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Esipuhe
Tämä arvioraportti sisältää Palosuojelurahaston (PSR:n) rakennushankkeiden avustustoiminnan
arvioinnin. Työn pohjaksi tehtiin pelastusalueiden johdon ja muiden sidosryhmien haastattelukierros talvella 2013–2014 ja käytiin läpi Palosuojelurahaston rakennushankeavustusten päätösaineisto vuosilta 2010–2014 sekä otosluonteisesti hakemusaineistoa. Lisäksi arviointityössä on hyödynnetty valtionavustustoimintaan, julkisen sektorin rakentamiseen ja pelastustoiminaan liittyvää
tausta-aineistoa ja tutkimuksia.
Arviointityö aloitettiin lokakuussa 2013. Arviointia varten on haastateltu yli 50 palo- ja pelastustoimen asiantuntijaa lokakuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Työn väliraportti jätettiin
14.3.2014 ja se esiteltiin palosuojelurahaston hallitukselle 22.4.2014. Oheinen arviointiraportti perustuu väliraportoinnin jälkeiseen analyysiin.
Palosuojelurahasto tilasi rahaston rakennushankeavustusten arvioinnin HMV Service Economy
Oy:ltä.
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Tiivistelmä
Palosuojelurahasto (PSR) on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto ja se toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionapuviranomaisena sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Palosuojelurahastolain mukaisesti rahasto voi myöntää tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa yleis- tai erityisavustuksia. Vuoden 2013 palosuojelumaksukertymä
on 10,0 miljoonaa euroa. Keskeisimpiä rahaston avustuskohteita ovat olleet paloasemien rakentaminen,
kaluston hankinta, pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta sekä alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet. Rakennushankkeiden avustustoiminta kattaa noin neljänneksen rahaston kokonaisavustusmäärästä (noin 2,3 M€ vuonna 2014).
Palosuojelurahaston rakennushankkeiden avustustoiminta arvioitiin 10/2013–8/2014 välisenä aikana. Arviointia varten haastateltiin yli 50 palo- ja pelastustoimen asiantuntijaa. Arviointityö aikana käytiin läpi myös
PSR:n rakennushankeavustusten päätösaineisto vuosilta 2010–2014 sekä otosluonteisesti hakemusaineistoa. Lisäksi arviointityössä on hyödynnetty valtionavustustoimintaan, julkisen sektorin rakentamiseen ja
pelastustoiminaan liittyvää tausta-aineistoa ja tutkimuksia. Seuraavassa on lyhyesti tiivistetty tärkeimmät
arviointityön aikana arvioitsijan tekemät havainnot ja kehittämisehdotukset.
Palosuojelurahaston rakennusavustustoiminta toimii sille määritellyllä nykyisellä mallilla varsin moitteettomasti. Avustusten jako on selkeää määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, ja hakuprosessi sekä sitä avustava viestintä ovat pääsoin tavoittaneet kohteensa. Ympäristö kuitenkin muuttuu ja samoin yhteiskunnan
asettamat vaatimukset ja haasteet pelastustoiminnalle. PSR:n haaste on varautua uudistamaan tukitoimintaansa vastaamaan vaikuttavuudeltaan koko pelastustoimialaa ja sen kehittämistavoitteita.
Julkisessa rakentamisessa on yhä enemmän kiinnitetty huomiota niiden elinkaaren kestävään tehokkaaseen
hyödyntämiseen. Joustava muunneltavuus ja yleiskäyttöisyys on huomioitava jo tilojen suunnittelussa ja
rakennettaessa. Tässä tarvitaan lisääntyvässä määrin yhteistyötä eri toimialojen kesken. Paloasemarakentamisen on kyettävä seuraamaan tätä kehitystä. Pelastustoimen alueellistamisen myötä paloasema ei ole
enää strateginen investointi yksittäiselle kunnalle. Lisäksi pelastustoimen erityispiirteenä on mittava sopimuspalokunta- ja muu vapaaehtoistoiminta. Koska pelastustoiminta nojaa vahvasti vapaaehtoisiin sopimuspalokuntalaisiin erityisesti haja-asutusalueilla myös tulevaisuudessa, vapaaehtoisia on pystyttävä houkuttelemaan toimintaan.
Myönnetyllä rakennushankeavustuksella on tunnistettavissa vain rajatusti muuta vaikuttavuutta paikallisen
rakentamistoiminnan lisäksi. Nykymuotoisena rakennushankeavustukset yksitäisiin kohteisiin eivät juurikaan kehitä toimialan yhteisiä toimintamalleja, jota olisi esimerkiksi rakentamisen standardoituminen tai
tehostuminen tai rakennusten uudenlaiset käyttömuodot. Myös vaikutukset yleisön tai kuntapäättäjien
suhteutumisessa pelastustoimintaan tai vaikutukset toimialan sisäisten asenteiden kehittymisessä – esimerkiksi paloasemarakennuksen hyödyntäminen haja-asutusalueiden viranomais- tai muiden yhteistoimintamallien kehittämiseksi – jäävät vähäisiksi nykymuotoisella rakennushankeavustustoiminnalla.
Arviointityön pohjalta ehdotamme ensimmäisessä vaiheessa rakennushanketuen uudelleen suuntaamista,
siten että avustusten jaossa painotetaan haja-asutusalueen pienempiä kohteita, sekä kohteita, jotka tukevat sopimuspalokuntien toiminnan houkuttelevuutta. Siirtymäkauden jälkeen ehdotamme yksittäisiin kohteisiin suunnatun rakennushanketuen lopettamista ja vapautuvan rahan käyttämistä muihin järjestelmätason hankkeisiin, joita ovat muun muassa paloasemarakentamiseen liittyvät kehittämis- ja pilot-hankkeet.
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1 Johdanto
Palosuojelurahasto (PSR) päätti teettää ulkoisen arvion rakennushankeavustustoiminnasta vuoden
2014 loppuun mennessä. Työn toteuttajaksi kilpailutettiin HMV Service Economy Oy.
Työ käynnistettiin haastatteluilla vuoden 2013 lokakuussa.
Arviointityön tueksi on selvitetty myös julkisen rakentamisen ja kuntarakentamisen kehitysnäkymiä.
Arvioitsija on kerännyt rahaston hyödynnettäväksi myös Palosuojelurahaston avustamiin hankkeisiin liittyvän muun mahdollisen palautteen avustustyypeittäin.

Arvioinnin kohdealue
Ennen 2000-luvun alueellistamiskehitystä paloasema on ollut kunnassa keskeisesti varmistamassa pelastustoimen läsnäoloa, turvallisuutta ja palvelujen saatavuutta. Pelastustoimen alueellistamisen myötä palvelujen saatavuuden varmistaminen ei enää ole keskeisesti kunnan
agendalla, vaan näkökulmana on enemmän sopimuspohjainen tilojen järjestäminen pelastuslaitoksen käyttöön. Tämä heijastuu myös kunnan halukkuuteen tehdä paloasemainvestointeja
suhteessa muihin kunnan investointitarpeisiin. Paloasema on yhä vähemmän strateginen investointi yksittäiselle kunnalle.
Kunnat toimivat lähes aina paloasemarakentamisessa rakennuttajana ja pelastuslaitos vuokralaisena. Päätökset uuden paloaseman rakentamisesta tehdään kunnissa pelastuslaitosten esittämien
suunnitelmien ja tarpeiden pohjalta. Kunnan päätöksentekoon vaikuttavat luonnollisesti sen budjetti ja suunniteltu investointiohjelma, muut rakennusinvestoinnit sekä tehdyt arviot rakentamisesta kunnalle syntyvistä taloudellisista ja muista hyödyistä ja kustannuksista. Palosuojelurahasto
voi omilla rakennusavustuspäätöksillään vaikuttaa kuntien päätöksenteon ohjautumiseen avustamalla pelastustoimen kannalta tärkeitä hankkeita. Haasteena avustusten päättämisessä on määritellä ne kriteerit, joiden perusteella erilaiset ja eri puolilla maata erilaisiin olosuhteisiin suunnitellut
rakennushankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen.
Pelastustoimiala kehittyy jatkuvasti ja tehokkaampia ja uusiin olosuhteisiin sopivampia toimintamalleja kehitetään. Toimialan on kyettävä muuttumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti ja joustavasti. Väestön keskittyminen kaupunkeihin ja taajamiin edellyttää rakenteiden
muuttamista siellä minne väestö muuttaa ja siellä mistä väestö siirtyy pois. Myös elinkeinorakenteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat pelastustoimialaan. Joillakin alueilla syntyy sen kannalta uusia riskikeskittymiä, tehtaita, kaivoksia, kauppakeskuksia ja kuljetusreittejä, jotka vaativat
erityishuomiota suunnitelmissa. Toisaalla riskit voivat pienentyä, jolloin myös pelastustoimen valmiuksia voidaan pienentää. Nämä riskeissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös paloasemaverkoston kehittämiseen ja rakennushankkeisiin.
Julkisessa rakentamisessa on yhä enemmän kiinnitetty huomiota niiden elinkaaren kestävään tehokkaaseen hyödyntämiseen. Jo tilojen suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida mahdolliset muutokset niiden käytössä. Joustava muunneltavuus ja yleiskäyttöisyys on huomioitava jo tiloja rakennettaessa niiltä osin kuin se ovat mahdollisia. Tässä tarvitaan lisääntyvässä määrin yhteistyötä eri
toimialojen kanssa.
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Julkisten palvelujen tuottamiseen käytettävien tilojen omistuksessa on myös tapahtumassa merkittäviä muutoksia, jotka voivat vaikuttaa myös PSR:n rakennushankeavustuksiin. Kunnat ovat enenevässä määrin siirtämässä kiinteistöihin liittyviä toimintoja (omistaminen, rakennuttaminen, kunnostus ja ylläpito) kuntien tai kuntayhtymien omistamille yrityksille ja jopa yksityisille toimijoille.
Yksityiset kiinteistösijoitusyhtiöt ovat myös kiinnostuneita toimimaan uusien kiinteistöjen rakennuttajina ja kiinteistöjen omistajina. Pääsääntöisesti paloasemakiinteistöt ovat kuitenkin liian pieniä kohteita houkuttelemaan näitä sijoittajia ns. public-private -malliseen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön.
Yleisesti rakentamisen tehokkuutta on pyritty lisäämään kehittämällä yhteisiä standardeja erityyppisille tiloille. On syntynyt erilaisia yleisiä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää kaiken tyyppisessä
rakentamisessa. Vastaavanlaista kehitystä on pelastustoimen sisällä edistetty niukasti. Tämä mahdollistaisi samojen suunnitelmien hyödyntämisen laajemminkin eri alueilla. Samalla se edistäisi
myös yhteishankintojen hyödyntämisen eri rakennushankkeiden kesken. Tätä kehitystä PSR voisi
edistää rahoittamalla yleisesti hyödynnettävää tutkimus- ja kehitystyötä palosuojelurakentamisessa.
Pelastustoimen kalustossa ja toiminnassa tapahtuu myös jatkuvaa kehitystä. Uusi kalusto ja uudet
toimintamallit voivat vaatia myös uudenlaisia tiloja ja samalla erilaiset monikäyttöratkaisut voivat
vähentää tilojen tarvetta.
Korjausrakentaminen ja vanhojen tilojen saneeraaminen ovat haasteita julkisen sektorin eri alueilla. Luonnollisena korjaustarpeena voidaan pitää ajan aiheuttamaa korjaustarvetta ja tilojen
muuttamista nykyisten tarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi eli modernisoimista. Näiden luonnollisesti syntyvien korjaustarpeiden lisäksi vanhojen tilojen saneeraamisrakentamista ovat lisänneet
alkuperäisessä rakentamisessa tehdyt virheet, jotka ovat aiheuttaneet muun muassa homeongelmia. Rakennusten korjaushankkeiden käynnistäminen ja niissä onnistuminen edellyttävät tarkat
esiselvitykset laatuperusteineen.
Mittava sopimuspalokuntatoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta on pelastustoimialan erityispiirre.
Sopimuspalokuntalaiset ovat vapaaehtoisia, jotka tekevät monia vastaavia töitä kuin virkasuhteessa olevat ammattilaiset, mutta huomattavasti pienemmillä korvauksilla. Koska erityisesti hajaasutusalueilla pelastustoiminta nojaa vahvasti vapaaehtoisiin sopimuspalokuntalaisiin myös tulevaisuudessa, vapaaehtoisia on pystyttävä houkuttelemaan toimintaan. Heille on muun muassa kyettävä takaamaan nykyaikaiset tilat. Tämä vaikuttaa myös paloasemarakennushankkeisiin ja rakennushankeavustuksen priorisointiin.

