kohdan osalta. Esim. kohta 3 kalustohanketta koskeva selvitys;
hankkeen kustannusten erittely. Kuinka tarkasti tässä kohtaa halutaan kustannuksia eriteltävän? Riittääkö
sammutusauto 160 000€
Joitain info paketteja voisi lähetellä silloin tällöin vaikka edes kerran vuodessa palokuntiin.
Rahastosta on saanut selkokieliset ohjeet ajoissa ja kaavakkeet ovat asianmukaiset. Lisäksi neuvoja on voinut
kysyä ja niihin on saanut asialliset vastaukset.
Kiitos! Me olemme olleet palveluun erittäin tyytyväisiä ainakin viimeiset 30 vuotta.

Informaation jakelutavat
Sähköposti katsotaan sopivimmaksi tavaksi jakaa informaatiota. Myös rahaston kotisivuja pidetään
tärkeänä. Facebook ja Twitter saavat vain vähän kannatusta. Kirjepostia haluaa vielä 40 prosenttia
sopimuspalokunnista ja pelastuslaitoksistakin muutama. Muina toivomuksina mainitaan koulutustilaisuudet
ja jalkautuminen kentälle.

Kuva 20. Sopimuspalokuntien toivomukset rahaston informaation jakelutavoista. N=100.
-

Olen kaivannut PSR järjestämää infokoulutusta kaikille hankinnoista ja investoinneista vastaaville, se voisi
kehittää ja yhdenmukaistaa avustushakemuksia ja perusteita. Muuten on puhelimessa ja sähköpostitse hyvin
avustettu ja tiedotettu.
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-

5. Analyysi ja kehittämisehdotukset
5.1 Kalustohankkeiden avustuskäytännön toimivuus ja muutostarpeet
Kokonaisuutena rahaston kalustoavustustoiminta täyttää sille asetetut vaatimukset kohtuullisen hyvin.
Rahaston haaste on tasapainotella eri intressiryhmien välillä eri tukimuotojen painotuksen suuntaamisessa
tilanteessa, jossa jaettavia varoja on rajallinen määrä. Avustuksia pyritään jakamaan kaikille toimijoille ja
avustuskohteisiin tasapuolisesti ja myös vaikuttavuusnäkökohtia huomioiden siinä määrin kuin niitä on
hakemuksissa ja niiden perusteluissa nostettu esille.
Rahoituksen suuntaaminen
Kalustohankeavustukset ovat nykytasolla noin 2 miljoonaa euroa eli noin 20 prosenttia koko avustussummasta. Kalustohankeavustushakemuksia on ollut huomattavasti enemmän, enimmillään viisinkertaisesti, kuin mihin jaettavissa oleva raha on riittänyt. Hakemuksia jää myös tekemättä, koska hakijoilla
on etukäteen suunnilleen tiedossa, kuinka paljon avustusta voi saada.
Koko maan pelastuslaitosten kaluston hankintainvestoinnit ovat vuositasolla noin 26 miljoonaa euroa
(Lähde: Kuntaliitto). Sopimuspalokunnat mukaan lukien investointien voidaan arvioida olevan noin 30
miljoonaa euroa/vuosi. Rahaston avustukset kattavat melko pienen osan kaluston investointikustannuksista. Kalustohankeavustusten vaikuttavuutta voitaisiin lisätä määrärahoja lisäämällä. Tämä olisi
perusteltua siksi, että pelastuslaitokset asettavat kalustohankeavustukset ensisijaisiksi
rakennushankeavustuksiin verrattuna.
Suositus 1. Kalustohankeavustusten vaikuttavuuden tehostamiseksi rahasto lisää kalustohankeavustusten
määrärahoja kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna (vähintään 3 - 4 miljoonaa euroa vuodessa).
Ennakoitavuus
Rahaston päätöksiin odotetaan nykyistä parempaa ennakoitavuutta sekä selkeitä linjauksia, mihin
avustuksia tullaan jatkossa suuntaamaan. Myös ennakkopäätöksiä rahoituksen saamisesta toivotaan.
Huom. Tällä hetkellä rahasto määrittelee selkeät linjaukset avustuksille aina tulevalle vuodelle kohtuullisen
ajoissa.
Suositus 2. Rahasto suunnittelee ja määrittelee selkeästi ja ennakoitavasti rahaston avustusten pitemmän
tähtäyksen painopistealueet ja kohdentamisen sekä tiedottaa niistä eri toimijoita.
Hakumenettely
Kalustohankeavustusten hakumenettelyä toivotaan tehostettavan. Sähköisen haun laajentamisen ohella
voitaisiin luopua yksityiskohtaisesta avustusrahojen käytön tilityksestä. Pelastuslaitokset pitävät kuittiaineiston toimittamista turhana, koska niillä viranomaisina ei ole syytä ilmoittaa virheellistä tietoa, ja tiedot
ovat milloin tahansa tarkistettavissa kirjanpidosta.
Suositus 3. Rahasto luopuu avustusrahojen käytön yksityiskohtaisesta seurannasta ja siirtyy tarkistamaan
kuluseurantaa tarvittaessa pistokokein. Rahasto luopuu myös kalustohankehaun käynnistämistä koskevasta
AVIlle ja pelastuslaitoksille suunnatusta päällekkäisestä informoinnista.
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5.2 Avustusten alueellinen suuntaaminen
Noin joka toinen pelastuslaitoksista katsoo, että rahaston avustukset ovat kohdistuneet AVI-alueille
tasapuolisesti. Kriittisesti kohdentumiseen suhtautuvat Itä- ja Pohjois-Suomen alueen pelastuslaitokset,
joiden mielestä jakoperusteissa olisi huomioitava nykyistä paremmin alueiden erilaisuus valtakunnallisesti,
ja jotka painottavat kuntien kantokyvyn ja pitkien etäisyyksien parempaa huomioimista. Muilla alueilla
korostetaan riskitekijöiden (mm. satamat, teollisuusalueet, vesialueet, kemikaalivarastot) merkitystä ja
myös näiden huomioimista avustusten jaossa.
Vuoteen 2014 asti lähtökohtana avustusten maantieteelliseksi jakoperustaksi oli väestömäärään perustuva
AVI-kohtainen jako. Vuoden 2015 hausta alkaen PSR:n hallitus on painottanut painottaa
asukaslukuperusteisuuden sijaan tarveharkintaa.
Pelastusalueiden ja AVIen asiantuntijat asettavat hankehakemukset tärkeysjärjestykseen. Rahasto myöntää
kunkin alueen avustukset hyödyntäen AVIen laatimaa listaa tärkeysjärjestyksestä.
Suositus 4. Arvioitsijat ehdottavat, että tarveharkinnan lisäksi hyödynnetään arviointikehikon (ks. luku 5.7)
mukaista pisteytystä.

5.3 Sopimuspalokuntien toiminnan tukeminen
Sekä pelastuslaitokset että sopimuspalokunnat katsovat, että rahaston avustustoiminnalla on sopimuspalokuntien toimintaa aktivoiva ja motivoiva vaikutus. Toiminnan vireyden ylläpitämiseksi toivotaan
sopimuspalokuntien avustusmäärärahojen lisäämistä.
Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että mitä pienempi laitos sitä suurempi merkitys avustuksilla on ollut
kalustohankkeen toteutumiselle. Erityisesti sopimuspalokuntien toimintaympäristön parantamista
edistävien, yleensä kooltaan pienten hankkeiden ja nuoriso-osaston toimintaa edistävän toiminnan
rahoituksen katsotaan edistävän sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuutta.
Osa sopimuspalokunnista pitää avustusten nykyisiä jakoperusteita epäoikeudenmukaisina ja suuntautuvan
liiaksi suurille yksiköille sopimuspalokuntien kustannuksella. Koska pelastustoimi nojaa merkittävässä
määrin sopimuspalokuntien tarjoamiin resursseihin, niiden toimintaa tukevat hankkeet tulee huomioida
myös avustusten myöntämisessä.
Sopimuspalokunnat katsovat avustusten kohdentuneen omalla alueellaan pääosin tarkoituksenmukaisesti.
Kritiikkiä kohdistuu siihen, että pelastuslaitos jättää ilman etukäteistietoa puoltamatta hanke-esityksiä.
Myös maaseutujen ensilähdön palokuntien kaluston uusimistarpeen katsotaan jäävän vähälle huomiolle
avustusten keskittyessä kaupunkipalokuntien raskaan ajoneuvokaluston uusimiseen.
Suositus 5. Arvioitsijat ehdottavat, että rahasto lisää avustuksiaan sopimuspalokunnille edellyttäen, että
avustukset ovat linjassa alueen pelastuslaitoksen näkemyksen kanssa avustuksen tarpeesta. Arvioitsijat
ehdottavat, että sopimuspalokunnille varataan kiinteä summa (esim. 10 – 20 % kalustoavustuksista)
suurempia hankintoja varten ja pienavustukset säilytetään.
Informointi
Sopimuspalokuntien kyselyvastausten ja haastattelujen perusteella tietoisuudessa erityisesti kalustohankeavustusten hakemiseksi on kehittämisen varaa. Rahaston kalustohankeavustuksia hakee vuosittain
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vain muutama prosentti sopimuspalokunnista. Osa sopimuspalokunnista jättää hakemuksen tekemättä,
koska kokee sen hankalaksi.
Rahasto lähettää sopimuspalokunnille materiaalia vuosittain kirjepostina. Kaikilla sopimuspalokunnilla ei
ole virallista sähköpostiosoitetta eikä rahastolla ei ole ollut käytettävissään yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Näiden ylläpito on myös hankalaa, koska osoitteissa tapahtuu paljon muutoksia.
Suositus 6. Rahasto tehostaa sopimuspalokuntien tiedotusta myös sähköisten kanavien kautta sekä
järjestää alueellisia koulutuksia laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti. Sähköistä asiointia tulee
edistää kannustamalla sopimuspalokuntia hankkimaan siinä tarvittavat laitteet, esim. skannerin. Sopimuspalokuntia ohjeistetaan hankkimaan virallinen sähköpostiosoite sekä ilmoittamaan yhteyshenkilöiden
vaihtumisesta.