Arvioinnin keskeiset tulokset
Palosuojelurahaston rakennushankeavustuksia on haettu viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin puoleen kaikista paloasemien uudis- ja korjausrakentamishankkeista. Avustuksia on edelleen voitu myöntää noin puoleen rahastolle saapuneista hakemuksista, ja vuonna 2014 tukien
summa oli yhteensä 2,3 M€. Valtaosa avustusrahoista on suunnattu erikokoisten uudisrakennushankkeiden tukemiseen eli pysyvän paloasemainfrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. Tämä
täyttää tehtävän, jota varten rahasto on aikanaan perustettu.
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Kokonaisuutena Palosuojelurahaston rakennusavustustoiminta toimii sille määritellyllä nykyisellä
mallilla varsin moitteettomasti. Ympäristö kuitenkin muuttuu ja samoin yhteiskunnan asettamat
vaatimukset ja haasteet pelastustoiminnalle. PSR:n haaste on varautua uudistamaan tukitoimintaansa vastaamaan koko pelastustoimialaa kehittämistavoitteita - samansuuntaisesti ja samassa
aikataulussa.
Rahaston uudessa strategiassa on tunnistettu tarve muuttaa avustusten painopistettä ja jakoperusteita. Toistaiseksi lähtökohtana avustusten maantieteelliseksi jakoperustaksi on ollut väestömäärään perustuva aluehallintovirasto (AVI-) aluekohtainen jako. Näiden alueiden sisällä pelastusalueiden ja AVI:n asiantuntijat ovat asettaneet hankehakemukset kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen. Palosuojelurahasto on myöntänyt kunkin alueen avustukset hyödyntäen AVI:n kiireellisyysjärjestykseen järjestettyjä listoja. Rahaston hallitus tekee päätösten pohjaksi myös omaa harkintaa
saatujen hanketietojen sekä lausuntojen ja valtakunnallisen kokonaistilanteen perusteella. Avustushakemuksia on ollut enemmän kuin mihin jaettavissa oleva raha on riittänyt.
Jatkossa hankkeiden arviointimenettelyä on syytä muuttaa, jotta PSR voi toteuttaa strategiassaan
itselleen asettamiaan tavoitteita. Rahaston tavoitteeksi on asetettu vaikuttaminen valtakunnallinen pelastustoimen kehittymiseen lisäämällä yhteistyötä ja edistämällä toimialan kaikkia toimijoita hyödyttäviä tutkimus- ja kehittämistoimia. Nykyinen rakennusavustustoiminta vaikuttaa kuitenkin pääasiallisesti paikallisesti yksittäisten pelastusalueiden sisällä.
Rakennushankeavustusten hakumenettely on sinänsä toiminut moitteettomasti. Vaikka rahaston
avustukset ovat olleet varsin vähän tunnettuja paloasemarakentamisesta vastaavien kuntien keskuudessa, pelastusalueet ovat tiedottaneet kunnille rahaston toiminnasta ja tukeneet kuntia avustushakemusten tekemisessä. Ahvenanmaalla pelastustoimi on organisoitu muusta Suomesta poiketen kuntakohtaisesti ja tietoisuus avustuksista oli riittämätöntä. Vaikka rahaston ohjeistus kaikissa viestintäkanavissa on ollut kaksikielistä, viestintä ei ole tavoittanut Ahvenanmaan kuntia riittävän hyvin.
PSR:n kaavailema avustusprosessin kehittäminen ja muuttaminen sähköiseen muotoon eivät merkittävästi tule vaikuttamaan avustusten hakijoiden työpanokseen, koska kyseessä on kuitenkin lähes ainutkertainen uusi prosessi hakijoille. Sen sijaan sähköistäminen vähentää sekä Palosuojelurahaston, että AVI- ja pelastusalueiden hakemusten hallinnointi- ja käsittelytyötä. Se mahdollistaa
myös määrämuotoisen hakemusten arviointikriteeristön käyttöönoton ja käytön ja nopeuttaa
avustuspäätösten tekoa ja päätöksistä tiedottamista.
Nykyiset avustusten myöntämisen perusteet ovat olleet varsin selkeitä, mutta niiden suora ohjausvaikutus paloasemarakentamiseen on ollut vähäistä. Osa arviointihankkeen aikana haastatelluista
asiantuntijoista piti avustusten nykyisiä jakoperusteita epäoikeudenmukaisina ja jopa joissain tapauksissa rahoitusautomaattina.
Asiantuntijahaastatteluissa selvitettiin myös nykymuotoisen rakennushankeavustustoiminnan tarpeellisuutta. Mielipiteet vaihtelivat, mutta pääasiassa oltiin sitä mieltä, että suurissa keskuspaloasemahankkeissa avustuksen taloudellinen ja päätöksentekoa edistävä vaikutus on vähäinen. Sen
sijaan pienissä rakennushankkeissa, joissa myös rakennuttava kunta on usein pieni ja toimii ohuin
taloudellisin resurssein, avustuksella voi olla suuri merkitys hankkeen toteutumiselle. Myös sopi-
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muspalokuntien toimintaympäristön parantamista edistävien, yleensä kooltaan pienten hankkeiden, tulisi asiantuntijoiden mielestä nousta ylöspäin avustettavien listalla, jolla voidaan edistää
myös sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta. Saavutettava vaikuttavuus jäisi mahdollisten muutostenkin jälkeen erittäin paikalliseksi.
Rakennushankeavustuksilla on tunnistettu vain rajatusti muuta välillistä vaikuttavuutta varsinaisen
rakentamistoiminnan lisäksi. Uusi paloasema vaikuttaa pelastustoimen rakenteisiin osana koko pelastustoimen verkostoa, eli avustusten avulla on mahdollista ohjata verkoston kehittymistä haluttuun muotoon. Sen sijaan nykymuotoisena rakennushankeavustukset yksitäisiin kohteisiin eivät
juurikaan kehitä toimialan yhteisiä toimintamalleja, jota olisi esimerkiksi rakentamisen standardoituminen tai tehostuminen tai rakennusten uudenlaiset käyttömuodot. Myös vaikutukset yleisön
tai kuntapäättäjien suhteutumisessa pelastustoimintaan tai vaikutukset toimialan sisäisten asenteiden kehittymisessä – esimerkiksi paloasemarakennuksen hyödyntäminen haja-asutusalueiden
viranomais- tai muiden yhteistoimintamallien kehittämiseksi – jäävät vähäisiksi nykymuotoisella
rakennushankeavustustoiminnalla.

Päävaihtoehdot avustustoiminnan suuntaamiseksi

Vaikuttavuuden paraneminen

Riskit ja haitat

Vaihtoehto 1: Nykymuotoinen rakennushankkeiden
avustustoiminta.

- Hankkeiden tuen maantieteellistä jakautumista säädetään painottamalla
nykyisiä kriteerejä ja tarveharkintaa

- Vaikuttavuus paikallista ja vaihtelee
edelleen hankkeittain

- Paikallisen vaikuttavuuden lisääminen erityisesti haja-asutusalueille ja
tukemaan siellä palokuntatoiminnan
edellytysten säilyttämistä
- Kriteeristön avulla tuen kohdentaminen pienempiin hankkeisiin, haja-asutusalueille ja sopimuspalokunnille
- Käytetään vapautuva 2-3M€ vuodessa valtakunnallisiin hankkeisiin, ja
varmistetaan, että vaikuttavuus suuntautuu myös haluttuihin kohderyhmiin ja paikalliselle tasolla asti
- Hankkeet voivat tähdätä myös paloasemarakentamisen kehittämiseen ja
uudistumiseen kokonaisuutena

- Tasalaatuisempi paikallinen vaikuttavuus

SUOSITUS: ei jatketa nykymuodossaan.
Vaihtoehto 2: Uudelleen kohdentaminen paloasemarakentamistoiminnan puitteissa.
SUOSITUS: Otetaan siirtymäkauden etenemismalliksi
Vaihtoehto 3: Yksittäisten rakennushankkeiden avustusten lopettaminen
SUOSITUS: Pidemmän aikavälin tavoite

- Paikoittain heikkenevä paikallinen
vaikuttavuus, joka voi edellyttää
kompensointia erityisesti sopimuspalokunnille

Vaikuttavuuden näkökulmasta nykyisen rakennushankeavustuksiin varatun noin 2…3 M€ tuen
voisi suunnata yksittäisistä rakennushankkeista enenevästi yhteisiin, kaikkia paloasemarakennushankkeita edistäviin järjestelmähankkeisiin, rakentamista uudistaviin pilot-kohteisiin, ja muuhun
toimialan rakentamiseen liittyvään kehittämistyöhön. Näitä ovat esimerkiksi rakentamisen standardimallit ja kustannustehokkaat, yleiskäyttöiset ratkaisut. Pidemmän aikajänteen ehdotuksena
on kokonaan siirtyä yksittäisten rakennushankkeiden tukemisesta kaikkia pelastusalueita
hyödyttäviin yhteisiin kehitys- ja järjestelmähankkeisiin, myös paloasemien osalta.
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Tämän raportin luvussa 5 on laajempi yhteenveto arvioinnin tuloksista ja kehittämisehdotuksista.
Luvussa 2 on käsitelty paloasemarakentamista suhteessa muuhun julkiseen rakentamiseen. Luvussa 3 käsitellään PSR:n roolia paloasemarakentamisen tukijana. Luvussa 4 kuvataan lyhyesti tehdyn arvioinnin toteutus, arviointikysymykset ja käytetyt menetelmät. Luku 5 perustuu arvioinnin
yhteydessä tehtyihin pelastustoimen asiantuntijoiden haastatteluihin sekä muuhun alueesta kerättyyn materiaaliin. Luvussa käydään läpi arviointikysymyksiä yksityiskohtaisesti ja annetaan suosituksia yksittäisiä arviointikysymyksiä koskeviin muutostarpeisiin.
Liitteessä 1 on luettelo haastatelluista henkilöistä ja liitteessä 2 on luettelo keskeisistä arvioinnissa
käytetyistä kirjallisista lähteistä. Liitteessä 3 on työssä käytetty haastattelurunko, joka toimitettiin
haastateltaville etukäteen. Liitteessä 4, ”Näkemykset paloasemahankkeiden avustustoiminnasta ja
kehittämisessä”, on tarkempi yhteenveto haastatteluista.
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2 Paloasemarakentaminen osana julkisten tilojen rakentamista
Kunnissa valtaosa rakennushankkeista toteutetaan edelleen perinteisesti urakoimalla. Kunnan organisaatio vastaa suunnittelusta tai suunnitteluttamisesta ja urakoitsija hankkeen toteuttamisesta.
Ylläpito hoidetaan kunnan omana työnä tai ostopalveluina.
Jatkossa yksityisen rahoituksen merkitys tullee kasvamaan, sillä kunnat joutuvat talousahdingossaan miettimään entistä enemmän myös oman taseen ulkopuolisia vaihtoehtoja. Toisaalta uskotaan, että tulevaisuudessa kuntien koon kasvaessa jäljelle jäävät kunnat pystyvät vastaamaan nykyistä paremmin palvelu- ja kehittämistarpeisiin.
Rakentamisen riskejä tullaan siirtämään yrityksille. Tällöin kunta toimii ennakoiduin kustannuksin
ja sopimuspohjaisesti tilojen vuokraajana. Tilojen hankkimista sopimuspohjaisesti vuokraten ns.
elinkaarimallilla perustellaan kunnissa mm. sillä, että sillä turvataan rakennusten hoito ja huolto
sekä kunnossapitokorjaukset koko sopimusjakson ajan.
Yleisesti kunnat eivät ole hoitaneet huolella kiinteistöjensä ylläpitoa. Kuntien korjausvelka, eli huonoon kuntoon päästettyjen rakennusten potentiaaliset korjauskustannukset ovat mittavat. Kosteus- ja homevaurioituneet rakennukset näkyvät myös jo koko valtion budjetissa. Tilat ovat usein
päässeet niin huonoon kuntoon, että niiden laajakin peruskorjaus saattaa epäonnistua.
Korjattuihin julkisia tiloihin kohdistuu iso riski (ns. muutostappio). Ennakoidaan, että kuntakentän
uudistuessa näistä rakennuksista (kouluja, terveyskeskuksia, kunnantalo jne.) tullaan sulkemaan
merkittävä osa 5-10 vuoden sisällä muista kuin kiinteistön kuntoon liittyvistä seikoista johtuen.
Tällöin toteutettujen korjauksen hintaa ei koskaan ehditä saada takaisin. Taajamien ulkopuolella
sijaitseville korjatuille vanhoille rakennuksille ostajia ei ole helppo löytää. Osin tästä syystä monet
kyläkoulut, terveyskeskukset ja jopa paloasemat jätetään tietoisesti korjaamatta.

Kuntarakentamisen rahoitus ja rahoitusmuodot
Nykyisen kuntalain 76 pykälän mukaisesti kunnat voivat sopimuksen perusteella hoitaa tehtäviään
yhdessä (tehtävien ulkoistaminen tai kuntayhtymämalli) siten, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan osalta tai tehtävän hoitaa erikseen tarkoitusta varten perustettu kuntayhtymä. Kuntayhtymämallissa voi olla myös seudullisia toimielimiä. Sopimuspohjaisia malleja kuntien kesken ovat liikelaitokset, muut taseyksiköt ja toiminnan laskennallinen
eriyttäminen. Muita kuntien käyttämiä yhteistoimintayhteisömalleja ovat mm. yhtiöt, säätiöt,
osuuskunnat ja yhdistykset.
Julkisen rakentamisen rahoitus ja rahoitusmuodot erityisesti kuntatasolla on pääosin perustunut
kunnan omaan rahoitukseen ja velkarahoitukseen. Kunnat ovat tähän asti saaneet investointeihinsa erittäin halpaa rahaa mm. Kuntarahoitukselta (nykyisin nimeltään MuniFin).
Kuntayhteistyön myötä investointihankkeiden rahoitusta tehdään myös eri muodoissaan yhteistyönä (pääoma, laina, avustus, luovutettava omaisuus). Toimintamalleihin liittyy mm. erilaisia
omaisuuden arvostus-, arvonlisä- ja budjetointikysymyksiä.
Kunnan hallintasuhteiden kehitys paikkakunnalla tuotettavien palvelujen tuotannon uudistamisessa heijastelee myös yleistä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyön lisääntymistä.
Tässä kokonaisuudessa kuntien mahdollistava ja ohjaava rooli on ratkaisevan tärkeä tavoiteltujen
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hyötyjen saavuttamiseksi ja kunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi. Yleistyviä julkisen rakentamisen
rahoitusmuotoja ovat mm. yksityisrahoitteisuus, kunnalliset yhtiöt ja yhteisyritykset, kumppanuussopimukset, ulkoiset tilaaja-tuottajamallit, ostopalvelut, vuokraus, leasing ja erilaiset sopimuspohjaiset elinkaarimallit.
Kuntien valtionosuusjärjestelmää ollaan yksinkertaistamassa vuoden 2014 aikana vähentämällä
voimakkaasti arviointikriteerejä. Kunnille maksetaan eri toimialojen palvelujen järjestämisestä aiheutuvia käyttökustannuksia laskennallisten perusteiden mukaan. Rahoituksen käyttö ei ole sidottu määrättyyn tarkoitukseen, eikä sen käytöstä tehdä selvityksiä eikä tilityksiä.
Harkinnanvaraisissa valtionavustuksissa perustamishankkeista laaditaan useammaksi vuodeksi rahoitussuunnitelmat, joiden pohjalta tehdään vuosittain valtionavustuspäätökset. Toimialasta riippuen rahoitusta voidaan saada myös kuntayhtymille ja yksityisille toiminnan järjestäjille, esimerkiksi opetustoimialalla.

Kuntien omistajapolitiikan kehittyminen kiinteistöjen osalta
Kuntakonsernien omaisuus jakaantuu kunnan suoraan hallinnoimaan omaisuuteen, kuntien omistamien yhtiöiden omaisuuteen sekä kuntayhtymien ja kuntasektorin kokonaan tai osin omistamien
osuuskuntien, säätiöiden ja yhdistysten omaisuuteen. Yhä yleistyvä yhtiömuotoinen organisointi
merkitsee samalla omaisuuden siirtymistä yhtiöiden taseisiin, jolloin ne eivät enää näy peruskuntien toiminta- ja taloustilastoissa.
Kunnan oman palvelutuotannon rinnalla puhutaan palvelujen järjestämisestä, joka siten mahdollistaa kunnille erilaisia palvelutuotantotapoja. Muutos on vapauttanut kunnat arvioimaan erikseen
toiminnan järjestämistä ja sen vaatimaa käyttöomaisuuden omistamista. Kunnat ovatkin oman
omistuksen rinnalla siirtyneet ja yhä enemmän siirtymässä mm. käyttämään vuokrakiinteistöjä.
Paloasemat eivät kuitenkaan ole olleet houkuttelevia kohteita kiinteistösijoittajille. Ne ovat pieniä,
vain pelastustoimeen soveltuvia kiinteistöjä.
Kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoilla toimivat isot kaupalliset yritykset ovat kiinnostuneet varsinkin kasvavien kaupunkien ja kuntien uusien toimitilojen toteuttamisesta sekä jo rakennetun
kiinteistökannan ylläpidosta. Tällöin kunnan näkökulmasta voidaan vapauttaa merkittävästi
pääomaa muuhun käyttöön. Paloasemarakennukset ovat kuitenkin tyypillisesti liian pieniä suhteessa näiden kiinteistösijoitusyritysten tavoiteltuihin kiinteistömassoihin (niiden kaupallisen
kiinnostuksen kohteena ovat tyypillisesti yli 10 M€ arvoiset rakennukset).

Joustavuuden ja yleispätevyyden tavoittelu julkisessa rakentamisessa
Rakennuksen joustavuudessa on erotettavissa kaksi lähestymistapaa: rakennusten sisäinen joustavuus eli muunneltavuus ja eri käyttötavat eli yleispätevyys. Lähestymistavat kuvaavat eri näkökulmista rakennuksessa tarvittavaa muutosten määrää toiminnallisten vaatimusten muuttuessa.
Joustavuutta tavoittelevassa rakentamisen mallissa muutos aiheuttaa toimenpiteitä, mutta niihin
on aktiivisesti varauduttu joustavilla rakenteilla. Yleispätevää rakennusta ei tarvitse muuttaa tarpeiden mukana, vaan se mukautuu uuteen käyttöön ilman suuria muutostoimenpiteitä.
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Äärimmäinen muunneltavuuden tavoittelu on epätaloudellista. Toisaalta silloin, kun toiminnan
uskotaan kehittyvän jatkuvasti, eli normaalitilannetta ei ole olemassakaan, tulisi rakentamisessa
nojautua yleispätevyyteen.
Myös paloasemarakentamisessa joustavuutta ja yleispätevyyttä on mahdollista lisätä. Esimerkkejä
on jo olemassa, kuten siirrettävät miehistötilat tai yleiskäyttöiset kalustohallit. Kehityssuunta koskee erityisesti pienempiä paloasemahankkeita, miehistötiloja ja kalustohalleja.

Pelastustoimen kehittämisen vaikutuksia paloasemarakentamiseen
Pelastustoimen kehittäminen 2025 -strategian mukaan pelastustoimen on muuttuvissa olosuhteissa ja talouden paineissa kyettävä hoitamaan tehtäväänsä aiempaa pitkäjänteisemmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin. Keskeisiä välineitä ovat pelastustoimen tehtävistä vastaavien tahojen (kuten pelastuslaitosten) palvelutasopäätökset, toiminta- ja taloussuunnitelmat ja muut yksityiskohtaisemmat suunnitelmat.
Pelastustoimen kehittämisen strategia korostaa, että
―
―
―
―
―
―
―

pelastustoimen tulee sopeutua muuhun yhteiskunnallisen kehitykseen
tehdään lisääntyvästi yhteistyötä muiden toimialojen kanssa
väestökatoalueilla sopeutetaan resurssit muuttuvaan tilanteeseen
vapaaehtoistoiminta pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla
uusia toimintamalleja on tarvetta kehittää
tarvitaan selvästi nykyistä laajempaa tutkimustoimintaa
aineellisten resurssien on oltava tehokkaassa käytössä, ja niitä kohdennetaan jatkuvasti riskienarviointiin perustuen
― rahoitusongelmat, joita kuntien taloudelliset haasteet voivat aiheuttaa, on pyrittävä ratkaisemaan uusin keinoin
― toiminnassa hyödynnetään yhteishankintoja
― vahvasti kuntakohtaisiin organisaatioihin perustuvien järjestelyiden tarkoituksenmukaisuutta (henkilöstö, investoinnit ja rakenne) on selvitettävä ja uudistettava
Painopistealue

Pelastustoimen Strategia 2025:stä

Paloasemarakentamisen näkökulmaa

Yhteiskunnallinen
vaikuttavuus ja
palvelukyky

Onnettomuuksien/vahinkojen laskeva
kehitys, Palvelutaso, Valmiudet

•
•
•

Palvelutaso: paloasemaverkosto
Toimintavalmius : paloasemat, resurssit, kalusto
Ennaltaehkäisy

Prosessit ja
rakenteet

Tehokkaat ja sujuvat ydinprosessit
Toimivat tekniset tukijärjestelmät
Tarkoituksenmukainen
organisoituminen, T&K tuloksellisuus

•
•
•

Paloasemien sijoittuminen, verkosto/logistiikka
Paloaseman toiminnallisuus
Paloaseman ajanmukaisuus

Resurssit ja talous

Tehokas ja strategian mukainen
resurssien käyttö
Resurssien ja tehtävien tasapaino
Vapaaehtoisten riittävyys
Yhteistyön synergiat

•
•
•
•

Paloasemarakentamisen kustannustehokkuus
Paloasemarakennuksen odotettu elinkaari vs. panostukset
Harjoitusalueilla tavoiteltava kustannus/hyötysuhde
Paloasemarakennusten yhteydessä mahdollisesti tapahtuva
vapaaehtoistoiminta

Henkilöstön
uudistuminen ja
työkyky

Kilpailukyky, Motivoituneisuus,
Työkyky, Työhyvinvointi

•
•
•
•

Työturvalliset paloasematilat
Tilojen rooli sopimuspalokuntatoiminnassa
Tilojen rooli myös vapaaehtoistoiminnassa
Harjoitusalueiden rooli osaamisen kehittämisessä ja
ylläpitämiseksi
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Taulukko. Arviointityön jäsentämisen tueksi hahmoteltuja paloasemarakentamisen vaikuttavuuden näkökulmia pohjautuen ”Pelastustoiminnan painopisteet ja strategiset päämäärät 2025” -strategiaan.

Paloasemarakentamisen näkökulmasta strategian vaikutuksia ja muutosvaikutuksia ovat mm.
― sopimuspalokuntatoiminta on edelleen keskeinen osa pelastustointa, ja sen edellyttämät resurssit on varmistettava
― paloasemaverkostoa tulisi kehittää riskiarviointiin perustuen, jolla on vaikutuksia
kuntakohtaisiin järjestelyihin ja myös nykyisten paloasemarakennusten hyödyntämiseen ja uusien sijoitteluun

Paloasemarakentamisen suhteutuminen muuhun julkiseen rakentamiseen
Kuntien suorat investointimenot (ilman liikelaitoksia) olivat vuonna 2012 yhteensä 3,0 miljardia
euroa. Rakennuksiin kohdistuneita investointeja oli yhteensä 1,1 miljardia euroa. Vuoteen 2011
nähden investointimenot kasvoivat 8,2 prosenttia (Tilastokeskus 2012).
Palosuojelurahasto selvitti vuoden 2012/2013 vaihteessa näkemyksiä paloasemarakentamisesta
AVI-alueille tehdyllä kyselyllä. Selvityksen mukaan Suomessa on kaavailtu toteutettavaksi 137 paloasemahanketta aikavälillä 2013–2017, joita 62 on uudisrakennusta ja 75 laajennuksia tai peruskorjauksia. Näistä kunnan hankkeita on 102 ja sopimuspalokuntien hankkeita on 23. Kiinteistöosakeyhtiömallia oli kaavailtu 4 kohteeseen.
Selvityksen pohjalta uudistettavaksi suunnitellun kiinteistömassan investoinnit 5 vuodelle ovat lähes 350 M€, eli investointeihin käytettäisi 60–70 M€ vuodessa. Sopimuspalokuntien rakentamishankkeita (sekä kuntien tekemänä että itsenäisesti toteutettavia) oli eri alueiden osalta mukana
suunnitelmissa vaihtelevasti. Talous- ja kuntauudistustilanne näyttäisi jo vuodesta 2013:sta eteenpäin viivästävän investointeja paloasemarakentamiseen.
Pelastusalueisiin kuuluu yhteensä 765 paloasemaa (2012). Paloasemarakentaminen ja niiden korjausrakentaminen on koko maan tasolla varsin pieni osa kuntien vuositason rakentamisinvestoinneista (noin 6 %, perustuen arvioon 60–70 M€ vuotuisesta investointitasosta paloasemarakentamisessa). Pienen kunnan rakentamisbudjetissa yksittäinen paloasemainvestointi voi kuitenkin olla
jopa yli puolet kunnan rakentamisbudjetista rakentamisvuosina.
Kuntien yleisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja rakentamisen ohjaaminen
siten, että erityisesti uusille alueille voidaan tarjota sekä julkisia että kaupallisia palveluja. Tästä voi
seurata tarve myös uuden paloaseman rakentamiseen. Kunnat tulevat myös määrittelemään enenevästi maankäytön vyöhykesuunnittelua palvelujen saatavuuden ja infrastruktuurin osalta.
Kuntien taloustilanteen vuoksi niiden omiin investointiohjelmiin on entistä vaikeampi sisällyttää
yleishyödyllisiä ja peruspalvelujen tuottamiseen liittyviä rakennuksia. Tämä koskee myös paloasemahankkeita. Kattavan paloasemaverkoston kannalta haasteena ovat erityisesti harvaanasutut
kunnat.
Paloasemarakentamisesta osa on tilojen ja niiltä edellytetyn toiminnallisuuden suhteen varsin erikoistunutta (pääpaloasemat). Toisessa ääripäässä ovat yleiskäyttöiset kalustorakennukset (puoli-
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lämmin halli, kaluston pesutilat) tai miehistötilat (varallaolo- ja lepo- ja peseytymistilat, varusteiden puhdistamistilat). Paloasemarakentamiseen kohdistuu paljon yleisiä vaatimuksia kuten muuhunkin rakentamiseen: tilojen käytettävyyteen ja viihtyvyyteen sekä työsuojeluun on kiinnitettävä
huomiota.
Ympäristövaatimukset on luonnollisesti otettava huomioon paloasemarakentamisessa, ja erityisesti harjoitusalueita rakennettaessa. Harjoitusalueita on kokemusten mukaan vaikea saada hyväksytetyksi lähelle pelastusalueen toiminnan painopisteitä ja taajama-alueita. Paloaseman yhteydessä tapahtuva harjoittelu ei myöskään saa tuottaa ympäristökuormitusta, mikä on huomioitava
jo rakentamisvaiheessa.
Eri pelastusalueilla paloasemarakentaminen tapahtuu nykyisellään pääsääntöisesti kuntien toimesta. Joillakin pelastusalueilla paloasemia rakennetaan kunnan omistamaksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Pelastustoiminnan kiinteistöt ovat Helsingissäkin kunnan omistamia, vaikka kaupunki on
muuten luonteeltaan kuntakonserni, jolla on yli 100 yhtiötä, säätiötä ja yhdistystä. Säätiömuoto on
käytössä mm. Porin harjoitusalueen osalta. Investointikohteiden osalta ei juuri ole syntynyt pelastusalueiden tai kuntien yhteishankkeita. Kunnat vuokraavat enenevästi tarvitsemiaan tiloja, myös
vähäisessä määrin pelastusalueiden käyttöön tulevia paloasematiloja.
Pienten kuntien määrän vähentyminen seuraavien 5-10 vuoden aikana tarkoittaa, että paloasemarakentamisen tarvetta voidaan pelastusalueilla tarkastella ja rakentamista ohjata tarvelähtöisesti
nykyistä kokonaisvaltaisemmin, vähemmällä kuntarajojen reunaehdoilla ja keskitetymmin kuntapäätöksin.
Pelastuslaitoksilla on sopimus yhteensä yli 700 sopimuspalokunnan kanssa. Paloasemarakentamisen tarvelähtöinen rakentaminen ja uudistaminen tulevat entistä haastavammaksi, kun suunnittelussa otetaan sopimuspalokunnat huomioon.