5.4 Aluehallintovirastojen rooli ja merkitys
Aluehallintovirastojen rooli kalustoavustushankkeiden priorisoijana vaihtelee alueittain. Pääosa virastoista
pitää tiivistä yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa hanke-esityksiä arvioidessaan. Joillain alueilla (LounaisSuomi) AVI ottaa pelastuslaitosten hankehakemukset vastaan ja asettaa ne oman näkemyksensä mukaiseen
järjestykseen.
Rahasto noudattaa pääosin AVIen laatimaa priorisointijärjestystä. Valtakunnallisen hakutilanteen selvittyä
AVIen laatimaan priorisointilistaukseen tehdään kuitenkin kokonaisarvioinnin pohjalta usein joitain täsmennyksiä. AVIen kesken ei ole yhteistyötä hanke-esitysten käsittelyssä, joten niiden tekemä arviointi ei ole
välttämättä koko maan osalta yhdenmukainen.
AVIen arvioinnin tilalle on esitetty rahaston tai pelastusosaston muodostamaa puolueetonta
asiantuntijaraatia.
Suositus 7. Arvioitsijat ehdottavat, että AVIen roolia hankkeiden arvioitsijana voitaisiin muuttaa vaiheittain
siten, että alkuvaiheessa arviointia eivät tee AVIt, joiden alueella on 1 - 2 pelastuslaitosta sekä AVIt, jotka
eivät näe omaa rooliaan tarpeelliseksi. Arvioitsijat suosittelevat AVIen tilalle puolueetonta asiantuntijaraatia, jonka tekemän pisteytyksen ja sitä täydentävän arvioinnin tulisi olla avustuspäätösten perustana.
Pisteytyksessä tulisi hyödyntää arvioinnin luvussa 5.7 kuvattu arviointikehikkoa.

5.5 Yhteishankinnat ja kaluston optimointi
Rahaston avustukset tukevat nykyisin pääosin laitoskohtaisia kalustohankintoja. Taloudellisesti optimaalista
on tukea pelastuslaitosten yhteishankintoja ja niiden lisääminen katsotaan pelastuslaitoksissa myös
tärkeäksi erityisesti harvoin käytettävän erityiskaluston osalta. Yhteishankintojen katsotaan rohkaisevan
pelastuslaitoksia myös tiiviimpään yhteistyöhön.
Suositus 8. Rahasto pyrkii edistämään pelastuslaitosten yhteishankintoja ja lisäämään tukeaan näihin
hankintoihin.
Kaluston käyttöä voidaan optimoida hankkimalla nykyistä enemmän standardin mukaista vakiokalustoa,
jolloin hankintakustannuksia voidaan alentaa verrattuna nykyisin hankittavaan hankintakohtaiseen
kalustoon. Tämä helpottaa myös paloautojen tilaamista.
Suositus 9. Rahasto tekee ehdotuksen hankkeesta, jossa määritellään 4-5 paloauton standardia.
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5.6 Sähköisen haun kehittäminen
Eri yhteyksissä on jo aiemmin tuotu esiin, että sähköisen haun laaja käyttöönotto on keskeinen toimenpide
hakemuskäsittelyn sujuvuuden parantamiseksi. Rahastolla on valmius ja halukkuus ottaa vastaan kaikki
hakemukset sähköisesti. Pääosa hakemuksista sekä kaikki tilitykset sekä täydennykset saapuvatkin
sähköisesti. Tällä hetkellä kalusto- ja rakennushankehakemukset lähetetään kuitenkin pääosin vielä
postitse. Syynä tähän on se, että avustuksen hakijat toimittavat nämä hakemukset ensin alueensa
aluehallintovirastoon, josta ne toimitetaan vasta rahastoon. Aluehallintovirastojen ja rahaston sähköinen
asiakirjahallinto ei ole keskenään yhteensopiva. Tällä hetkellä postitse toimitettavia hakemuksia on
vuosittain noin 150 kappaletta liitteineen.
Sähköisellä hakemusprosessilla voidaan vähentää moninkertaista työtä, virtaviivaistaa prosessia ja lisätä
prosessin määrämuotoisuutta. Sähköinen haku lyhentää hakemusten käsittelyaikaa ja nopeuttaa siten
avustuspäätöksentekoa. Paperien, lomakkeiden ja kuittien lähettämisestä paperisina voidaan luopua, mikä
helpottaa hakua. Sähköinen hakumenettely voidaan haluttaessa myös muuttaa helpommin jatkuvaksi
hauksi.
Suositus 10. Koko hakuprosessi pitäisi saada toimimaan sähköisellä asiointialustalla. Pelastuslaitokset
voivat tarvittaessa viedä sopimuspalokuntien hakemukset järjestelmään.

5.7 Hankkeiden arviointikehikko
Avustushankkeiden arvioimiseksi rahaston tavoitteena on kalustohankkeiden arviointikehikon laadinta,
jonka avulla voidaan tehdä avustusten jaon arviointi mahdollisimman objektiivisesti sekä yksinkertaistaa
hankkeiden tärkeysjärjestykseen asettamista.
Toimivan arviointikehikon luominen tarkoituksenmukaisella ja eri alueiden tasapuolisuuden huomioivalla
pisteytyksellä on haasteellista. Kaikki toimijat eivät myöskään näe pisteytyksellä saavutettavan tavoiteltuja
hyötyjä ja suhtautuvat sen toteutusmahdollisuuteen epäilevästi.
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Arviointikriteerien taustaa
Arvioinnin kuluessa kysyttiin eri osapuolten näkemyksiä, mitä kriteerejä hankearviointikehikon tulisi sisältää
ja miten ajoneuvokaluston pisteytys tulisi suorittaa (mitä tietoja ja millä painoarvolla). Haastatteluissa ja
kyselyissä pelastuslaitokset, sopimuspalokunnat, AVIt ja muut toimijat ehdottivat yli 20 huomioon
otettavaa avustusten arviointikriteeriä.
Nykyisin muutamassa pelastuslaitoksessa on käytössä kriteeristöjä hankintojen priorisointiin. Kriteeristöt
painottuvat raskaan kaluston ikään ja kuntoon. Ne eivät sellaisenaan ole soveltuvia eivätkä laajennettavissa
koko maan kattavaksi avustusten jaon kriteeristöksi.
Selvityksen kyselyissä ja haastatteluissa ehdotetut kriteerit ovat osin yhtenevät koko maassa, kuten raskas
kalusto, kaluston ikä ja ajokilometrit. Itä- ja Pohjois-Suomessa pidetään avustusten jaon asukaslukuperustetta liian Etelä- ja Länsi-Suomea ja niiden rannikkoseutua suosivana. Itä- ja Pohjois-Suomessa
painotetaan sen sijaan alueen kokoa ja etäisyyksiä sekä tilapäistä asukaslukua esim. matkailukohteissa.
Selvityksessä havaittiin pian, että pelastuslaitosten näkemykset arviointikehikon kriteereistä poikkeavat
suuresti riippuen pelastuslaitoksen sijainnista ja alueen ominaisuuksista. Suuri haaste on siksi löytää
vaikuttavuuskriteerit, jotka ovat tasapuoliset ja oikeudenmukaiset, ja jotka eri osassa maata sijaitsevat
pelastuslaitokset voisivat hyväksyä.
SM:n pelastusosaston mukaan valmisteilla olevassa pelastustoimen strategiassa lähtökohtana ei edes ole
maantieteellinen tasapuolisuus vaan avustusten vaikuttavuus. Kuitenkin avustuksilla tulisi pitää yllä
kaluston uusiutumista, jotta millään alueella ei kalusto pääse vanhenemaan liiaksi. Tässä selvityksessä
ehdotettu kriteeristö ei ole maantieteellisesti tasapuolinen, vaan pyrkimys on ollut suositella avustusten
vaikuttavuuteen suuntaavia kriteerejä.
Keskeisten arviointikriteerien ominaisuuksia
Seuraavassa tarkastellaan haastatteluissa ja kyselyjen vastauksissa esitettyjä keskeisiä kalustohankintojen
arviointikriteerejä. Tarkastelussa on kustakin keskeisestä kriteeristä arvioitu niiden vaikuttavuutta ja
vaikutusta avustusten jakoon. Oheinen lista on kooste vastauksista. Osa kyselyihin vastaajista oli
sisällyttänyt hankkeen kilpailutuksessa arvioitavia tekijöitä. Nämä eivät sisälly alla olevaan listaukseen.
Ehdotettuja keskeisiä kalustohankintojen arviointikriteerejä ja kriteerien selityksiä (ei
tärkeysjärjestyksessä):