Paloasemarakentamisen päätöksenteko
Pelastusalueella on keskeinen rooli suunniteltaessa alueella tapahtuvaa paloasemarakentamista.
Vastuu toteutuksesta ja resursoinnista on kuitenkin pääosin kunnilla, ja osittain muilla alueen pelastustoimen hyödyntämillä organisaatioilla, kuten sopimuspalokunnilla.
Vaikka paloasemarakentaminen on sopimuspohjaisesti tyypillisesti asetettu kunkin alueen kunnan
velvoitteeksi, on paloasemarakentaminen myös osa kuntien rakennussuunnitelmia ja kuntien
omaa päätöksentekoa. Paloasemarakentaminen kilpailee siten muiden kuntakohtaisten rakennushankkeiden kanssa rakennusinvestointeihin käytössä olevista rahoista.
Suomen 19 pelastusalueella 22:sta kustannukset jaetaan koko alueen kunnille sopimuspohjaisesti.
Useimpien pelastusalueiden kunnat eivät enää koe paloasemarakentamista yhtä keskeiseksi kuin
toimittaessa kuntankohtaisissa toimintamalleissa, eli ennen vuotta 2004. Pienessä osassa Suomen
kunnista alueen pelastustoiminta toimii edelleen vahvasti kuntakohtaisesti rahoitettuna” kyläpalokuntamallilla” (Pohjanmaa, Lappi).
Kunnan kannalta paloaseman sijoittaminen optimaalisesti voi merkitä toista kuin pelastuslaitoksen
kannalta. Tämä ristiriita on joidenkin tahojen mielestä suurin yksittäisistä haasteista. Kunta saattaa
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”pitää päänsä”, ja rakentaa paloaseman muualle kuin pelastuslaitoksen riskien hallinnan näkökulmasta esittämään paikkaan.

Pelastusalueen
ja AVI:n näkemys
avustuksen
todennäköisyydestä

PSR:n
avustuspolitiikka

Pelastusalueen
esittämä tarve

Kunnan päätöksenteko
paloasemahankkeen
läpiviennistä

PSR:n
myöntämä
avustus

Pelastusalueen
sitoutuminen
pitkäaikaisena
vuokralaisena

Kunnan
hyötylaskelma
Kunnan
budjetti ja
investointiohjelma

Kunnan omana
hallintotyönä tekemä
monivuotinen
paloasemakiinteistön
rakentamisen valmistelu

Kuva. Päätöksenteko paloasemarakentamisesta sisältää lukuisia erilaisia ja ennakoivia vaikutussuhteita. Kunnan päätöksenteko on tyypillisesti jo edennyt pitkälle ennen PSR:n avustuspäätöstä.
Suurissa, vähintään 10–20 M€ rakentamishankkeissa kunnat ovat alkaneet siirtää kiinteistöjä pois
taseistaan mm. yhtiöittämisellä, vuokraamisella ja leasing -malleilla. Tämä trendi koskee vain muutamia suurimpia rakennettavia paloasemarakennuksia, joiden osuus on siten vähäinen koko paloasemarakentamiseen nähden.
Keskuspaloasemien ja laajojen ns. erikoistuneiden paloasemakiinteistön osalta kunta tai muu taho
sitoutuu rakennushankkeessa jopa 40–50 vuoden käyttöaikoihin, jolloin vastuu jo rakentamisvaiheessa halutaan sopimuksellisesti siirtää pelastusalueelle. Pelastusalue tyypillisesti vuokraa kiinteistön omistajalta.
On tilanteita., jossa pelastusalue vuokraajana saattaa sitoutua vain 5–10 vuoden vuokra-aikoihin,
tai jättää tilat tyhjilleen: ”…tarvittaessa tila kannattaa jättää tyhjilleen – miehet maksaa, tilat ovat
sivuseikka…”. Useat pelastusalueet eivät halua myöskään sitoutua pitkiin vuokra- tai kiinteistökorvaussopimuksiin sopimuspalokuntien kanssa (sisältäen VPK:t). Näissä tapauksissa niitäkin ohjataan
käyttämään vuokratiloja.
Erityisesti haja-asutusalueiden tulevaisuuden kehityssuunnaksi on esitetty, että paloasematilat rakennetaan mahdollisimman kompakteiksi, tai että pelastustoiminnalle tulee myös yhteisiä toimitiloja muiden toimijoiden kanssa. Tämä tulee osaltaan muuttamaan paloasemarakentamista.
Paloasemarakentamisen kehityssuuntia ovat:
―
―
―
―
―

isojen paloasemien rakentaminen on yhä harvinaisempaa
rakennetaan mahdollisimman tehokkaita, pienehköjä tiloja
siirtymää tapahtuu kohti ”kylmäasemia” (kalustohalleja)
yleiskäyttöisiä miehistö- ja kalustotiloja vuokrataan tarpeiden kehittyessä
vuokraaminen markkinoilta yleistyy
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Paloasematiloja korjataan uudisrakentamisen sijaan, johon yhtenä syynä on kuntien halu välttää
investointeja. Vanhojen paloasematilojen peruskorjauksissa on saatettu epäonnistua, jolloin tähän
käytetty raha on mennyt hukkaan. Paloasemien laajennukset (kalustohallit ym.) ovat olleet kustannustehokas tapa hyödyntää vanhoja tiloja.

Paloasematilojen korjausrakentaminen
Julkisten tilojen korjausrakentamisessa vanhoja tiloja kunnostetaan ajanmukaisiksi, mutta erityisesti ns. homeongelma on ollut julkisella sektorilla vahvasti korjausrakentamisen perusteena.
Korjaushankkeen epäonnistumisen riski kasvaa merkittävästi, jos rakennuksen kokonaiskuntoa ja
korjaustarvetta ei tiedetä kunnolla. Onkin herätetty yleisesti kysymys, pitäisikö julkisen sektorin
homeongelmaisten tilojen korjauksia tehdä huomattavasti nykyisiä vähemmän, suosia uudisrakentamista, ja vähintään vaatia kattavia suunnitelmia ja arvioita korjauksen onnistumisen varmistamiseksi.
Esimerkiksi STM:n ja OKM:n hallinnonalaan kuuluvien rakennusten korjaamiseen myönnettävien
valtionavustusten kosteus- ja hometalkoiden arviointityöryhmä kävi kesällä 2012 pilottihankkeena
läpi lähes 200 korjausavustushakemusta. Siinä havaittiin, että kunnissa korjaushankkeita suunnitellaan ja toteutetaan usein vähäisin lähtötiedoin. Puutteita oli paitsi esitutkimuksissa myös korjaussuunnitelmissa, joita osassa hakemuksista ei esitetty lainkaan.
Suositus: Valtion myöntämien korjausavustusten jakamisen laatuperusteita voitaisiin ottaa käyttöön myös paloasemasaneerausten avustusten kriteereiksi. Hakemusvaiheessa olisi vaadittava
korjauksesta tehty esiselvitys. PSR voisi myös harkita ko. esiselvitysten rahoittamista.

Alueelliset eroavuudet paloasemaverkostossa
Pelastustoimi on kehittynyt nykyiseen malliin kehitykseen osallistuvan henkilöstön kokemusten ja
suomalaisen yhteiskunnan muutosten summana. Pelastustoimen alueet ovat erilaisia, mutta niiden pelastustoimen järjestelmä pohjautuu kiinteälle, eri palokuntamuotojen tiiviille yhteistoiminnalle. Pelastustoimeen on myös aina liittynyt vapaaehtoisuuteen ja ammattimaisuuteen perustuvaa toimintaa.
Kunkin pelastusalueen on vastattava pelastustoimelle määritellystä palvelutasosta. Vaaditun palvelutason saavuttaminen erityyppisillä riskialueilla, paikallisten tarpeiden ja onnettomuusuhkien
pohjalta, eri väestötiheyksillä, erityyppisen henkilöresurssien voimin sekä perustuen erilaisiin ennen 2004 tapahtunutta alueellistamista olleisiin kuntakohtaisiin pelastuspalvelujen toteutuksiin
johtaa edelleenkin siihen, että 22 pelastusalueessa ja Ahvenanmaalla on paljon eroavuuksia.
Pelastusalueilla ja AVI-alueilla on verkostorakenteesta eritasoisia selvityksiä ja näkemyksiä verkoston kehittämistarpeista ja -suunnista. Koko maata kattavaa paloasemaverkoston nykytilakartoitusta tai riski- ja tarvelähtöistä analyysiä ei ole tehty.
Yksittäisen alueen pelastustoimen johtaminen on sidoksissa alueen kuntakenttään ja kuntien itsehallintoon kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnat vastaavat pääsääntöisesti paloasemarakentamisen investoinneista. Pelastusalueen maksamien paloasemavuokrien edelleen jakaminen alueen
kunnille vaihtelee merkittävästi eri pelastusalueilla.
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Alueellistamisen myötä pelastuslaitosten taloudenhoidosta on vastannut sopimusten perusteella
toiminnan ylläpitäjänä joko isäntäkunta tai maakuntaliitto. Helsinki on järjestänyt pelastustoimensa itse. Ahvenanmaa on säätänyt oman pelastustoiminnan lainsäädännön. Pelastusalueen
kunnat ohjaavat pelastuslautakuntien avulla pelastusalueen taloutta ja toimintaa. Koko maata
kattavaa yhtenäistä kustannuslaskentaa ei ole olemassa.
Pelastuslaitokset toimivat alueillaan kiinteistöissä, joiden omistajia ovat jäsenkunnat, vapaapalokunnat sekä yksityiset toimijat. Rakenteellisista eroista johtuen pelastuslaitoksen vuokrakulut
vaihtelevat käytännössä välillä 0,3 % – 14,8 %, ja vastaavasti henkilöstökulut välillä 62,2 % – 81,9 %
(2012). Lisäksi vuokrakuluihin ja henkilöstökuluihin sisältyy vaihtelevasti myös ulkopuolelta ostettujen tukipalvelujen käyttöä, johon sisältyy mm. sopimuspalokuntatoiminnan kiinteistökorvauksia
(esim. VPK:n omistama tai vuokraama kiinteistö) tai henkilöstökuluja. Pelastuslaitosten käytännöt
kiinteistökorvauksista vaihtelevat, ja ne perustuvat erilaisiin sopimuksiin.
Suositus: Pelastusalueiden paloasemaverkostoista ja niiden kehittämistarpeista ei tulisi tehdä liian
laajoja ja yleisiä johtopäätöksiä ilman maan kattavia riski- ja tarvelähtöisiä analyysejä.

Paloasemaverkoston kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet
Suomen paloasemaverkosto on pelastusalueiden ja AVI:jen näkemysten ja erityisesti tehtyjen palvelutasopäätösten pohjalta keskimäärin kohtuullisessa kunnossa. Keskeisiä tunnistettuja uudistustarpeita tuovat mm.:
―

―
―
―
―
―
―

Riskiperusteisuudesta tulee yhä vahvemmin kaikkien verkostosolmujen rakentamisen
peruste. Tämä voi olla suurin uhka sopimuspalokuntatoiminnalle, jossa ns. paikallinen
toimivuus ja toiminta ovat olleet vallitsevana.
Paloasemaverkosto harvenee edelleen väestön keskittyessä taajamiin.
Verkoston ns. rakentamisvelka kasvaa edelleen.
Ei-ajanmukaisia tiloja ja käyttökiellossa olevien tiloja on runsaasti.
Paloasema ilman riittävää miehistöä ei riitä verkostosolmuksi.
Haja-asutusalueilla liikkuvuus ja hyvä liikkuva kalusto tulevat korostumaan paloasemarakennusten sijaan.
Monikäyttöinen kalusto kehittyy, ja johtaa kaluston kokonaismäärän väheneminen
seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä vaikuttaa vähentävästi myös tilatarpeisiin.

Paloasemaverkostoa voidaan parantaa myös ns. yhteiskäyttöisillä tiloilla. Ratkaisevaa on, miten
toimialan ja johdon asenteita saadaan entistä suotuisammiksi yhteistoiminnan kehittämiseen.
Sopimuspalokuntatoiminnan lähivuosien kehitys näyttää, joudutaanko mahdollista miehistökatoa
paikkamaan kalliilla uudelleenjärjestelyillä. Ratkaisevaksi positiiviseksi vaikuttajaksi on esitetty
ajanmukaisten tilojen saatavuutta ja tilojen käytettävyyttä tukemaan myös seuraavan palokuntalaissukupolven kasvua.
Koko maan tasolla paloasemaverkoston nähdään kehittyvän suotuisasti kuntien määrän vähetessä
(päättäjien ja päätösten pienempi määrä). Vaikka päätöksenteko paloasemaverkoston tiloista on
kunnilla, voivat pelastuslaitokset tehdä suunnitelmia entistä kokonaisvaltaisemmin.
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Verkostoa kehitetään edelleen investointilähtöisesti, pelastusaluetasoisesti ja edelleen käytännössä vahvasti paikallisesti. Koko järjestelmää uudistavia linjauksia, malleja ja suunnitelmia kaivataan, mutta niitä on tehty niukasti. Pelastusalan toimijoiden mukaan myös toimintavalmius ja riskit
tulisi olla vahvasti prioriteetteina verkoston rakentamisessa.
Suositus: Paloasemaverkoston kehitysnäkymissä on useita piirteitä, joihin PSR voi halutessaan vaikuttaa. Tämä tapahtuisi parhaiten kohdistamalla avustuksia kaikkia hyödyttävien uusien toimintamallien kehittämiseen. Lisäksi yksittäisten rakentamiskohteiden avustamisen tavoitteena olisi jatkossa enenevästi edistää näiden haluttujen uusien toimintamallien toteutuminen – esimerkiksi asiantuntijahaastatteluissa esiin noussut ”monikäyttöisyyttä tukeva paloasemastandardi”.
2.9.1 Esimerkki paloasemaverkoston haasteista haja-asutusalueella
Seuraavassa tarkastellaan haja-asutusalueilla tyypillisiä haasteita käyttäen esimerkkinä Kaakkoisja Itä-Suomea (vrt. Pelastustoimen palvelujen saavutettavuustutkimus, 2013). Alueella väestörakenne ja aluerakenne muuttuvat, väestö ikääntyy ja alueelle muuttaa yhä enemmän ulkomaalaisia.
Tarpeita pelastustoimen resurssien uudelleen järjestämiseen tuovat mm.
―
―
―
―

Asutus levittäytyy kaupunkikeskuksia ympäröiviin kuntiin uusille alueille.
Keskustaajamissa rakentaminen tiivistyy.
Loma-asuntojen määrä ja niiden ympärivuotinen käyttö kasvaa voimakkaasti
Venäjältä suuntautuva liikenne on lisääntynyt ja tämä on vaikuttanut liikenneonnettomuusriskien lisääntymiseen.
― Harvaan asutuilla alueilla aktiivi-ikäisten väestön määrä pienenee. Jäljelle jäävä
väestö ikääntyy.
― Kuntien yhdistymiset ja palvelurakenneuudistus vaikuttaa kuntien julkisten palvelujen toimintoihin, myös pelastustoiminnan osalta.
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Kuva. Esimerkki. Sopimuspalokuntien keskeinen rooli Kymenlaakson haja-asutusalueilla.
Palvelujen saavutettavuustutkimus toteaa, että pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen vaatimusten mukaista palvelutasoa on alueen muutoksissa vaikea jatkossa ylläpitää ilman pelastustoimen resurssien ja paloasemaverkoston kehittämistä kokonaisuutena. Myös toimintamallitasoista kehittämistä tullaan tarvitsemaan.
2.9.2 Esimerkki PSR:n tukeman keskuspaloaseman rakentamishankkeesta
Järvenpään uuden keskuspaloaseman rakentamisen suunnittelu on käynnistynyt 2000-luvulla.
Suunnittelu on käynnistetty, koska nykyinen paloasema on huonossa kunnossa. Ensimmäiset huomautukset nykyisen paloaseman kunnosta on saatu jo 1980-luvulla. Nykyinen paloasema ei enää
täytä toiminnan vaatimuksia. Kaupunki ryhtyi rakentamaan uutta paloasemaa vuonna 2013.
Palosuojelurahasto myönsi hankkeelle avustusta vuonna 2013. Kaupungilla ei ollut aikaisempaa tietoa PSR:n myöntämistä avustuksista. Pelastustoimelle PSR oli entuudestaan tuttu muiden hankkeiden kautta.
Valtakunnallisella tasolla on erilaisia kustannusmalleja paloasemien omistukselle ja vuokratasolle.
Kustannusmallit vaikuttavat paloasemien rakennushankkeisiin ja kiinteistöjen ylläpitoon. Kiinteistöjen omistusmuoto ja rahoitus, mukaan lukien avustukset, vaikuttavat rakennushankkeisiin alusta
loppuun. Avustukset ovat näin ollen olennainen osa paloasemien rakennushankkeiden suunnittelua
ja toteutusta.
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Pelastusalueen paloasemaverkoston kehittäminen

Keski-Uudellamaalla paloasemarakentamisen tulevaisuuden suurimmat haasteet tulevat liittymään
lainsäädäntöön ja paloasemaverkoston kehittämiseen.
Tämänhetkisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkoston uusiminen on edistynyt hyvin ja valmistuu lähivuosina. Palveluverkkoa voitaisiin tehostaa ja erityistehtäviä keskittää suurimmille asemille. Palveluverkko saattaa kuntamuutoksien myötä muuttua tulevaisuudessa, myös palveluverkoston tehostaminen tulee ajankohtaiseksi tällaisissa tilanteissa. Paloasema on pitkäaikainen investointi ja verkoston uudistaminen on aikaa vievä prosessi. Suunnitelmat tulisi näin ollen tehdä pitkällä
tähtäimellä ja koko Keski-Uudenmaan verkosto tulisi huomioida.
Keski-Uudellamaalla pelastustoimi on tällä hetkellä kuntakohtaista, koska paloasemakiinteistöt ovat
kuntien omistuksessa. On siis pohdittava onko kunnan omistus paloasemien kohdalla paras mahdollinen omistusmuoto. Mahdollisia vaihtoehtoja kunnan omistukselle olisi kiinteistöosakeyhtiö tai
yksityinen omistus.
Avustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus

Alustavasti paloasemakiinteistöä varten oli Järvenpäässä tarkoitus perustaa kiinteistöosakeyhtiö.
Avustuksen myötä paloasemakiinteistö jää kuitenkin kaupungin omistukseen. Avustuksen voidaan
katsoa vaikuttaneen päätöksentekoon omistusmuodon osalta. Omistusmuotoon vaikuttaminen rajaa hieman kunnan päätösmahdollisuuksia. Yksityinen rahoitus saattaisi esimerkiksi nopeuttaa ja
tehostaa hanketta.
Järvenpää teki rahoituspäätöksen hankkeelle hakemusvaiheessa. PSR:n avustuspäätös ei sinänsä
enää vaikuttanut kunnan päätöksentekoon. Tieto avustuksen mahdollisuudesta nopeutti päätöksentekoa ja jossain määrin helpotti hankkeen aloittamista. Avustus on Järvenpään kohdalla prosentuaalisesti pieni, mutta on vaikuttanut eri päätöksiin matkan varrella.
Avustuksen vaikutus paloasemarakentamiseen

Paloasemakiinteistöt ovat kunnan omistuksessa avustuksesta riippumatta. Pelastuslaitos ei halua
itse omistaa paloasemakiinteistöjä. Nähdään, että omistus varmistaa kunnan kontrollin paloasemakiinteistöön liittyvissä asioissa, kuten aseman ylläpito ja korjaukset. Toisaalta kunnat voisivat vapauttaa pääomaa kiinteistöstä, jos hyvä vaihtoehtoinen toimintatapa löytyisi.
Kohteessa tehdyn vierailun yhteydessä isännät esittivät näkemyksen, että avustushakemukset voitaisiin käsitellä ehdollisena ennen kunnan rahoituspäätöstä. Tämä saattaisi vaikuttaa vielä laajemmin kunnan päätöksiin. Tällöin lopullinen päätös hankkeeseen ryhtymisestä saattaisi olla kuntatasolla helpompi tehdä. Perusedellytykset tulisi kuitenkin luonnollisesti täyttää (kuten rakennuslupa)
ennen mahdollista ennakkopäätöstä.
Avustus ei Järvenpään tapauksessa vaikuttanut paloaseman tekniseen toteutukseen. Tekninen toteutus perustui enemmänkin tarpeisiin. Pelastuslaitoksen taholta ei ole tunnistettu, että avustus
vaikuttaisi paloasemakiinteistöjen tekniseen toteutukseen. Suunnitelmat ovat avustusta haettaessa
jo valmiit.
Kaupungin mukaan juuri kiinteistöihin avustaminen on tärkeää. Kaupunki kokee avustuksen olevan
tärkeä erittäin pitkäjänteisissä investoinneissa. Palveluverkko saadaan avustuksien avulla nopeammin kuntoon.
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Näkemyksiä hakuprosessista

Avustuksen hakemus oli helppo täyttää ja hakemus oli yksiselitteinen. Tarvittavat liitteet olivat jo
olemassa. Apua sai PSR:lta. Hakemusprosessi oli joustava ja muutokset käsiteltiin nopeasti. Toisaalta kaupunki ei etukäteen tuntenut hakuprosessia ja sen päätöksenteon aikataulutusta, eikä ollut
tutustunut kaikkeen PSR:n www-sivuilla olleeseen haku- ja päätösaineistoon.
Hakemuksen käsittely ja päätöksenteko (noin 4 kk) kesti hakijan mielestä varsin pitkään. Lisäksi ennakkohakemuksen ja ennakkopäätöksen mahdollisuus avustusta haettaessa olisi vaikuttanut päätöksentekoon.
Järvenpään kaupungin päätöstä rahoituksesta ei ollut vielä kun hakemusta ryhdyttiin täyttämään.
Valtuuston päätöksellä täydennettiin hakemusta myöhemmin. Valtuuston päätös rahoituksesta
tehtiin vasta vuoden lopussa seuraavan vuoden budjettia suunniteltaessa. Avustushakemus oli jätettävä PSR:lle ennen kunnan budjettisuunnittelua, joten hakemuksen aikataulu ei ollut yhteensopiva kunnan aikataulun kanssa, josta myös tuli tarvetta ennakkopäätökseen.
Rakentamisen aloittaminen tuli ajankohtaiseksi erittäin nopeasti jo ennen avustuspäätöstä. Rakentaminen oli avustuksen ehtojen mukaan aloitettava vuoden 2013 loppuun mennessä, vaikka päätös
avustuksesta oli valmis keväällä 2013.
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3 Palosuojelurahasto paloasemarakentamisen tukijana
Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto ja se toimii valtionavustuslaissa
tarkoitettuna valtionapuviranomaisena sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Sisäministeriön
tehtävänä on Palosuojelurahastolaissa säädetyn mukaisesti erityisesti valvoa rahaston taloutta ja
toimintaa sekä hoitaa rahaston kirjanpito.
Suomen nykyinen hallitus (2011-) on pitänyt tärkeänä, että Palosuojelurahaston hallitus tehdessään avustuspäätöksiä huomioi toiminnassaan niin hallitusohjelman linjaukset kuin pelastustoimen strategian (sisäministeri Päivi Räsänen 16.6.2013, vastauksena kirjalliseen kysymykseen
616/2013).
Palosuojelurahastolain mukaisesti Palosuojelurahastosta voidaan myöntää tulipalojen ehkäisyn ja
pelastustoiminnan edistämiseksi rahaston varojen ja vuosittaisen käyttösuunnitelman puitteissa
yleis- tai erityisavustuksia. Vuoden 2013 palosuojelumaksukertymä on 10,0 miljoonaa euroa.