Strategian ja palvelutasopäätöksen mukaisuus.
Avustuksen tulee perustua pelastuslaitoksen strategiaan, palvelutasopäätökseen ja
investointisuunnitelmaan (3 tai 5 vuotta) sekä liittyä pelastuslaitoksen ydintehtäviin. Jos hankinnan tai
siitä seuraavan kierrätyksen kohteena on sopimuspalokunnille tulevaa kalustoa, sopimuspalokunnilla
tulee olla voimassa oleva sopimus pelastuslaitoksen kanssa. Tämän tulee olla pakollinen vaatimus
avustuksen myöntämiselle.
Kalustotyyppi, erityiskaluston hankinta. Raskaiden ensilähdön ajoneuvojen hankintaa tulee tukea
enemmän kuin kevyen kaluston hankintaa. Erityisajoneuvoja ja -kalustoa (kuten nostolava-auto,
puomitikasauto, kemikaalin torjuntayksikkö, vesipelastusyksikkö, johtokeskusauto,
vahingontorjuntayksikkö, väestöhälyttimet) tarvitaan ympäri maata, ja ne ovat kalliita. Tähän
kriteeriin voi liittää ajoneuvojen monikäyttöisyyden (esim. vaihtolava-autot, sammutusautot joissa
miehistönkuljetus). Erityiskaluston hankintaa voi tukea erityisesti, jos ne tehdään yhteishankintoina.
Kaluston ikä ja kunto.
1) Alueellista tasapuolisuutta tulee soveltaa siten, että kullekin pelastuslaitokselle myönnetään
avustusta vähintään yhteen raskaan ensilähdön ajoneuvon hankintaan vuosittain. Tämä tulee olla
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ensisijainen periaate muihin priorisoitaviin kriteereihin nähden.
2) Hankkeen vaikutus pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen, erityisesti ensilähdön raskaat ajoneuvot,
todelliset tarpeet alueeseen nähden, uusittavan kaluston ikä, kunto, käyttöaste, käytettävyys,
kaluston huolettavuus, suorituskyky ja kierrätysmahdollisuus. Hankinnan perusteluissa tulee kuvata,
miten vara-ajoneuvokalusto on optimoitu ja miten kierrätys toteutuu hankinnassa.
Yhteishankinnat. Avustuksilla voi suosia pelastuslaitosten tai palokuntien yhteishankintoja, sillä niiden
vaikuttavuus ulottuu usean pelastuslaitoksen alueelle.
Hälytysmäärä. Hälytysmäärä pelastuslaitoksen alueella yhteensä kuukaudessa tai vuodessa. Suuren
hälytysmäärän alueen ensilähdön ajoneuvohankintojen tukemisessa avustus on vaikuttavimmillaan.
Tämä kriteeri suosii tiheään asuttuja taajamia Etelä-Suomessa.
Kantokyky. Avustusten jako kuntien kantokyvyn ja rahoitustarpeen perusteella. Tässä kriteerissä tulee
huomioida, kuka hankkeista vastaa ja hankinnat maksaa, ja mikä on kuntien investointiosuus
pelastuslaitokselle. Tämä kriteeri suosii Itä- ja Pohjois-Suomea, jossa on paljon köyhiä kuntia.
Riskiluokitus. Pelastustoimen alueen riskit (riskialueet). Maa on jaettu riskiruutuihin ja -alueisiin,
joiden riskiluokitteluun asteikolla I -IV vaikuttavat mm. hälytysmäärät, erityiset riskikohteet
(riskianalyysin perusteella), poikkeavat uhkatekijät (SEVESO-kohteet eli vaarallisia aineita sisältävät
kohteet, teollisuuslaitokset, satamat, rautatieasemat, yms.). Tämä kriteeri ei yksinään ole riittävä, sillä
saman luokituksen alueet eivät välttämättä ole verrannollisia. Tämän kriteerin soveltuvuutta varten
tulisi tehdä valtakunnallinen riskianalyysi, jonka avulla voisi tehdä ristiintaulukoinnin kunkin alueen
tarpeiden ja kantokyvyn perusteella. Vaikka jollakin alueella on isommat riskit, se ei välttämättä saisi
avustusta, jos alueen taloudellinen kantokyky on kuitenkin hyvä.
Kaluston käyttöalue. Tällä tarkoitetaan ajoneuvon käyttöalueen laajuutta (kylä, kunta, pelastusalue)
eli etäisyydet, harva-alueet ja alueen maantieteellinen pinta-ala. Tämä kriteeri suosii Itä- ja PohjoisSuomea, jossa etäisyydet ja suojeltava alue ovat suuria.
Asukasmäärä. Alueen (pysyvien) asukkaiden määrä, asukastiheys ja niistä johtuva lyhyen ajomatkan
lähtöjen kuluttavuus (kaupunkirakenne). Avustusta tulisi suunnata ensisijaisesti niihin hankintoihin,
joilla tehdään tulosta suoraan asiakkaalle hänen henkensä, terveytensä tai omaisuutensa
pelastamiseksi. Hankintojen tuen rajoittaminen asukasmäärän perusteella johtaa haasteisiin
pelastusalueilla, jotka ovat maantieteellisesti suuria, mutta maksajia on vähän. Tämä kriteeri suosii
Etelä-Suomen taajamia. Kriteeriä käytettäessä tulee huomioida kohteet, joissa on satunnaisesti
huomattava asukasmäärä, esim. matkailukohteet sesonkiaikoina.
Palokuntamuoto. Palokuntien ja avustusten luokitus sen perusteella, onko hakijan palokuntamuoto
vakinainen, ensilähdön VPK vai "harrastelija"-VPK. Luokitukseen vaikuttaa sopimuspalokuntien rooli
pelastustoiminnassa, palokunnan lähtöaikavaatimus sekä se, hoitaako palokunta perustoimintaalueen päivittäiset tehtävät.
Kaluston hinta. Tällä kriteerillä ei tule olla suurta painoarvoa, sillä avustusten osuus raskaan tai
erityiskaluston hankintahinnasta on joka tapauksessa pieni. Kriteerin voi myös sivuuttaa kokonaan.
Hankkeen vaikuttavuus työturvallisuuteen tai ympäristöasioihin. Tällä hetkellä tarkastellaan
puutteellisesti avustusten vaikutusta työturvallisuuteen tai ympäristöasioihin. Tämä kriteeri täyttyy
kuitenkin ainakin osittain jo kriteereissä Kaluston ikä ja kunto ja Riskiluokitus. Kriteerin voi siksi
sivuuttaa.

Ehdotus arviointikehikoksi
Ehdotamme arviointikehikkoa ja sen käyttöä noudattaen seuraavia periaatteita:
1) Hankkeiden arviointi suoritetaan edelleen AVI-alueittain jaettavan hankemäärärahan pohjalta,
koska koko maata koskevalla pisteytyksellä ei ole mahdollista saavuttaa riittävää alueellista
tasapainoisuutta.
2) Vuoden 2015 hausta alkaen PSR:n hallitus painottaa asukaslukuperusteisuuden sijaan
tarveharkintaa. AVI-alueittain jaettavan avustussumman jako ehdotetaan toteuttavaksi siten, että
avustusten jaossa tarkastellaan osin asukaslukuperusteisuutta, osin uutta
valtionosuusjakoperiaatetta.
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3) Jakoa ehdotetaan kuitenkin edelleen painotettavaksi – SM:n pelastusosaston kannan mukaisesti myös asukasluvun mukaan, koska kasvukeskuksissa tarve palo- ja pelastustoimen tehtäville kasvaa
muuta maata nopeammin.
4) Jakoa tukemaan voidaan käyttää myös muita yllä kuvattuja kriteereitä ja niistä saatuja pistearvoja.
Kriteerit ovat kuitenkin tukena eivätkä ne sellaisenaan korvaa perusperiaatetta. Ehdotuksemme
käytettävistä kriteereistä painoarvoineen on alla.
5) Lopullisen priorisoinnin tekee nykyisen mallin mukaisesti kuitenkin Palosuojelurahasto, ja
avustusten jaosta päättää rahaston hallitus.
Useissa Itä- ja Pohjois-Suomen pelastustoimen toimijoiden kyselyvastauksissa ja haastatteluissa tuotiin esiin
tarve ottaa nykyistä paremmin huomioon avustusten jaossa näiden alueiden erityispiirteet ja -tarpeet,
kuten pitkät etäisyydet, kuntien heikko kantokyky, väestön ikärakenne, kaluston yli-ikäisyys, matkailukeskusten pelastusvalmiuden ylläpito sesonkiaikoina ja vapaaehtoistoiminnan ylläpito.
AVI-alueittaisen jaon säilyttämistä puoltaa se, että hankkeiden pisteytyksessä ei ole järkevällä tavalla
mahdollista ottaa huomioon useita muuttujia ja erityisesti alueiden erityispiirteitä. Nämä tulevat ainakin
osin otetuksi huomioon esitetyllä AVI-jaolla.
Edellä kuvatuista kriteereistä suosittelemme osaa määriteltäväksi pakollisiksi kriteereiksi, joita ei pisteytetä,
mutta joiden tulee täyttyä avustuskohteissa ja -päätöksissä. Tällaisia kriteerejä ovat:




Strategian ja palvelutasopäätöksen mukaisuus.
Kaluston ikä ja kunto, kohta 1) eli vähintään yksi raskaan kaluston ajoneuvon avustus jokaiselle
pelastuslaitokselle.
Kaluston ikä ja kunto, kohta 2) eli kierrätyssuunnitelma raskaiden ajoneuvojen kierrätykselle
hankinnan seurauksena.

Alla on esimerkinomainen ja viitteellinen taulukko valtionosuusmallilla osin painotetusta jaosta kolmen
miljoonan euron jakosummalla (ks. luku 5.1. suositus 1.).
AVI-alue

Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaa
Jaettava yhteensä

Laskennallinen %osuus/väestömäärä
41,75
12,76
22,35
10,39
8,87
3,35
0,53
100,00

Laskennallinen
määräraha

1 252 500
382 800
670 500
311 700
256 100
100 500
15 900
3 000 000

Ehdotettu
painotettu %osuus/väestömäärä
36
12
24
12
10
5
1
100,00

Laskennallinen
määräraha

1 140 000
360 000
750 000
420 000
300 000
150 000
30 000
3 000 000

Muutos €

- 112 500
- 22 800
+79 500
+112 500
+43 900
+50 000
+14100

Taulukko 5. Ehdotettu AVI-alueittain painotettu kalustohankeavustus väestömäärän 31.12.2013 mukaan, esimerkissä
avustussumma on kolme miljoonaa euroa.
AVI-alueen sisällä hankkeiden pisteytys ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti (maksimipisteet per hanke 140):
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Pisteytystekijät
A. Kalustotyyppi
1. Erityiskalusto
2. Raskas ajoneuvokalusto
3. Kevyt ajoneuvokalusto
B. Uusittavan/korvattavan kaluston ikä
1. >25 vuotta
2. 20 – 25 vuotta
3. 15 – 20 vuotta
4. Erityiskalusto 0-15 v, jos ei 1.-3.
C. Alueen riskiluokitus (RA=riskialue)
1. RA I riskialueita >3
2. RA I riskialueita 1-3
3. RA I riskialueita 1 tai 0
D. Hälytysten lukumäärä (luokat 1-5)
1. Suuri (xxx hälytystä / kk)
2. Melko suuri (xx hälytystä / kk)
3. Keskimäärä (x hälytystä / kk)
E. Palokuntamuoto
1. Vakinainen tai ensilähdön VPK
2. ”Harrastelija”-VPK
F. Yhteishankinta
1. Kyllä
G. Hakijan/AVIn asettama
kiireellisyysjärjestys
1. Erittäin kiireellinen
2. Kiireellinen
3. Ei kiireellinen
Yhteensä