Sisäministeriön
tavoiteasetanta

Hallinnon ja
kuntatalouden
tehostamistarpeet

Pelastustoimen
ohjaajan
tavoiteasetanta

Rahaston
strategiset
painopistealueet

Toimialan
kehittämisen
tarpeet

Kohderyhmien
odotukset

Sidosryhmien
odotukset
Pelastusalueiden
kehittämistarpeet

Kuva. Palosuojelurahaston tavoiteasetannan suhteuttaminen toimintaympäristöön ja sen erilaisiin
kehittämistarpeisiin.
Keskeisimpiä rahaston avustuskohteita ovat olleet paloasemien rakentaminen, kaluston hankinta,
pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta sekä alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet.
Paloasemien rakentamisesta koskevia potentiaalisia avustushakemuksen (PSR:n rakennushankeavustus) jättäviä kuntia ja sopimuspalokuntia on edellisessä luvussa esitettyjen laskelmien perusteella noin 30 vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana. Suunnilleen samaan kokoluokkaan
päädytään, jos lasketaan, että nykyiset 765 paloasemaa pitäisi peruskorjata noin 30 vuoden välein
ja uudistaa 50 vuoden välein. Tämä tarkoittaisi noin 40 paloasemarakentamishanketta vuodessa
(25 peruskorjattavaa ja 15 uutta = yhteensä 40 hanketta).
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3.1.1 Palosuojelurahasto valtionavustuslain alaisena toimijana
Valtion talousarvion ulkopuolella oleviin valtion rahastoihin sovelletaan valtionavustuslakia, joka
koskee myös Palosuojelurahastoa ja sen avustamia rakennushankkeita. Avustuksia myöntäessään
rahaston on varmistettava, että seuraavat yleiset edellytykset täyttyvät:
― Tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
― Avustuksen myöntäminen on perusteltua tuen käytölle asetettujen tavoitteiden
kannalta
― Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena hakijan saama muu julkinen
tuki sekä avustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen
― Palosuojelurahaston avustuksen arvioidaan aiheuttavan korkeintaan vähäistä markkinoiden toimintaa ja kilpailua vääristäviä vaikutuksia
Kun avustus on myönnetty rakennuksen hankintaan tai perusparannuksen, sitä ei saa käyttää pysyvästi muuhun tarkoitukseen tai luovuttaa edelleen 30 vuoden käyttöaikana laskettuna avustuksen myöntämisestä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, Palosuojelurahaston on lain mukaan määrättävä
avustus takaisin perittäväksi. Palosuojelurahasto voi päättää perittävän summan kohtuullistamisesta. Lyhyempikin kuin 30 vuoden käyttöaika on mahdollista asettaa, jos se on perusteltua käyttötarkoituksen kannalta (ks. Valtionavustuslaki, 13 § 4 momentti. "Edellä 3 momentissa tarkoitettu
valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on kuitenkin 30 vuotta valtionavustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen
tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen").
Suurissa paloasemakiinteistöissä 30 vuoden vaadittu käyttöaika on realistinen. Sen sijaan pienemmissä, mm. haja-asutusalueilla sijaitsevissa rakennushankkeissa ja sopimuspalokuntien hankkeissa
vaatimus on aiheuttanut epäröintiä avustusten hakemisessa ja on saattanut vaikuttaa näiden
hankkeiden toteutuspäätöksiin. Toisinaan myös pelastusalueet eivät ole halunneet tehdä yli 10 tai
yli 20 vuoden vuokrasitoumuksia. Myös valtionavustuslaki antaa mahdollisuuden siihen, että perustelluista syistä käyttöaika voi olla lyhyempikin kuin 30 vuotta, jos se on perusteltua valtionavustuksen käyttötarkoituksen kannalta.
Suositus: Pienehköjen, esimerkiksi alle 2–3 M€ paloasemahankkeiden osalta käyttöikävaatimus
voitaisi alentamista esimerkiksi 20 vuoteen, joka edistäisi myös tuen hakemista epävarmemmille,
mutta sinänsä tarpeellisille hankkeille ja siten edistäisi hankkeiden käynnistämistä ja päätöksentekoa. Lyhennetty käyttöaikavaatimus ei aiheuttaisi kuitenkaan heikennystä esimerkiksi rakennuksen
laatutasoon. Avustuksen voidaan vaatia edelleen samalla aikajänteellä kohdentuvan täysimääräisesti vuokranalennuksiin.
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3.1.2 Rahaston tulostavoitteet
Palosuojelurahasto on itse asettanut toiminnalleen tulostavoitteet ja rahasto seuraa niiden toteutumista. Sisäministeriö antaa lausunnon rahaston seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta ennen sen lopullista hyväksymistä rahastossa. Palosuojelurahasto huomioi ministeriön lausunnon ja tekee tarvittaessa täsmennykset seuraavaa vuotta koskeviin suunnitelmiinsa. Tältä osin
VTV on vuonna 2012 huomauttanut, että sisäministeriön tulisi tiivistää tulosohjausta.
Sisäministeriö on käynnistänyt tutkimusstrategiansa uudistamisen vuonna 2013. Myös rahaston
toiminnan vaikuttavuutta halutaan tältä osin lisätä suuntaamalla avustuksia järjestelmätason
hankkeisiin, tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja myös SM:n valtakunnallisiin pelastustoiminnan kehityshankkeisiin. Sisäministeriön yleisperiaate on, että se ei rahoita kuntia. Palosuojelurahaston toiminnan halutaan kehittyvän tämän yleisperiaatteen mukaisesti.
Sisäministeriön näkökulmasta (ks. tehdyt haastattelut) rakennushankeavustusten vaikuttavuus
nähdään suurimmaksi sopimuspalokuntien osalta. Näissä rahallisen panostukseen liittyy myös
suuri määrä vapaaehtoistyötä. Isompien kuntien osalta vaikuttavuus syntyy pääosin imagovaikutuksesta. Harjoitusalueiden osalta tulisi kokonaisuutena olla olemassa (tulisi tehdä) koko maata
kattava strategia siitä, minkälaista kokonaisuutta halutaan lähteä kehittämään.

Palosuojelurahaston strategia 2013–2020 ja toimintasuunnitelma 2014
Palosuojelurahasto on uudistanut aiemman, vuodelta 2009 olevan strategiansa vuonna 2013. Strategiansa mukaisesti ”Palosuojelurahasto mahdollistaa avustuksillaan pelastustoiminnan ja palonehkäisyn kehittämisen sekä alan strategisten tavoitteiden saavuttamisen”. Tämän pohjalta
― vaikuttavuutta haetaan aktiivisella toiminnalla ja kumppanuudella
― palvelukykyä haetaan laadukkailla haku- ja päätösprosesseilla
― tuotavuutta ja taloudellisuutta haetaan varojen suunnitelmallisella hallinnalla, joka
mahdollistaa joustavuuden muutoksissa ja edelläkävijyyden
― aikaansaannoskykyä haetaan mm. tukitoiminnan tarkoituksenmukaisella tehtäväjaolla ja prosesseilla
Vaikuttavuuden näkökulmasta tavoitteiksi on asetettu:
― rahasto toimii pelastusalan aktiivisena kumppanina ja kehittäjänä sekä keskustelun
herättäjänä
― avustusten painopistettä siirretään vähitellen yhä enemmän valtakunnalliseen toimintaan, alaa tukevaan tutkimukseen ja kehittämiseen, turvallisuusviestintään, eli
siirretään painopistettä ylläpitävästä kehittävään toimintaan
― rahoituksellisilla ratkaisuillaan rahasto edistää toimijoiden välistä yhteistyötä
― pelastustoimen alueiden näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti
― avustustoiminnassa huomioidaan toimintaympäristön muutokset
― avustettavien hankkeiden edellytetään linkittyvän yhä selkeämmin valtakunnallisiin
kokonaisuuksiin
― Palosuojelurahasto tukee sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytysten turvaamista
― Palvelu- ja aikaansaannoskyvyn näkökulmista Palosuojelurahaston
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strategia edellyttää, että
― päätösperusteet ovat läpinäkyviä, selkeitä ja yleisesti hyväksyttyjä
― pelastustoimialan ja muu asiantuntemus valjastetaan osaksi päätöksentekoprosesseja
Strategian toteutussuunnitelmansa 2014 mukaisesti Palosuojelurahasto toimii osana pelastustoimen kokonaisrahoitusjärjestelmää ja rahoittaa tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimen kehittämiseen tähtäävää toimintaa niiltä osin, kun se jää muiden rahoituskanavien ulkopuolelle.

Palosuojelurahaston rakennushankeavustukset
Palosuojelurahaston rakennushankehakuun on euromääräisesti tullut koko maan tasolla yli puolet
vuosittaisesta paloasemien keskeisistä uudisrakentamis- ja korjausinvestoinneista. Vuonna 2013
PSR teki tutkimuksen paloasemarakentamisesta koskien vuosia 2013–2017. Tutkimuksessa arvioitiin, että paloasemarakentamiseen ja merkittäviin laajennuksiin budjetoidaan valtakunnallisesti
noin 60–70M€ vuodessa. Vuoden 2013 tämä tavoite ei ole toteutunut, eli paloasemien rakentamisen rakentamis- ja korjausvaje suunniteltuun nähden on kasvanut.

Miljoonaa

Rakennushankeavustukset suhteessa hankkeiden
hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin
50 €
45 €
40 €
35 €
30 €
25 €
20 €
15 €
10 €
5€
- €
2010

2011

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset

2012

Max. avustus

2013

2014

Myönnetty avustus

Kuva. Rakennushankeavustukset 2010–2014.
Oheisessa kaaviossa ”hyväksyttävät kokonaiskustannukset” tarkoittaa rakennushankehakuun tulleiden hankkeiden hyväksyttäviä kokonaiskustannuksia, eli näissä rakentamiskustannuksissa ei ole
muita paloasemarakentamisen pelastustoimintaan liittymättömiä kustannuksia (esimerkiksi öljyntorjuntatila, ensihoidon tilat, koulutustila, ruokailutila, toimistotilat, taukotilat, liikuntasali, kylmähuone, kirjasto). ”Max. avustus” tarkoittaa hakemuksissa haettua kokonaissummaa yhteensä, sisältäen vain kriteerien mukaiset hakemukset ja rahaston avustussäännöt (esimerkiksi vuonna 2013
maksimissaan 40 % hyväksytyistä kustannuksista ja enintään 350 000€ per kohde).
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Esimerkiksi vuonna 2013 rakennushankehakemusten kohteiden hyväksyttävät kokonaiskustannukset olivat 31,3 M€, haettu (max. hyväksyttävä) avustusmäärä yhteensä 5,2 M€ (26 kriteerien mukaista hakemusta), joihin rahasto myönsi avustuksia yhteensä 2,3 M€ (12 avustettua hanketta).
Kaavion laskelmista on myös poistettu ne hakemukset, jotka eivät ole olleet rahaston avustuskriteerien mukaisia (kalustohallit, aidan rakentaminen, suunnittelultaan keskeneräiset, puutteelliset
tai myöhästyneet hakemukset ym.) sekä harjoitusaluehakemukset vuosilta 2011 ja 2012. Vuoden
2010 kuviossa on esitetty hakijan esittämät kokonaiskustannukset, koska hyväksyttävät kokonaiskustannukset eivät olleet tiedossa. Vuonna 2013 eräät pelastusalueet hakivat rakennushankkeiden
sijaan avustusta kalustohankkeille, joka on voinut vaikuttaa vähentävästi hakemusten kokonaismäärään.
Rahaston rahanjaon perustana on käytetty AVI-aluejakoa ja kunkin AVI-alueen suhteellista väestömäärää. Avustusta on harkinnanvaraisesti myönnetty hakijoille perustuen pelastusalueiden ja
AVI:jen yhdessä asettamaan kiireellisyysjärjestykseen. Avustuksia on myönnetty tyypillisesti suurin
sääntöjen mukaan mahdollinen avustus per kohde jaettuna kiireellisyysjärjestyksessä niin monelle
kohteelle kun raha on riittänyt.

Tuhannet

Rakennushankeavustusten kohdentuminen
3 500 €
3 000 €
2 500 €
2 000 €
1 500 €
1 000 €
500 €
- €
2010

Uudisrakentaminen

2011

Laajennukset

2012

2013

Saneeraukset

2014

Harjoitusalueet

Kuva. Rakennushankeavustusten kohdentuminen vuosina 2010–2014
Uudisrakentamisen tukeminen on ollut euromääräisesti rahastoavustusten näkökulmasta keskeisessä roolissa kaikkina vuosina 2010–2014.
3.3.1 Rakennushankeavustuksen kohteena erityyppisiä paloasemia
Paloasemarakentaminen sisältää käsitteenä monenlaista rakentamista Suomessa. Hankkeita voidaan hakemusaineistojen ja haastattelujen pohjalta jäsentää seuraavasti:
― Suuri keskuspaloasema / pääpaloasema, 5–10 autopaikkaa tai yli, investoinnin kokoluokka tyypillisesti yli 5 M€, jopa yli 10 M€
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― Suuri sivupaloasema, 2–6 autopaikkaa, uusinvestointi 2–5 M€, saneeraus 0,5–
2M€
― Pienen kunnan paloasema tai sivupaloasema, muutama autopaikka, uusinvestointi 2 M€, saneeraus 0,5–1M€
― Miehistötila, hankinta alle 0,5 M€
― Kalustotila, esim. 1–2 autolle, uusinvestointi alle 0,5 M€
― Sopimuspalokunnan omistama henkilöstö-, koulutus- ja kalustotila, uusinvestointi
alle 0,5 M€
― Pienet saneeraus- ja laajennushankkeet, budjetti alle 0,5M€
Rahaston hankeavustuksia on myönnetty kaiken tyyppisiin paloasemarakentamisen hankkeisiin,
siltä osin kun tilat ovat tulleet pelastustoimen käyttöön. Tyypillisesti avustuksia on riittänyt vuositasolla vain osaan avustushakemusten kohteina olleista hankkeista.
Hankeavustusten moninaisuudesta johtuen voidaan hankkeiden välistä vertailua rakentamisen tarpeen ja vaikuttavuuden näkökulmista lähteä kehittämään monella tavalla. Tärkeää olisi myös löytää kriteerejä, joilla avustettavan kohdealueen moninaisuutta voitaisi vähentää ja tarvetta strukturoida esim. määrittelemällä jo hakuvaiheessa tarkemmin, mihin avustuksia halutaan kohdentaa.