Max.
pisteet
40

Osapisteet
40
20
0

30
30
20
10
10
10
10
5
0
10
10
5
0
10
10
5
20
20
20
20
10
5
140

Taulukko 6. Ehdotettu pisteytys.
Selityksiä:
A.1. Erityiskalusto: nostolava-auto, puomitikasauto, kemikaalin torjuntayksikkö, vesipelastusyksikkö, johtokeskusauto,
vahingontorjuntayksikkö, väestöhälyttimet.
A.2. Raskas ajoneuvokalusto: sammutusauto, säiliöauto, säiliösammutusauto.
A.3. Kevyt ajoneuvokalusto: Miehistönkuljetusauto 1+8 henkeä, huoltoauto, mönkijä, muu ajoneuvo.
B. Uusittavan/korvattavan kaluston ikä: Pelastuslaitoksen kierrätyssuunnitelman mukaisen poistettavan ajoneuvon
ikä. Erityiskalustossa ei tarvitse olla poistettavaa ajoneuvoa.
C. Alueen riskiluokitus (RA=riskialue): Pelastusalueittain luokan I riskialueiden (RA I) määrä. Riskiluokan
määräytymisessä tärkeimpinä tekijöinä ovat ruudun alueella asuvien henkilöiden määrä sekä rakennettu kerrosala.
Riskialue muodostuu, mikäli vierekkäin on useita (vähintään kymmenen) samaan riskiluokkaan kuuluvia riskiruutuja.
Riskit voidaan jaotella riskin luonteen mukaisesti kuuteen eri ryhmään:







yhteiskunnallisiin riskeihin, esim. teollisuuslaitos, lentokenttä, rautatieasema
henkilövahinkoriskeihin
ympäristövahinkoriskeihin, esim. SEVESO-kohde kuten öljy- tai kemikaalisatama tai -varasto
omaisuusvahinkoriskeihin
muihin taloudellisiin riskeihin sekä
muihin riskeihin.
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D. Hälytysten lukumäärä: Pelastusalueittain laadittava luokitus, keski-arvo 7 aluetta per luokka.
E. Palokuntamuoto: Palokuntien luokitus sen perusteella, onko hakijan palokuntamuoto vakinainen, ensilähdön VPK
vai "harrastelija"-VPK. Luokitukseen vaikuttaa sopimuspalokuntien rooli pelastuslaitoksen alueen pelastustoiminnassa,
palokunnan lähtöaikavaatimus sekä se, hoitaako palokunta perustoiminta-alueen päivittäiset tehtävät.
F. Yhteishankinta: Kahden tai useamman pelastuslaitoksen tai sopimuspalokunnan yhteishankinta.
G. Hakijan/AVIn asettama kiireellisyysjärjestys: Hakijan itse asettama kiireellisyysjärjestys, jonka tulee perustua alueen
pelastuslaitoksen strategiaan, palvelutasopäätökseen ja investointisuunnitelmaan (3 tai 5 vuotta) sekä liittyä
pelastuslaitoksen ydintehtäviin. AVI voi muuttaa kiireellisyysjärjestystä alueellaan huomioituaan muiden alueensa
pelastuslaitosten avustushakemukset.

Perustelut pisteytykselle:
A. Kalustotyyppi; painotetaan ensisijaisesti erityiskalustoa ja toissijaisesti raskasta kalustoa tehdyn
linjauksen mukaisesti, ks. luku 7.1. Miehistöautot eivät palvele palokuntien ydintoimintaa.
B. Korvattavan kaluston ikä on keskeinen kriteeri. Koska erityiskaluston hankinnoilla ei aina korvata
vanhaa kalustoa, tasoitetaan hankintaa pisteytyksellä. Huom. Myönnetään kuitenkin jokaiselle
pelastuslaitokselle vähintään yksi avustus raskaan ensilähdön ajoneuvon hankintaan. Tällä
tasoitetaan muiden kriteerien mahdollista syrjivyyttä.
C. Alueen riskiluokka korreloi pelastusajoneuvotarpeeseen ja hälytysten määrään. Riskiluokitus
huomioi laajasti eri tekijöitä, jotka vaikuttavat pelastustoimelle asetettaviin vaatimuksiin.
D. Hälytysten määrä muuttujana turvaa kaluston pitämistä ajan tasalla suurten ja tiheästi asuttujen
taajamien pelastuslaitoksissa, joilla on paljon hälytyksiä.
E. Vakinaiset ja ensilähdön palokunnat ovat etusijalla, koska näiden merkitys pelastustoimen
ydintehtävissä on suurempi kuin muiden palokuntien.
F. Yhteishankintoja suositaan hankepisteytyksellä. Toteutuessaan pisteytys asettaa hankkeen
todennäköisesti etusijalle. Koska näitä on toistaiseksi hyvin vähän, ei tällä ole useimmissa
hankinnoissa merkitystä.
G. Hakijat velvoitetaan asettamaan hanke-esityksensä kiireellisyysjärjestykseen. Vain yksi hakemus
luokkiin 1 - 3. Tämän jälkeen voidaan muille hakemuksille antaa haluttu järjestys. Pisteytyksellä
turvataan tasapuolista avustusjakoa pelastuslaitoksille.
Reunaehtoja:
Avustusta myönnetään vuosittain vähintään yhteen raskaan ensilähdön ajoneuvon hankintaan ja
maksimissaan kolmeen kalustohankkeeseen per pelastuslaitos.
Miehistöautoille tukea korkeintaan yksi auto per pelastusalue, jos ne muuten saavat yllä kuvattujen
kriteerien mukaisesti riittävästi pisteitä. Ensivasteautojen hankintaan ei myönnetä tukea. Pelastuslaitoksen
ja AVIn ehdotuksesta Palosuojelurahaston harkinnan mukaan voidaan myöntää tukea kevyiden
ajoneuvojen hankintaan VPK-palokunnille, mikäli ehdotettujen hankintojen pisteytys ei muutoin sitä suosi.
Eri toimijoiden taholta on tosin tuotu esiin, että rahaston ei pitäisi avustaa lainkaan miehistöautojen
hankintaa, koska esim. ensivastetoiminnan ei pitäisi kuulua lainkaan palovakuutusmaksuilla rahoitettavaan
toimintaan.
Ehdotetussa pisteytyksessä miehistöautojen hankinta voi jäädä pisteytyksessä hännille, ellei hakija
(pelastuslaitos ja AVI) aseta hankintaa etusijalle. Mikäli erityisesti VPK-palokuntien miehistöajoneuvojen
hankintaa halutaan tukea, voitaisiin nämä siirtää kokonaan rahoitettaviksi esimerkiksi jatkuvan haun kautta
tai varata näitä varten erikseen avustusosuus.
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Tasapisteisiin päätyneet hakemukset, ehdotus: Ensin jako 1 raskas kalustoyksikkö per pelastuslaitos, loput
pelastuslaitoksen koon suhteessa (väestömäärä tai hälytysten määrä).
Esitettyä pisteytystä ei tarvinne myöskään noudattaa kategorisesti, vaan rahasto voisi varata perustelluista
syistä mahdollisuuden poiketa pisteytyksen tuomasta jaosta.
Hylkääviä tekijöitä:
Pisteytykseen ei oteta mukaan hakemuksia, joissa:




Hankittava sammutus/säiliöauto tai miehistöauto ei korvaa vanhaa kalustoa tai ei ole
kierrätyssuunnitelman mukainen
Hanke ei ole pelastuslaitoksen strategian, palvelutasopäätöksen ja investointiohjelman mukainen
Pelastuslaitos ja AVI eivät ole puoltaneet palokunnan hakemusta.
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LIITE 1 - Haastatellut henkilöt
PALOSUOJELURAHASTON HALLITUS
PSR:n hallitus

Kari Hannus

Hallituksen puheenjohtaja

PSR:n hallitus

Mika Kättö

Hallituksen varapuheenjohtaja

PSR:n hallitus

Jari Hyvärinen

Hallituksen jäsen

PSR:n hallitus

Simo Tarvainen

Hallituksen jäsen

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Jorma Lilja
Kari Virtanen
Anne Pyykkö

Pelastusjohtaja
Tekninen päällikkö
Projektikoordinaattori

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Mika Kontio
Mikko Särmä

Pelastuspäällikkö
Tekninen päällikkö

Etelä-Savon pelastuslaitos

Seppo Lokka

Pelastusjohtaja

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Jukka Koponen

Pelastusjohtaja

Pohjanmaan pelastuslaitos

Tero Mäki
Kaj Enqvist
Peter Dahlström

Pelastusjohtaja
Aluepalopäällikkö
Taloussuunnittelija

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Mika Haverinen
Kari Malinen

Pelastuspäällikkö
Kalustopäällikkö

Lapin pelastuslaitos

Martti Soudunsaari
Minna Rautionaho

Pelastusjohtaja
Talouspäällikkö

PELASTUSLAITOKSET

PELASTUSJOHTAJAT
Pelastusjohtajien kokous

Kaikki pelastusjohtajat

SOPIMUSPALOKUNNAT
Tammisalon VPK

Mikko Nurmi
Risto Salo

Palokunnan päällikkö
Hallituksen puheenjohtaja

Kauklahden VPK

Kenneth Seger

Palokunnan päällikkö

Kuopion VPK

Jorma Miettinen

Palokunnan päällikkö

S i v u | 46
ALUEHALLINTOVIRASTOT
Etelä-Suomen AVI

Kimmo Kohvakka
Arto Tiukkanen

Johtaja
Ylitarkastaja

Lounais-Suomen AVI

Ilkka Horelli
Pirjo Tuominen

Johtaja
Pelastustarkastaja

Itä-Suomen AVI

Taina Rautio
Matti Soininen

Johtaja
Pelastustarkastaja

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

Risto Kekki

Pelastusylitarkastaja

Pohjois-Suomen AVI

Pasi Ryynänen

Vastuualuejohtaja

Lapin AVI

Seppo Lehto

Pelastusylitarkastaja

Sisäministeriö, pelastusosasto

Janne Koivukoski

Valmiusjohtaja

Sisäministeriö, pelastusosasto

Taito Vainio

Pelastusylitarkastaja

Sisäministeriö, pelastusosasto

Alpo Nikula

Ylitarkastaja

Suomen Kuntaliitto ry

Jussi Rahikainen

Pelastustoimen kehittämispäällikkö

Suomen Palopäällystöliitto

Tomi Timonen
Pasi Uurasmaa

Koulutusjohtaja
Koulutuspäällikkö

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Isto Kujala

Toiminnanjohtaja

Kalustotoimittaja Veljekset Kulmala Oy

Erik Nummelin

Toimitusjohtaja

Kalustotoimittaja Sammutin Oy (SauruS)