Rakennushankkeiden avustustoiminnalla tavoiteltuja vaikutuksia
Palosuojelurahaston avustuksen myöntäminen paloasemaverkoston parantamiseen tukee pysyvää
infrastruktuuria, johon tarpeeseen rahasto on aikoinaan perustettu.
Kokonaisuutena rahaston avustustoiminnan kohdentamisen lähtökohtana on ollut tunnistaa, kenellä on velvoitteita pelastustoiminnassa, ja kohdentaa avustus sen perusteella. Avustuksen kohdentaminen oikein ja avustuksen mahdollisimman hyvä vaikuttavuus on tärkeää (rahaston strategian mukaisesti ”euro parhaiten käytössä”).
valtakunnallinen

•
•
•

hankkeiden keskinäinen tärkeys (kiireellisyys) koko maan tasolla
avustusten koko suhteessa paloasemainvestointeihin
avustusten kysyntä suhteessa käynnistyviin hankkeisiin

usean alueen
yhteinen

•
•
•

valvontaviranomaisen tunnistama tarve paloasemille AVI-tasolla
väestömäärään pohjautuvan rahoitusosuuden alueellinen vaikutus
harjoitusalueiden toteuttaminen yhteishankkeina

pelastusalue

•
•
•
•

palvelutason ylläpito
toimintavalmiuden ylläpito
paloasemien tarkoituksenmukaisuus
henkilöstön saatavuus

kunta

•
•
•
•

avustusten päätöksentekoa edistävä vaikutus kunnissa
avustusten taloudellinen vaikutus pienten kuntien paloasemarakentamiseen
pelastusalan toimijoiden yhteistoiminnan edistäminen rakennushankkeiden avulla
mahdollisesti tarpeettomaksi jäävien tilojen uudelleenkäytön haasteet

sopimuspalokunta

•
•

omistettujen paloasemarakennusten saneerausten mahdollistuminen
toimivien tilojen vaikutus vapaaehtoistoimintaan ja järjestötoimintaan

Kuva. Rakennushankeavustusten vaikutusalueita eri tarkastelunäkökulmista
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Asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta rakennushankeavustuksia voidaan arvioida myös suhteessa
muihin hankintoihin, kuten kalustohankintoihin ja muihin pelastustoiminnan hankkeisiin. Vaikuttavuutta voidaan nähdä myös suhteessa pelastustoimen kumppanuusverkoston hankkeisiin, valtakunnalliseen koko toimialaa koskeviin hankkeisiin ja kehittämiseen ja sopimuspalokuntatoiminnan
edellytysten turvaamiseen.
Rakennushankeavustusten osalta kysymys on myös, missä määrin rahaston avustuksilla on vaikutusta paloaseman rakentamiselle. Nykyisin ainakin keskeisimmät ja merkittävimmät hankkeet toteutuvat Palosuojelurahaston avustuksesta riippumatta.
Nykymuotoisilla rakennushankeavustuksilla tunnistetaan olevan paikallisia vaikutuksia myös vapaaehtoistoiminnan säilymiselle ja kehittymiselle. Vapaaehtoistoiminta puolestaan kytkeytyy pelastusalueiden toimintaan ja tavoitteisiin keskeisesti sopimuspalokuntatoiminnan kautta. Toisaalta
kunnat järjestävät tiloja sopimuspalokunnille uudisrakentamisen sijaan myös muilla keinoin, kuten
vuokraamalla tarvittavia tiloja.

Kalusto- ja rakennushankeavustukset ja niiden hakuperusteet
Nykyinen lainsäädäntö määrittelee kalusto- ja rakennushankeavustusten saajaryhmiksi kunnat, pelastustoimen alueet sekä sopimuspalokunnat.
Kalusto- ja rakennushankeavustuksia myönnetään pelastustoimen alueille, kunnille sekä sopimuspalokunnille, joilla on palokuntasopimus alueen pelastustoimen kanssa. Vuonna 2014 rakennushankeavustus voidaan myöntää enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään
250 000€ (sisältäen arvonlisäveron osuuden, jota kunta / sopimuspalokunta ei tyypillisesti voi vähentää).
Kunnille on myönnetty erityisavustusta uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistönhankintaan
sekä vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Kunnan tulee huomioida Palosuojelurahaston avustus täysimääräisesti vähennyksenä paloasemarakennuksen vuokraa määriteltäessä. Avustuksia ei ole myönnetty kunnallisille kiinteistöosakeyhtiöille.
Palosuojelurahaston hallitus ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus ovat solmineet sopimuksen
avustustoiminnan järjestämisestä. Palosuojelurahastosta voidaan myöntää avustuksia myös Ahvenanmaan maakunnan alueella toimiville hakijoille, jotka maakunnan lainsäädännön mukaan vastaavat pelastustoimesta maakunnan alueella.
Pelastustoimen alueille ja kunnille voidaan myöntää avustusta harjoitusaluehankkeisiin. Harjoitusaluehankeavustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista (enintään 250 000€
vuonna 2014), ja avustusta voidaan myöntää kolmen vuoden aikana enintään yhteensä 750 000€
(sis. alv).
Kalusto- ja rakennushankkeiden haku- ja päätösaikataulu on eriytetty 2012 lähtien. Tämän uudistuksen myötä rakennushankeavustusten päätöksentekoa voitiin aikaistaa maaliskuulle, jolloin rakennushankkeiden toteuttamisessa voidaan paremmin hyödyntää kevät- ja kesäkausi.
Avustusvuoden kalusto- ja rakennushankehaku avataan edellisen vuoden syksyllä, ja hakemukset
pyydetään toimitettavan (käytännössä PSR edellyttää) pelastusalueen aluehallintovirastoon (AVI)
vuoden loppuun mennessä.
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3.5.1 Avustuksen hakeminen ajoitus suhteessa hakijan suunnitelmiin ja tarpeeseen
Pelastuslaitokset ovat tehneet suunnitelmia rakentamisesta ja rakentamisen kiireellisyysjärjestyksestä mm. viiden vuoden tähtäimellä ja palvelutasovaatimuksiin perustuen. Yksittäinen paloasemarakennuksen saneeraushanke voi myös tulla äkillisesti ajankohtaiseksi mm. homevaurioiden
vuoksi. Tyypillisesti paloasemarakennushanke sijoittuu ajallisesti vähintään kahdelle kalenterivuodelle.
PSR ohjeiden mukaan 1) rakennushankeavustusta voidaan hakea aikaisintaan sinä vuonna, kun rakentaminen käynnistyy, 2) rakennushankeavustusta voidaan myös hakea jo aloitettuun hankkeeseen tai 3) avustusta voidaan myös hakea viimeistään vuoden kuluttua laskettuna hankkeen loppuun saattamisesta eli käyttöönottokatselmuksesta.
Avustusten vuosittainen hakuaika on tyypillisesti lokakuu-joulukuu. Avustuspäätökset tehdään
maaliskuussa ja rahat ovat avustusten saajien käytettävissä avustuksen myöntämisvuonna.
Tyypillisesti hakijat ovat jo valmistelleet ja käynnistäneet hankkeitaan esisuunnittelun osalta siten,
että voivat osallistua avustuksen hakuun vuoden lopulla. Varsinaiset päätökset hankkeen läpiviennistä saattavat kuitenkin mm. kunnissa olla vuoden lopulla osittain ehdollisia, riippuen siitä, saadaanko avustusta. On myös esitetty näkemyksiä, että suunnitelmien ja päätöksenteon tueksi pitäisi saada ennakkopäätöksiä, tai että hakuaika pitäisi olla selkeästi ennen kuntien budjetointipäätöksiä.
Suositus: Nykyisiä hakuaikoja tulisi aikaistaa ja päätöksentekoa tulisi nopeuttaa, jos PSR haluaa
vaikuttaa voimakkaammin hankkeiden nopeaan käynnistykseen. Lisäksi PSR voi antaa hakijalle
mahdollisuuden tehdä lopullinen päätös rakentamisesta vasta PSR:n avustuspäätöksen jälkeen.
Toisaalta tämän ei tulisi heikentää hankkeiden esisuunnittelua ja siten hakemusten laatua.
3.5.2 Avustuskelpoiset peruskorjaukset ja laajennukset
Palosuojelurahastossa on avustuskelpoisiksi, merkittäviksi peruskorjauksiksi ja laajennuksiksi määritelty merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistaminen (homeongelmat, turvallisuutta vaarantava tilanahtaus, rakenteiden vaarallinen kunto), rakennuksen
käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön tai ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu
vastaavaa toimenpide.
Rakennushankeavustusta ei ole myönnetty pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, kattoremontteihin tai vastaaviin pienehköihin, vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin. Avustusta
ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä kalustotallien ja kalustosuojien rakentamiseen tai niiden
ovien uusimiseen. Rakennushankeavustusta ei myöskään myönnetä väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä.
Suositus: Merkittävien avustuskelpoisten peruskorjausten ja laajennusten tulkinta hakijan näkökulmasta on PSR:lle tulleiden hakemusten valossa osin haastavaa. Määrittelyyn ei kuitenkaan tulisi
liikaa panostaa, vaan pyrkiä löytämään yhteisymmärrys hakijan kanssa mm. neuvonnalla ja ohjeistuksella ja korostaa että PSR:n avustuspäätös on harkinnanvarainen.
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3.5.3 Rakennushankeavustusten saajaryhmät
Nykyinen lainsäädäntö määrittelee rakennushankeavustusten saajaryhmiksi kunnat, pelastustoimen alueet sekä sopimuspalokunnat (sisältäen VPK:t).
Palosuojelurahaston hallitus perusti vuonna 2010 lakityöryhmän selvittämään Palosuojelurahastolain muutostarpeita erityisesti rakennushankeavustusten saajiin liittyen. Taustaksi saadut valtiovarainministeriön kannanotto ja sisäministeriön pelastusosaston lausunto vuonna 2010 totesivat,
että hakijana ei voi olla kuntakonserniin kuuluva tai muu kuntaomisteinen yhtiö. Pelastuslaitosten
kautta selvitettiin alueiden tilannetta lyhyellä kyselyllä vuonna 2011. Työryhmä tunnisti ajan hengen kunnissakin olevan kohti toimintojen yhtiöittämistä. Työryhmän enemmistön mukaan rahastolainsäädännön avaamiselle ei ollut kuitenkaan riittäviä perusteita ottaen huomioon rakennushankkeiden volyymin sekä rahaston käytettävissä olevat varat. Nähtiin myös, että rahaston varat kohdentuvat lyhentämättöminä pelastustoimelle perustellummin suoraan kunnan kautta kuin esimerkiksi kunnan omistaman osakeyhtiön kautta.
Mahdolliset ulkoiset rahoitustavat kuten leasing-vuokraus tai elinkaarimallit ovat houkuttelevia
toimittajille vasta yli 10 M€ hankkeissa. Toimintojen yhtiöittäminen ja muut kuin kunnan oman
omistuksen muodot tulevat harkittaviksi lähinnä suurissa 5–10 M€ keskuspaloasemahankkeissa.
Alle 5M€ paloasemahankkeissa kuntarakentaminen on vallitseva toimintamuoto.
Suositus: Saajaryhmien laajentamista ja lainsäädännön muuttamista ei lähdetä pohtimaan. Kunta
on tehnyt kiinteistön omistusmuodosta päätettäessä tietoisen valinnan. Jos kunta valitsee vuokrauksen tai yhtiömuotoisen omistamisen, PSR:n rakennushankeavustusta ei voida hakea. Tarvenäkökulmasta voidaan lisäksi olettaa, että tällaiset hankkeet toteutuvat myös ilman avustusta.
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4 PSR:n rakennushankeavustusten arvioinnin toteutus
Rakennushankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena on arvioida Palosuojelurahaston rakennushankkeisiin myöntämien avustusten tarvetta, merkitystä, tarkoituksenmukaisuutta sekä vaikuttavuutta.
Arviointi on tehty saajaryhmittäin (kunnat, pelastustoimen alueet ja sopimuspalokunnat) ja tarkastelua on tehty sekä AVI-alueittain että valtakunnallisesti.
Arviointihankkeen aikana on myös tuotettu ehdotus rakennushankehakemusten arviointikehikoksi, joka on myös tämän raportin liitteenä.