Ari Paananen

Myyntipäällikkö

SISÄMINISTERIÖ, PELASTUSOSASTO

JÄRJESTÖT JA MUUT HAASTATELLUT

KALUSTOTOIMITTAJAT
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LIITE 2 - Keskeiset lähdeaineistot
Lainsäädäntö
Palosuojelurahastolaki (306/2003)
Valtioneuvoston asetus Palosuojelurahastosta (625/2003)
SM:n asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (947/2010)
Palosuojelurahaston aineisto
Rahaston uusi strategia 2025
Rahaston toimintasuunnitelmat 2006-2014
Rahaston toimintakertomukset ja tilinpäätökset 2004-2012
Pöytäkirjat rahaston päätöksistä 2011-2014
Rakennushankehakujen hakemus- ja päätösaineistoa, otos aikaväliltä 2012-2014
Rahaston rakennushankehakujen hakukirjeet 2012-2014
Rahaston avustusten haku- ja tilityslomakkeet
Rahaston www-sivujen aineisto
Selvitykset ja tutkimukset
Kalustokysely 2014, rahaston tekemä kysely pelastuslaitoksille
Palosuojelurahaston myöntämien rakennushankeavustusten vaikuttavuusarviointi 2014
Pelastusalan järjestöjen yleisavustusten vaikuttavuusarviointi, Palosuojelurahasto 2012
Sopimuspalokuntien pienavustushankintojen tukeminen, rahaston tekemä kysely 2010
Rahaston asiakastyytyväisyyskysely 2011
Varsinais-Suomen pelastuslaitos; Palvelutasopäätös 2013 – 2016
Etelä-Savon pelastuslaitos; Palvelutasopäätös 2013 - 2016
Julkaisut
Pelastustoimen strategia 2025, Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012.
Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta. Pelastustoimen tilinpäätös. SPEK 2013.
Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi. Palosuojelurahaston 70vuotinen taival. Sisäasiainministeriön julkaisu 39/2012.
Pelastustoimen palvelujen saavutettavuus Kymenlaakson, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, sekä Etelä-Karjalan
pelastuslaitosten alueilla nyt ja tulevaisuudessa, Helsingin Yliopisto, 2013.
Sopimuspalokuntien lähtövarmuus. Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin -hankkeen
väliraportti. SSPL 12/2013.
Sopimuspalokunta 2020. Näkökulmia ja strategisia linjauksia sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi.
SSPL 2014.
Palokuntalainen. Pelastusalan erikoislehti, irtonumeroita, 2014.
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LIITE 3 - Haastattelurunko
Palosuojelurahasto
Kalustohankeavustuksia koskeva vaikuttavuusarviointi / haastattelu
Haastateltava(t):
Haastattelija(t):

Asko Hentunen ja Timo Savaspuro, Pivotal Consulting Oy

Paikka:
XX.XX.2015 klo XX:XX – XX:XX

Aika:

Haastattelujen kysymyksiä, joita käydään läpi haastattelussa soveltuvin osin:

Nr

Kysymys
Yleiskeskustelu

1.
1.1

1.2

2.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Avustusten merkitys pelastuslaitoksille?
Kokemukset avustuskäytännöstä?
Avustuksen tarve ja hankkeen käsittelyprosessi
Mikä on kalustohankeavustusten tarve?
 Tarve kuntien / pelastuslaitosten /
sopimuspalokuntien näkökulmasta

AVIn näkökulma.
Millainen on kalustohankkeen käsittely-prosessi
osaltanne? (kunnat, pelat, VPK:t)
 kuka tekee aloitteen hankinnasta?
 onko rahoitus jo valmiina, kuka rahoittaa?
 onko rahaston avustuksella vaikutusta?
 hankinnan ajoitukseen tai hintaan?
Avustuksen vaikuttavuus ja merkitys
Mikä on rahaston merkitys kalustohankkeiden
rahoittajana?
Mikä on kalustohankeavustusten alueellinen
merkitys (oman alueenne kannalta)?
Toteutuisivatko hankkeet ilman rahaston
kalustohankeavustusta?
 ajoneuvokalusto, järjestelmähanke, kontit.
Millainen hanke on niin keskeinen tai tärkeä
hakijalle, että avustuksen voidaan katsoa olevan
vaikuttava tai vaikuttavimmissa käytössä?
Onko rahaston kalustohankeavustuksella
vääristäviä vaikutuksia?
 esim. kaluston hankintamäärä, laatu, hinta,
ikä, ajoitus.
Miten kalustokierto on hoidettu (nykykäytäntö,
kaluston käyttöikä alueella, miten kalusto
poistuu, miten kaluston kiertoa halutaan omalla
alueella kehittää)?`

Vastaus
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3.

Nykyavustuskäytäntö ja kehittämisehdotukset
(analyysi ja kehittämissuositukset)

3.1

Avustuksen määrä ja myöntöperusteet
kalustohankkeisiin?
 Miten arvioitte teille myönnettyjen
avustusten määrää suhteessa hankkeen
kokonaiskustannuksiin? (esim.) riittävyys,
osuus hankkeen/hankkeiden kustannuksista
 Näkemys hyväksyttävistä hankintojen
enimmäishinnoista: ajoneuvot, päätelaitteet,
kontit (ks. taulukko).
Avustusten kohdentuminen

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.3
3.3.1

3.4.
3.4.1
3.4.2

Jakaantuvatko kalustoavustukset AVI-alueille
tasapuolisesti?
Jakaantuvatko avustukset omalla alueella
tarkoituksenmukaisesti?
Arvioikaa mitkä tekijät rahaston tulisi
ensisijaisesti ottaa huomioon kalustomäärärahan
jakoesityksessä? Arvioikaa vaihtoehtoja oman
alueenne näkökulmasta:
 asukaslukuperuste
 uuden valtionosuusmallin jakoperusteet
(ks. vertailutaulukko jakaumasta – näytetään
haastattelussa)

alueen sijainti, alueen erityispiirteet, kuntien
kantokyky, riskitekijät ym.
Pitäisikö tukea kohdentaa nykyistä enemmän ns.
perustason valmiuden ylläpitoa palveleviin
hankintoihin (välittömästi pelastustoimen
suorituskykyyn vaikuttava avustus, kuten
välittömästi pelastustoimessa käytettävät
ajoneuvot ja välineet)?
Pitäisikö avustaa myös pelastuslaitosten
erityiskaluston yhteishankintoja (edellyttäen että
tukisumma ei kasva)?
Kalustohankkeiden tärkeys, keskeisyys ja/tai
kiireellisyysjärjestys?
Kuinka hankkeiden tärkeyttä, keskeisyyttä ja/tai
kiireellisyysjärjestys olisi tarkoituksenmukaisinta
arvioida?
 Mitä ongelmia ja/tai kehittämistä vaativia
seikkoja hankkeiden tärkeyttä ja priorisointia
arvioidessa on ilmennyt?
PSR:n avustusten kohdentuminen?
Mikä on näkemyksenne avustusten määrän
kohdentumisesta eri avustusmuotoihin (yleis-,
järjestö-, rakennus-, kalusto ja pienavustukset)?
Mikäli valittavana olisi laitoksellenne avustus joko
rakennushankkeeseen tai kalustohankkeeseen,
kumpi asetetaan etusijalle?
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4

Hakuprosessi (toimivuus ja
kehittämisehdotukset)

4.1

Millaisia kokemuksia haastateltavalla on
hakuprosessista?
 Toimiiko yhteistyö pelastuslaitosten ja AVIen
välillä hankkeita arvioitaessa?
 Millaisena AVIt ja pelastuslaitokset näkevät
AVIen roolin oman alueensa hankkeiden
priorisoijana?
 Millaisena pelastuslaitokset näkevät AVIen
roolin oman alueensa hankkeiden
priorisoijana?
 Millaisena näette yhteistyön AVIen kanssa
kaikkien alueen pelastuslaitosten
näkökulmasta?
Miten yhteistyö toimii rahaston kanssa?
 Millaista tukea ja tietoa sekä missä
muodossa (sähköpostit, kirjeet, www-sivu,
tapaamiset, neuvottelut ym.) vastaajat
toivoisivat saavan rahastolta?

4.2

4.3



4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

5.

mikä olisi tehokkain ja haastateltavien
kannalta toimivin/toivotuin/ paras tapa
välittää tietoa?

Mitä kokemuksia haastateltavalla on käytössä
olevista kalustohankkeiden haku- ja
tilityslomakkeista?
Kuinka suuri on avustusten aiheuttaman
hallinnollisen työn määrä AVEille /
pelastuslaitoksille / avustuksen saajille?
Miten avustuskäytäntöjä, -prosessia ja päätöksentekoa tulisi kehittää? (vrt. edellä
mainitut seikat)?
 Mitkä asiat ovat toimivia, mitkä eivät koko
käsittelyprosessissa?
 Onko kerran vuodessa tapahtuva
hakumenettely tarkoituksenmukainen?
Mitä tietoja suunnitteilla olevaan hankkeiden
arviointikriteeristöön tulisi sisällyttää ja millä
painotuksilla?
Mikä on valmius sähköisen alustan
käyttöönottoon hakemusprosessissa?
Palosuojelurahaston toimintaan/
kalustohankkeisiin liittyvä muu palaute
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LIITE 4 - Kokemukset case-kohteissa
Alueellisesti näkökulmaa avustusten tarpeesta ja merkityksestä syvennettiin haastatteluin seitsemässä
pelastuslaitoksessa, kolmessa sopimuspalokunnassa sekä kuudessa AVIssa.
Pelastuslaitokset
Helsingin pelastuslaitoksessa kalustoavustusten osuus on vain muutama prosentti vuotuisesta 4-5
miljoonaa euroa hankintabudjetista. Avustukset menevät suoraan kaupungin kassaan. Välitöntä merkitystä
hankintojen toteutumiseen avustuksilla ei ole, mutta budjetoinnissa on otettu huomioon oletuksena tuleva
avustuksen määrä.
Pelastuslaitos hankkii kaluston pääosin keskitetysti ja kierrättää sitä sopimuspalokunnille. Jossain määrin
sopimuspalokunnat tekevät myös omia hankintoja. Esimerkiksi Tammisalon VPK hankki vuonna 2014
rahaston avustuksella hintavan nostolava-auton, jota pelastuslaitos ei rahoittanut ja jonka hankintaa se ei
pitänyt ykkösprioriteettina.
Alueen sopimuspalokuntien mielestä niiden hankinnat jäävät usein toissijaisiksi pelastuslaitoksen hankinnoissa ja myös rahaston avustuksissa. Pelastuslaitoksen kanta on, että sillä on paras näkemys alueen
kalustotarpeesta, ja hankinnat pitäisi toteuttaa pelastuslaitoksen suunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos
varaa vuosittain noin 10 prosenttia sille myönnetystä talousarviomäärärahasta sopimuspalokuntien
hankintoihin.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksessa, joka viettää ensi vuonna 100-vuotisjuhlia, kalustoavustusten osuus
on alle 5 prosenttia noin 4 miljoonaa euroa vuotuisista kalustohankinnoista. Avustuksia pidetään kuitenkin
tarpeellisina, koska keskuskaupungin talouden tiukentuessa laitoksen budjettia on jouduttu karsimaan.
Avustuksia haetaan pääosin vanhan raskaan kaluston uusintaan. Raskaan kaluston poistoikä on normaalisti
25 vuotta, mutta talouden kiristyessä on jouduttu uusintoja myös myöhentämään, ja käytössä on jopa 30
vuotta vanhaa kalustoa. Uuden kaluston keskeisin hankintakriteeri on kaluston ikä.
Periaatteena on korvata vuosittain 2 sammutusautoa ja 2 säiliöautoa, joihin budjetoidaan tarvittavat
määrärahat. Rahastolta avustusta haetaan vain yhteen ajoneuvoon, koska kokemuksen mukaan useamman
ajoneuvon hankintaa ei avusteta.
Pelastuslaitos hankkii kaluston pääosin myös alueen 70 sopimuspalokunnalle palokuntasopimuksessa
määritellyn kierrätyssuunnitelman perusteella. Kaluston käyttöaikana ajoneuvoilla on 2 - 3 asemapaikkaa.
Sopimuspalokuntien suuresta määrästä johtuen kaikille ei pystytä osoittamaan kohtuukuntoista kalustoa.
Tämä herättää sopimuspalokuntalaisissa myös närää, koska joudutaan käyttämään ”vanhoja rankoja”.
Sopimuspalokunnat hankkivat itse jonkin verran miehistönkuljetusautoja, joihin haetaan myös rahaston
avustusta.
Etelä-Savon pelastuslaitoksessa kalustoavustusten osuus on keskimäärin 10 prosenttia noin 0.7 miljoonaa
euroa vuotuisista kalustohankinnoista. Laitos hankkii keskitetysti myös sopimuspalokuntien kaluston,
lukuun ottamatta Mikkelin ja Punkaharjun VPK:ta, jotka ovat hankkineet omat sammutusautot. Muut
palokunnat ovat pääosin työsuhdepalokuntia, joissa miehistö saa palkkaa.
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Laitos oli mukana 5 pelastuslaitoksen yhteisessä ISTIKE- hankkeessa, jossa rahaston avustuksella toteutettiin alueiden yhteinen tilannekeskus. Laitoksella on tiivis yhteistyö Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
pelastuslaitosten kanssa, joiden kanssa avustushakemukset käydään yhdessä läpi AVIn esittelyn pohjalta.
Avustusta haetaan AVI-alueella keskimäärin kymmeneen hankkeeseen, jotka käytännössä jaetaan tasan
pelastuslaitosten kesken. Hankinnoilla korvataan lähes yksinomaan vanhaa kalustoa. Uusi kalusto on aluksi
Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan paloasemien käytössä 3-4 vuotta, jonka jälkeen se menee kiertoon.
Laitos on mukana 9 pelastuslaitoksen hankintarenkaassa, jonka puitteissa kaluston hankinnat on kilpailutettu kuntien hankintaorganisaatioiden toimesta. Sammutusautoissa on 2-3 kilpailutettua vakiokokoonpanoa. Rahaston avustuksella ei ole vaikutusta hankintojen toteutumiseen.
Laitoksen näkemys on, että rahaston kalusto- ja rakennusavustuksista voitaisiin luopua ja keskittää
rahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Mikäli avustuksia jatketaan, tulisi jaossa huomioida alueen
erityispiirteet uutta valtionosuusmallia soveltaen.
Pohjanmaan pelastuslaitoksen palokunnissa vakinaista henkilöstöä on vain Vaasassa, muutoin pelastuslaitoksen alueella pelastustoimi nojaa puolivakinaiseen tai vapaapalokuntiin jopa ensilähdöissä. Pelastuslaitoksen erityispiirteenä on pitkä ja kapea alue, noin 150 kilometriä rannikkoa. Pelastuslaitoksessa on 39
asemaa tai varikkoa 12 kunnan alueella. Pelastuslaitoksen alueella on noin 70 raskasta ja noin 60 kevyttä
ajoneuvoa. Palvelutasopäätöksessä maksimi saapumisaika on 10 minuuttia.
Pelastuslaitoksen budjetti ajoneuvoille on noin 0.6-0.7 miljoonaa euroa vuodessa, josta PSR:n avustuksen
osuus on noin 10 % eli noin 70 tuhatta euroa vuodessa. Pelastuslaitos pyrkii uusimaan kaksi raskasta
ajoneuvoa vuodessa, josta toiseen saadaan yleensä avustusta.
Pelastuslaitos arvioi kaluston tilaa ja tarvetta sekä päättää kaluston hankinnasta ja kierrätyksestä
alueellaan. Joillakin sopimuspalokunnilla on omaa kalustoa, joita pelastuslaitos voi hyödyntää. Avustuksen
osuus kalustohankinnoissa on merkittävä, ilman avustusta hankinta voi jäädä tekemättä.
Pelastuslaitoksen mielestä rakennusavustuksia ei käytännössä tarvita, sillä kunnat toteuttavat ne joka
tapauksessa tarpeen mukaan eikä avustus juurikaan hyödytä pelastustointa. Pelastuslaitos myös epäilee,
saadaanko järjestöavustuksilla riittävää vaikuttavuutta.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ostaa kaikki kaluston (mm. raskaat ja kevyet ajoneuvot) alueensa
sopimuspalokunnille. Pelastuslaitoksen alue on suuri, noin 25.000 neliökilometriä, ja alueella on 23
paloasemaa eli vähän alueen kokoon nähden. Pelastuslaitoksen alueella on noin 60 raskasta ajoneuvoa.
Alueella on 11 puolivakinaista sopimuspalokuntaa, joiden henkilöstö on työsuhteessa. Muita sopimuspalokuntia alueella on 5, joista Oulun VPK on ainoa kakkoslähdön vapaapalokunta alueella. Kaikille
sopimuspalokuntalaisille maksetaan Pohjois-Suomessa palkkaa.
Pelastuslaitokselle avustuksilla on suuri merkitys, sekä rakennusavustuksella (joka on noin 10 %
kokonaiskustannuksista ja vaikuttaa vuokraan ja kokonaiskustannuksiin jopa kymmeniksi vuosiksi) että
kalustoavustuksilla (kattavat noin 15-20% kustannuksista). Tärkeitä ovat pelastuslaitoksen mielestä myös
avustukset tutkimus- ja kehittämishankkeille.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on Oulun kaupungin liikelaitos. Alueen kunnat rahoittavat investointeja
poistojen kautta ja suurin piirtein poistojen määrän, noin miljoona euroa vuodessa. Kalustoavustuksia ei
budjetoida, joten saadut avustukset jäävät pelastuslaitoksen käyttöön. Avustukset edistävät lisähankintoja
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kuten esim. vaahtokontti. Vuosittain uusitaan 2-3 raskasta ajoneuvoa, ja ajoneuvot ovat käytössä noin 20
vuotta.
Pelastuslaitoksen mielestä avustukset tulisi myöntää alueellisen vaikuttavuuden perusteella eikä
väestömäärän perusteella. AVIn tulisi päättää avustuksista alueellaan.
Lapin Pelastuslaitoksen erityispiirre on erittäin laaja toiminta-alue. Alueen pysyvä asukasmäärä ei kerro
todellista alueellista muuttuvaa väkimäärää, vrt. matkailukohteet. Avustusten jakoperusteiksi pelastuslaitos
ehdottaakin jonkinlaista kombinaatiota seuraavista: suojeltavan alueen pinta-ala ja erityispiirteet (raskas
teollisuus, matkailukeskukset), toimintavalmiusajat sekä palokuntien luokitukset, esim. ensilähdön
palokuntien tarve, määrä ja osallistuminen kiireellisiin tehtäviin vs. kakkoslähdön palokunnat.
Lapin pelastuslaitoksella on noin 75 raskasta ajoneuvoa. Raskaat ajoneuvot uusitaan iän (25-30 vuotta) ja
ajokilometrien perusteella. Kuntia pelastuslaitoksen alueella on 22, ja paloasemia on 68. Sopimuspalokuntia
alueella on 30, joista lähes kaikki ovat vapaapalokuntia, jotka saavat pienen vuosikorvauksen pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos hankkii kaiken sopimuspalokuntien kaluston, saa kaikki avustukset alueellaan sekä
suunnittelee ja toteuttaa kalustokierron.
Investointeja rahoittavat kaikki 22 kuntaa, noin 3,5 euroa asukasta kohden. Investoinnit asetetaan
kiireellisyysjärjestykseen ja sijoilla 1-3 olevat hankinnat toteutetaan riippumatta avustuksesta. Jos rahaston
avustusta ei saada, sijoista neljä eteenpäin olevat hankinnat eivät toteudu.
Pelastuslaitoksen mielestä jatkossa kuntien tulisi huolehtia peruskalustosta, ja Palosuojelurahaston tulisi
tukea erityiskaluston hankintaa. Jos nykyisellä avustuslinjalla jatketaan, avustukset tulisi kohdentaa
pelkästään raskaaseen kalustoon tai erityiskalustoon, kevyitä ajoneuvoja voi hankkia muutenkin. Tulevina
vuosina avustusta voisi suunnata myös esim. ICT-hankintoihin, varsinkin järjestelmien ja infran
kehittämiseen, ainakin tilapäisesti.
Pelastuslaitoksen mielestä rakennusavustuksilla on vähemmän merkitystä kuin kalustoavustuksilla. Kunnat
rakentavat pelastustoimen tarvitsemat rakennukset ja pelastuslaitokset vuokraavat niitä. Rakennusavustusten määräraha on pieni, ja pelastuslaitoksen kannalta vuokra on läpilaskutusta kunnille.
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella on vain kaksi puhdasta VPKta. Tähän on historialliset syyt, alueella
ei ole VPK-perinnettä, vaan sopimuspalokunnilla on puolivakinainen malli eli sivutoiminen henkilöstö. VPKt
ovat kuitenkin pelastuslaitokselle tarpeellisia.
Pelastuslaitos antaa kaiken kaluston sopimuspalokunnille: autot ja varusteet. Kalustoavustukset ovat
pelastuslaitokselle erittäin tärkeitä. Valtionosuuden loppuminen oli iso menetys. Pelastuslaitoksella olisi
tarve uusia joka vuosi kolme raskasta ajoneuvoa. Pelastuslaitoksella on 175 ajoneuvoa, joista raskaita
ajoneuvoja on 75-80. Niiden elinkaari on maksimissaan 25 vuotta. Nyt on pystytty uusimaan vain 1-2
raskasta ajoneuvoa vuosittain, mikä johtaa kaluston nopeaan ikääntymiseen.
Pelastuslaitoksella on käytössään investointimäärärahaa noin 2,5 euroa asukasta kohden, johtuen alueen
heikoista kuntatalouksista. Pelastuslaitos on arvioinut, että avustusta saadaan noin 100 000 euroa
vuodessa, joten kaikkiin hankintoihin ei ole edes haettu avustusta.
Pelastuslaitoksen mielestä avustukset tulisi suunnata ydintehtävien hoitamiseen eli onnettomuuksien
ennaltaehkäisyyn, pelastustoimintaan ja ykköslähdön kalustoon. Muutkin koko maahan vaikuttavat
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avustuskohteet ovat tärkeitä, esim. avustukset järjestelmille kuten VIRVE, PEKE ja KEJO. Jonakin vuonna
kalustoavustukset voisi jättää väliin ja käyttää niitä järjestelmähankintoihin.
Pelastuslaitoksen mielestä avustuksen jaossa tulisi huomioida kuntien kantokyky. Esim. Rautavaara
edellyttää omaa paloasemaa, vaikka se on pieni kunta, sillä se sijaitsee kaukana isommista keskuksista.
Paloasema on kuitenkin ainoa 24/7-viranomaispalvelu kunnassa. Alueen yhdyskuntarakenne tulisi myös
vaikuttaa avustuksiin, esim. välimatkat kuntien ja paloasemien välillä. Kaikkea kalustoa ei tulisi hankkia vieri
vieressä oleville asemille, kuten Etelä-Suomessa usein tehdään.
Sopimuspalokunnat
Tammisalon VPK:n käytössä on pelastuslaitokselta saatu sammutusauto, pumppuyksikkö, miehistökuljetusauto sekä vuonna 2014 hankittu 0.4 miljoonaa euroa maksanut nostolava-auto, johon se sai rahaston
avustusta. Osin hanke rahoitettiin palokunnan omista varoista, kaupungin toimesta sekä keräysvaroilla.
Rahaston tukea tarvitaan jatkossa paloaseman nosto-ovien uusintaan, pumppuyksikön uusintaan sekä
pienhankintoihin. Palokunnassa on aktiivista varhaisnuoriso- ja nuorisotoimintaa, johon toivotaan myös
rahaston tukea (puvusto, harjoituskalusto). Kunnon kaluston saanti katsotaan ensiarvoisen tärkeäksi
henkilöstön motivoinnin kannalta.
VPK:n mielestä palokunnan kalustotarpeet jäävät liiaksi taka-alalle pelastuslaitoksen kiireellisyysarvioinnissa. Kaluston saannin turvaamiseksi rahaston avustuksesta osan voisi varata sopimuspalokuntien
hankintoihin. Rahaston kanssa yhteistyön katsotaan toimivan hyvin ja henkilöstön palveluhalukkuus saa
kiitosta.
Kauklahden VPK:n käytössä on ollut 1990- luvulla hankittu säiliöauto ja miehistönkuljetusauto. Säilöauton
tilalle on saatu uusi käytetty auto, miehistönkuljetusauto on myyty ja saatu tilalle uusi auto. Hälytyksiä
vuosittain on runsaat 20, joista puolet palohälytyksiä. Palokunta saa pelastuslaitokselta vuotuisen toimintaavustuksen - noin 13 000 euroa - lisäksi tukea nuoriso-toimintaan 200 euroa/nuori, edellyttäen, että
harjoituskertoja on vähintään 15 kertaa/vuosi. Nuorisotoiminnan tukemiseen toivotaan myös rahaston
avustusta sekä edelleen myös pienhankintoihin. Suunnitelmissa ovat paineilmahengityslaitteiden ja
lämpökameroiden hankinnat.
Miehistön hälytykset hoidetaan pääosin tekstiviestein, mutta myös hakulaitteita on käytössä. Ongelmana
on, kuten muissakin tekstiviesteihin turvautuvissa palokunnissa, että viesteissä voi olla pitkä viive tai ne
voivat jäädä kokonaan saapumatta. Paloautossa on VIRVE-yksikkö kohteen paikantamiseen, joka toimii
hyvin.
Yhteistyön ja informaation kulun pelastuslaitoksen ja rahaston kanssa katsotaan toimivan hyvin.
Pienhankinnoissa lausunnon pyytämistä pelastuslaitokselta pidetään turhana, koska laitos puoltaa aina
hankkeita. Rahaston avustuksia toivotaan suunnattavaksi kalusto- ja rakennushankkeisiin yleis- ja
järjestöavustusten sijaan.
Kuopion VPK:lla on keskeinen rooli Kuopion kaupungin alueen hälytyksissä, sillä VPK osallistui viime vuonna
125 hälytykseen. Pohjois-Savon pelastuslaitos on erittäin tyytyväinen Kuopion VPK:n toimintaan. VPK:n
henkilöstölle ei makseta korvausta hälytyksistä tai varallaolosta paitsi ennalta sovituista varallaoloista.
PSR:n avustuksilla ei ole suoraa merkitystä VPK:n kalustolle, sillä Pohjois-Savon pelastuslaitos omistaa
VPK:n raskaan kaluston. Pelastuslaitos vastaa raskaan kaluston kierrosta alueella, mutta kevyt
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ajoneuvokalusto on VPK:n oman varainhankinnan varassa. Myöskään pienavustuksia tai avustuksia
päätelaitteita varten ei VPK hae, sillä varusteet ja laitteet tulevat pelastuslaitoksen kautta.
VPK on viime vuosina hankkinut kaksi miehistönkuljetusautoa, jotka se hankki, rahoitti ja viimeisteli itse.
Näihin ei haettu PSR:n avustusta, sillä hankinnat olisivat VPK:n mielestä tulleet kalliimmaksi PSR:n
avustuksella. Rahat näihin hankintoihin saatiin talkoilla.
VPK:n käsityksen mukaan PSR:n avustuksella hankittavat ajoneuvot on ostettava Suomesta, joten toinen
Ruotsista hankittu ajoneuvo ei olisi kuitenkaan saanut avustusta. Lisäksi VPK:n mukaan avustusten ehtona
oleva hankintojen omavastuuosuus jouduttaisiin järjestämään etukäteen lainana, eikä VPK:lla ole tähän
vakuuksia. VPK:n mielestä hakemisen tulisi olla helpompaa, tosin heidän viimeisin kokemuksensa on 1970luvulta.
Huom. VPK:n tiedot avustusten hakemisen ja saamisen ehdoista eivät välttämättä pidä paikkaansa.
Aluehallintovirastot
Etelä-Suomen AVIn alueella toimii kahdeksan pelastuslaitosta, jotka lähettävät vuosittain noin 40
kalustohankeavustushakemusta. AVIn rooli hankkeiden arvioitsijana on keskeisempi kuin muilla AVIalueilla. AVI puoltaa pääsääntöisesti kaikkia hakuehtojen mukaisia hakemuksia ja asettaa niitä tärkeysjärjestykseen oman näkemyksensä mukaisesti, mutta selkeää kriteeristöä arvioinnin suorittamiseksi ei ole.
Arvioitsijalla on säännöllinen ja tiivis yhteydenpito rahaston kanssa. Rahastossa AVIn laatimaa
hankejärjestystä ei muuteta, joten listan kärjessä olevat hankkeet saavat myös rahoitusta.
AVI ei näe omaa rooliaan ensiarvoisen tärkeänä hankkeiden arvioinnissa, mutta katsoo, että kokemuksensa
vuoksi sen arvioinnilla on lisäarvoa hankintojen priorisoinnissa.
Lounais-Suomen AVIn alueella toimii kaksi pelastuslaitosta: Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Satakunnan
pelastuslaitos. Kalustohankehakemuksia tulee vuosittain noin 10, joista enin osa Satakunnan pelastuslaitokselta. Hankkeiden asettamisessa tärkeysjärjestykseen virastolla ei ole selkeää kriteeristöä.
Käytännössä kaikkia hankkeita puolletaan. Listajärjestyksessä raskas kalusto laitetaan etusijalle. Mikäli
molemmilla pelastuslaitoksilla on tätä koskevia hanke-esityksiä, voidaan ensisijaisuutta arvioida alueen
kantokyvyn mukaan. Yhteisesti käytössä oleva arviointikehikko voisi helpottaa järjestykseen asettamista.
Yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa on niukalti, hankelistaukset tehdään yleensä pelastuslaitoksia
kuulematta. Käytäntö on vakiintunut, eikä pelastuslaitostenkaan taholta ole tarvetta tiiviiseen
yhteydenpitoon.
Rahaston avustamia sopimuspalokuntien miehistöajoneuvoja käytetään AVIn mukaan yleisesti sairaanhoitopiirien ensivastetoimintaan, ja voidaan kysyä, ovatko palovakuutuksilla rahoitettavan PSR:n avustukset
ajoneuvojen hankintoihin tällöin perusteltuja. AVI kiinnittää huomiota myös rahaston avustuksella
hankittaviin verovapaisiin miehistöautoihin, joita palokunnat myyvät usein 4-5 vuoden jälkeen, jolloin
saadaan veroetua. Tarkoituksenmukaista voisi olla käyttää tilatakseja esimerkiksi nuorison
harjoituskuljetuksiin.
Rahaston avustustoimintaan voisi lisätä innovaatiohankkeet, joilla voitaisiin tukea pelastustoimen
suuntaamista nopeasti kehittyvän toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Vastaavasti avustusautomaattina toimivaa järjestörahoitusta tulisi tarkastella kriittisesti.
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AVIn mielestä hakemusten liiteaineistosta voitaisiin luopua ja tehdä tarvittaessa tarkistuksia pistokokein.
AVI ei näe omaa rooliaan kovin tärkeänä hakemuskäsittelyssä ja tarvittaessa se voisi luopua arvioinnista.
Työmäärä hakemusten käsittelyssä on vähäinen, enintään muutama päivä/vuosi.
Itä-Suomen AVIn alueella toimii kolme pelastuslaitosta: Etelä- ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset sekä
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Laitoksilta tulee vuosittain kymmenkunta kalustoavustushakemusta.
Sähköpostilla tulleet hakemukset tulostetaan liitteineen ja käsitellään paperidokumentteina. Sähköisen
alustan käyttöönottoa pidetään toivottavana.
Hakemusten arviointiperusteena käytetään arvioituja riski- ja vaikuttavuustekijöitä, kuten asukasluku,
kantokyky, teollisuusalueet, liikenneväylät, maasto-olosuhteet (laajat metsäalueet, vesistöalueet) ja
liikenneväylät. Hankkeita arvioidaan pelastuslaitoksista saadun informaation sekä laajaan kokemukseen
perustuen. Hankearvioinnin jälkeen esitys käsitellään yhdessä pelastuslaitosten kanssa, jolloin käytännössä
päätetään haettavista avustuksista. Periaatteena on että, avustettaviksi esitettävät hankkeet jaetaan
kaikkien kolmen alueen kesken.
Avustuksissa voisi painottaa raskaan kaluston hankkeita rakennushankkeiden sijaan. Myös tutkimus- ja
kehittämishankkeiden rahoitusta pidetään tärkeänä. Alueen erityispiirteitä pitäisi huomioida enemmän
asukasluvun sijaan jakoperusteissa.
AVI katsoo oman roolinsa avustushankkeiden käsittelijänä vahvan kokemuksensa perusteella hyödylliseksi.
Yhteistyön sekä pelastuslaitosten että rahaston kanssa katsotaan sujuvan moitteetta.
Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn alueella on noin 80 kuntaa, viisi pelastuslaitosta ja noin 200 paloasemaa.
Puolivakinaiset sopimuspalokunnat ovat enemmistönä.
Pelastuslaitosten kalustoryhmä pohtii yhdessä kalustohankintoja. Pelastuslaitokset tekevät omat
ehdotuksensa, jotka AVI asettaa järjestykseen. Järjestys määräytyy historian perusteella eli milloin
pelastuslaitos on saanut viimeksi ajoneuvon. Pelastuslaitokset tietävät, montako raskasta autoa voidaan
hankkia ja moneenko saadaan avustuksia. Keskuskunnat (oikeammin sen pelastuslaitos) käytännössä
päättävät pienempien kuntienkin avustuksista. Yleensä avustuksen saaneet raskaan kaluston hankkeet
toteutuvat.
AVIn mielestä pitäisi määritellä valtakunnallisesti, mikä autojen määrä olisi sopiva. Ainakin yhden raskaan
ajoneuvon per AVI-alue tulisi saada avustusta.
Jatkossa voisi tukea myös kehittämishankkeita, esim. suuronnettomuuksien suunnittelua. Avustukset tulisi
kohdentaa raskaaseen kalustoon ja kahden ajoneuvon yhdistämiseen, esim. vesi+miehistönkuljetus.
AVI ehdottaa kokeiltavaksi pienempää avustusta / ajoneuvo (esim. 30 %). Samaa on kokeiltu 1990-luvulla
valtionosuusjärjestelmän aikana. Ajoneuvot voisivat olla vakiomallisia, myös yhteishankintoja voisi tehdä
nykyistä enemmän.
Yhteistyö pelastuslaitosten kanssa toimii hyvin. AVIlla on paikallistuntemus, alueen pelastuslaitokset ovat
tuttuja ja se tuntee alueelliset tarpeet. Jos kriteeristö olisi selvä, AVIlla ei tarvitsisi olla roolia avustusten
hakemisessa.
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Pohjois-Suomen AVIn alueella toimii kolme pelastuslaitosta: Oulu-Koillismaan, Kainuun ja Jokilaaksojen
pelastuslaitokset. AVIn alueella on vähän sopimuspalokuntia, ja nekin ovat pääosin puolivakinaisia. AVIn
itäisillä pelastuslaitoksilla ei ole tarvetta kalustojen uusimiselle, koska hälytysvolyymit ovat pienet.
AVI asettaa hankeavustukset järjestykseen alueellaan. Yhteistyö avustusten hakemisessa toimii hyvin
pelastuslaitosten kanssa. AVI vastaa omalla alueellaan siitä, että hankinnat ovat vaikuttavia. Toimivaltuudet
estävät AVIen keskenään tekemän priorisoinnin.
AVI ehdottaa avustusten suuntaamista erityisen kalliiseen erityiskalustoon, esim. puomitikasautoon. AVIn
mukaan kannattaisi selvittää erityiskaluston määrän ja jakautuminen koko Suomen alueella. Järjestelmähankintoihin voisi myös kohdentaa jonakin vuonna kalustomäärärahaa.
AVIn mielestä järjestöille jaetaan suhteellisen paljon avustusta. Järjestöissä on paljon palkattua henkilöstöä,
ja se herättää kysymyksen kansalaislähtöisyydestä. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin myönnettävä raha
on tärkeä kehittämistoiminnan kannalta.
Lapin AVIn alueeseen kuuluu vain Lapin pelastuslaitos. Tämä vaikuttaa AVIn ja pelastuslaitoksen
suhteeseen oleellisesti eli AVI ei osallistu avustushakemusten priorisointiin. Pelastuslaitos vastaa myös
sopimuspalokuntien kalustosta alueellaan. AVI antaa lausunnon, puoltaa hankintoja, lähettää hakemukset
rahastolle ja seuraa avustusten käsittelyä.
Pelastuslaitos tekee suunnittelemansa kalustohankinnat riippumatta avustuksen saamisesta. Avustuksen
määrä ei välttämättä vaikuta hankintaan, sillä tärkeät hankinnat tehdään joka tapauksessa. Ensisijaisesti
hankintojen kohteena ovat ensilähdön ajoneuvot. Uusimistarve on noin 3 sammutusajoneuvoa vuosittain,
jotta kalusto ei vanhene.
AVIn mielestä Lapin alueelle kuuluisi suurempi osuus avustuksista. Lapissa matkailun sesonkivaihtelut ovat
suuria, vaikka kunnan väkiluvut ovat pieniä, mikä pitäisi huomioida.

S i v u | 58

LIITE 5 - Muita arvioinnin havaintoja
Tähän liitteeseen on koottu arvioinnissa saatuja muihin kuin kalustoavustuksiin liittyviä näkökulmia,
havaintoja ja kommentteja. Nämä on saatu arvioinnin kyselyissä sekä haastatteluissa seitsemässä
pelastuslaitoksessa, kolmessa sopimuspalokunnassa, kuudessa AVIssa sekä Sisäministeriössä.

Pelastustoimen ohjaaminen
Sisäministeriön mielestä pelastustoimen (ja siten avustusten jaon) ohjaaminen ylhäältä alas ei ole nyt
selkeästi määritelty. Myös tähän otetaan kantaa uudessa pelastustoimen strategiassa. Ministeriö katsoo,
että sen ohjaava rooli voisi tulevaisuudessa olla suurempi ja pohjautua lainsäädäntöön, normiin tms.

Avustusten suuntaaminen strategioiden mukaan
Sisäministeriön ja rahaston strategioiden mukaan avustuksia tulisi suunnata ensisijaisesti tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin. Pelastuslaitokset esittivät myös näkemyksiä, että kalustohankkeiden rahoituksen
sijaan suurempi vaikuttavuus saataisiin keskittymällä nykyistä enemmän pelastustoimen tutkimus- ja
kehittämistoiminnan rahoittamiseen. Näiden osuus onkin selvästi lisääntynyt. Ongelmaksi on kuitenkin
muodostunut, ettei tarkoituksenmukaiseksi koettavia tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia ei ole
riittävästi.
Eri toimijoiden taholta on myös esitetty kritiikkiä pelastusalan järjestöjen yleisavustuksista koska nykyinen
järjestörakenne koetaan byrokraattiseksi.
Sisäministeriön mukaan rahaston avustusten tarveharkinta on nykyisin puutteellista. Alueellinen tasapuolisuus ei ministeriön mukaan voi olla tavoite. Riskin ja valmiuden tulee olla samalla tasolla. Sen sijaan
että tarkasteltaisiin, miten saavutetaan pelastustoimen ja palvelutasojen tasapuolisuus koko Suomen
alueella, tulisi tarkastella, miten avustukset hyödyntävät parhaiten pelastustointa kokonaisuutena tai
vaikuttavat eniten.
Kaksi kolmasosaa haastatelluista ja kyselyihin vastanneista katsoo, että kalustoavustukset ovat vaikuttavampia kuin rakennusavustukset. Rakennushankkeisiin on 2010-luvulla suunnattu keskimäärin 2,9
miljoonaa euroa. Avustuksen osuus rakennushankkeen kustannuksista voi olla vain muutama prosentti,
jonka vuoksi sillä ei ole käytännön merkitystä hankkeen toteutumiselle. Pelastustoimi sekä sen toimitilojen
ja kaluston hankintaan ja ylläpitoon investointi ovat kuntien vastuulla. Vuoden 2015 hausta lähtien rahasto
on painottanut pienten tai keskisuurten rakennushankehakemusten avustamista, jolloin avustusten
vaikuttavuus on korkeampi.
Palosuojelurahaston hallitus toi esille yhtenä avustuskohteena kansalaisten pelastuskoulutuksen
järjestämisen tukemisen pelastuslaitosten organisoimana esimerkiksi yhden päivän koulutuksella
(kustannusarvio 200 – 300 euroa/osallistuja).
Arvioinnin tekijöiden ehdotuksia rahaston avustusten suuntaamiseksi:
-

Tarkistetaan rahaston strategian linjausta suunnata rahoitusta ensisijaisesti tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin.
Kalustoavustusten vaikuttavuuden kohentamiseksi lisätään kalustoavustusmäärää 3 – 4 miljoonaan
euroon sekä luovutaan kokonaan uudisrakennushankkeiden rahoittamisesta ja käytetään vapautuvat
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varat ensisijaisesti kalustohankkeisiin, sopimuspalokuntien avustamiseen sekä pelastuslaitosten ja
sopimuspalokuntien toimesta järjestettävään pelastustoimen yleistä valmiutta nostavaan
kansalaisten palonehkäisykoulutukseen.

Pelastustoimen linjaustarpeita
Jatkon kannalta tulisi selkeästi linjata:
1) Pyritäänkö Palosuojelurahaston avustusten jaossa yleisesti alueelliseen tasapuolisuuteen?
2) Tulisiko rahaston avustuksia suunnata kansalaisten pelastusvalmiuden edistämiseen?
3) Tulisiko pelastustoimen kalusto- ja rakennushankkeet selkeästi määritellä kuntien vastuulle, jolloin
rahaston avustuksilla ei ohjata näitä hankkeita?