Arviointikysymykset
Rakennushankkeiden vaikuttavuusarvioinnissa etsitään vastauksia seuraaviin kysymysalueisiin (tarkempi kuvaus haastattelukysymyksistä on liitteenä):
1. Rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus toimijoittain
2. Avustuksen vaikuttavuus ja merkitys
― hankkeen toteutuminen ilman rahaston rakennushankeavustusta
― rahaston merkitys paloasemahankkeiden rahoittajana
― rakennushankeavustusten alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttavuus
― rakennushankeavustuksen mahdolliset vääristävät vaikutukset
3. Miten rakennushankeavustuksella saavutetaan paras vaikuttavuus
4. Mikä on harjoitusalueiden avustamisen tarve, tarkoituksenmukaisuus, vaikuttavuus ja
merkitys?
5. Avustustoiminnan kehittäminen
― Avustuksen määrä ja myöntöperusteet paloasemahankkeisiin
― Asukaslukuperusteisen määrärahajakoesityksen kehittäminen
― Rakennushankkeiden kiireellisyysjärjestyksen arviointi
6. Hakuprosessin toimivuus ja kehittäminen sekä sähköistäminen
Tämän arvioinnin keskeisiä tarkastelunäkökulmia arviointikysymysten pohjalta ovat:
-

avustusten tarve ja tarkoituksenmukaisuus
avustusten vaikutukset (toivotut ja myös mahdolliset ei-toivotut vaikutukset)
avustusten vaikuttavuus ja mahdollisuudet vaikuttavuuden parantamiseen

Arvioinnin lähdemateriaalit
Arvioinnin pääasiallisena lähdemateriaalina toimivat henkilökohtaiset haastattelut (yli 50 kpl),
jotka toteutettiin 10/2013–2/2014 välisenä aikana (lista haastateltavista liitteessä 1). Haastattelut
kattoivat laajasti koko pelastustoimialan asiantuntijakentän.
Analyysin tekemistä varten oli käytössä myös rahaston rakennushankehakujen materiaalia aikaväliltä 2010–2014 (hakukirjeet, hakemukset, päätökset), rahaston toimintaan liittyvät lait, rahaston
uusi strategia, pöytäkirjat hallituksen rakennusavustusten päätöksistä, toimintasuunnitelmat, tilinpäätökset ja rahaston tekemät kyselyt (mm. Paloasemaselvitys 2013–2017, Harjoitusalueselvitys,
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asiakastyytyväisyyskysely), sekä kumppanuusverkoston kysely 2013. Lisäksi käytössä oli rahaston
www-sivujen aineisto sekä muu viestintämateriaali (luettelo kirjallisista lähteistä liitteenä).
Arviointityön puitteissa tutustuttiin tarkemmin kahteen rahaston rahoittamaan rakennushankekohteeseen, Järvenpään kaupungin paloasemahankkeeseen ja Pori/Pihlavan sopimuspalokunnan
paloaseman laajennus- ja saneeraushankkeeseen.

Arvioinnin toteutusajankohta ja menetelmät
Palosuojelurahaston rakennushankeavustuksen arviointi aloitettiin vuoden 2013 lopulla. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana toteutettiin valtaosa haastatteluista sekä tehtiin tiedonkeruu
ulkoisista kirjallisista lähteistä. Haastattelujen tulokset raportoitiin rahaston hallitukselle suullisesti
ja kirjallisesti väliraporttina.
Arviointi on toteutettu hyödyntäen Valtiohallinnon tuloksellisuus -viitekehystä sekä Euroopan sosiaalirahaston arviointihankkeissa kehittämää vaikuttavuuden arviointikehikkoa.
Arvioinnin toteutus on esitetty alla olevassa kuvassa.

10/2013

Esianalyysit ja
selvitykset

Haastattelut

Rakentamisen tuen
vaikutukset

2/2014
Rakentamisen tuen
vaikuttavuus

Tukihakemusprosessin kehittämisehdotukset

Kehitysalueet ja
kehitysehdotukset

Hakemusten
arviointi/luokitusmalli

6-8/2014
Loppuraportointi

Kuva. Arviointihankkeen läpivienti
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5 Arvio paloasemarakennushankkeiden avustustoiminnasta
Tämän luvun arviot ja suositukset perustuvat yli 50 palo- ja pelastusalan asiantuntijahaastattelujen
aineistoihin ja käytössä olleisiin tausta-aineistoihin.
5.1.1 Rakennushankeavustusten saajaryhmät
Nykyinen PSR:a koskeva lainsäädäntö määrittelee rakennushankeavustusten saajaryhmiksi kunnat,
pelastustoimen alueet sekä sopimuspalokunnat. Muut kunnissa yleistyvät omistusmuodot (oikeushenkilöt) kuten osakeyhtiöt tai kuntayhtymät eivät voi olla avustushakemusten tekijöinä.
Palosuojelurahaston tekemän paloasemahankeselvityksen mukaan suurin osa paloasemarakentamisesta tehdään lähivuosina kuntahankkeina. Myös sopimuspalokuntien tilojen uudisrakentamisessa on vallitsevana kuntien toteuttamat hankkeet ja vain pieneltä osin suoraan sopimuspalokuntien omat hankkeet. Kun tiloja vuokrataan markkinoilta, mahdolliselle tuelle ei ole osoitettavissa
selkeitä ryhmiä, joten saajaryhmiä ei ole syytä lisätä. Avustustoiminnan vaikuttavuuden tunnistaminen ja jälkiseuranta vaikeutuisivat.

Paloasemarakennushankkeiden avustusten tarve ja tarkoituksenmukaisuus
Kuntien velvollisuus olisi järjestää pelastusalueella tarkoituksenmukaiset tilat, vaikka tukea ei olisi
tarjolla. Pienissä kunnissa ja sopimuspalokunnissa avustus voi kuitenkin olla merkittävässä roolissa
hankkeen läpiviemiseksi. Seuraavassa tarkastellaan tarvetta avustuksen saajien näkökulmasta.
5.2.1 Avustuksen tarve, kun kunta rakentajana
Toimiessaan paloasemakiinteistön rakennuttajana kunta pääsääntöisesti vuokraa sen pitkäaikaisella sopimuksella pelastuslaitoksen käyttöön. Osassa maata kunta myös itse vastaa kiinteistön
kustannuksista ja ”antaa” sen pelastusalueen käyttöön. Avustukset ovat isoissa yli 4 M€ paloasemahankkeissa 250 000€ (2014 alkaen), mutta suhteessa hankkeen kokoon avustuksen osuus on
ollut vähäinen, noin 5–10 %. Pienissä, 2M€ tai alle maksavissa paloasemien rakennus- ja peruskorjaushankkeissa avustuksen rooli on jo merkittävä, 15–40 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.
Pienissä kunnissa paloasemarakentaminen voi olla jopa puolet kunnan sen vuoden rakentamisbudjetista.
Kunnissa avustuksella on tunnistettu olevan myönteisiä vaikutuksia päätöksentekoon kaiken kokoisten hankkeiden osalta. Yksinomaan vaikuttamista kunnan rakentamisen päätöksentekoon ei
kuitenkaan voi nähdä kestävänä perustana tuelle. Erityisesti isoille kunnille isoihin hankkeisiin
myönnetyn avustuksen tarkoituksenmukaisuutta on vaikea perustella tästä näkökulmasta.
Suositus: Vaikuttavuuden näkökulmasta avustustoiminta kohdistuu paremmin kuntien pienempiin
hankkeisiin.
5.2.2 Avustuksen tarve, kun sopimuspalokunta rakentajana
Tilat sopimuspalokuntalaisille ovat kannustin vapaaehtoistoiminnan säilymiselle. Tarve on erityinen harvaan asutuilla alueilla. Sopimuspalokunnat (sisältäen VPK:t) ovat identiteettisidonnaisia paloaseman omistajuuteen. Omia paloasematiloja halutaan rakentaa ja kunnostaa, vaikka ne eivät
välttämättä ole optimaalisesti sijoittuneita paloasemaverkostossa. Kustannukset kuitenkin usein
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ylittävät sopimuspalokuntien taustalla olevien yhdistysten varainhankintamahdollisuudet (tyypillisimmillään hankekoko on 30–300 k€, josta PSR:n tuen osuus on ollut enintään 40 %).
Suositus: Vaikuttavuuden näkökulmasta tulisi tukea erityisesti sopimuspalokuntien peruskorjaushankkeita. Lisäksi sopimuspalokuntien uudishankkeiden sijaan kuntia tulisi tukea tilojen järjestäjänä ja rakennuttajana sopimuspalokunnille, jolloin voidaan paremmin optimoida myös tilojen sijaintia.
5.2.3 Avustuksen tarve pelastuslaitoksen näkökulmasta
Pelastuslaitosten ensisijainen tarve on paloasemaverkostoa ylläpitävän hankkeen toteutuminen,
jolloin niiden ensisijainen tarve on saada aikaan tarkoituksenmukaisen paloaseman rakentamispäätös. Päätöksen syntymistä kunnassa voidaan puolestaan edistää rakennusavustuksella.
Avustamiselle on tarvetta enemmän niillä pelastusalueille, joissa alueen kunnat eivät riittävästi
hoida lakisääteistä tilojen järjestämisvastuuta.
Pelastuslaitosten kokema taloudellinen hyöty tulee pitkäaikaisena vuokran alennuksena, jolla pääsääntöisesti ei ole suurta merkitystä.
Pelastuslaitosten hyötyjen näkökulmasta sopimuspalokuntien ja hankkeiden hyödyt ovat voineet
jäädä vähäisiksi. Osa sopimuspalokuntien omista hankkeita ei ole keskeisiä suhteessa koko paloasemaverkoston kehittämiseen.
Suositus: Vahvistetaan pelastuslaitosten lausuntotyöskentelyä osana yksittäisten rakennushankeavustusten tarpeen arviointia.

Rakennushankeavustusten tarkoituksenmukaisuus
5.3.1 Tarkoituksenmukaisuus
Tarkoituksenmukaisuuden keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat: edistääkö avustustoiminta koko
paloasemaverkoston toivottua kehittymistä, tukeeko avustus tarkoituksenmukaista ja tehokasta
rakentamista.
Paloasemaverkostoa on pelastusaluetasoisesti rakennettu vasta 10 vuotta. Tätä jatketaan edelleen, ja tuella edistetään ainakin 2020-luvulle asti koko verkoston ajan tasalle saamista. Tuella on
mahdollista ohjata paloasemakannan uudistumista kokonaisverkoston näkökulmasta, erityisesti
pienten ja kustannustehokkaiden paloasemarakennusten osalta. Rakennushanketuella ylläpidetään myös sopimuspalokuntatoimintaa.
Nykyisessä taloustilanteessa rakennetaan tehokkaasti, jolloin tuki ei edistä ylimitoitettuja paloasemahankkeita. Paloaseman pienentynyt merkitys osana kunnan identiteettiä ei myöskään enää
johda ylimitoitettuihin hankkeisiin. Pelastustoiminnassa siirrytään kuitenkin myös enenevästi
vuokratiloihin, joka vähentää erikoistunutta paloasemarakentamista.
Paloasemarakentamisen tuen tarkoituksenmukaisuus ja rooli on vähäinen, kun kyse on isoista
hankkeista. Suuret kunnat kykenevät hoitamaan rakennushankkeensa osana normaaleja vuosibudjettejaan.

31

Arvioidaan, että Suomessa erikoistunut paloasemarakentaminen vähenee kappalemääräisesti. Erityistilojen rakentamista ei ole tarkoituksenmukaista tukea silloin, kun tarve voidaan täyttää esim.
yleiskäyttöisillä henkilöstö-, halli- ja muilla tiloilla. Tarkoituksenmukaista ei myöskään ole tukea saneerauskohteita, joihin tehty panostus tuo vain lyhyeksi arvioidun lisän käyttöaikaan, tai tiloihin,
joiden hyödyntämiseen pelastuslaitos ei ole valmis pitkäaikaisesti sitoutumaan.
Sopimuspalokuntien hankkeiden tukeminen paloasemarakentamisen näkökulmasta on haasteellista silloin, koska tuki kohdistuu välillisesti väistämättä myös muuhun toimintaan kuten koulutusja järjestötoimintaan.
Kuntien paloasemahankkeita voidaan valikoiden tukea ”taloudellisesta ja päätöksenteon edistämisen näkökulmasta” julkisella (budjettitalouden ulkopuolisella) rahoituksella. Tarkoituksenmukaisuus korostuu pienissä kunnissa, pienissä hankkeissa ja harvaan asutuilla alueilla.
Suositus: Tarkoituksenmukaisuutta voidaan parantaa kohdentamalla avustuksia. Tämä edellyttää
selkeitä päätöskriteerejä. Tarkoituksenmukaisuuden paloasemaverkoston näkökulmasta voi parhaiten tunnistaa alueen pelastuslaitos. Paloasemaverkoston näkökulmaa koskevat tarkoituksenmukaisuuspainotukset tosin vaihtelevat suurestikin eri pelastusalueilla.
5.3.2 Paloasemahankkeiden avustusten lopettamisen vaikutuksia
Yhtenä vaihtoehtona rakennushankkeiden tuen suuntaamiselle on sen lopettaminen. Haastatteluissa tunnistettiin vaikutuksia eri näkökulmista seuraavasti:
1. Tuen lopettamisen vaikutukset suurille kunnille tai kuntien suuriin hankkeisiin
― on vahvasti oletettavissa, että hankkeet etenevät joka tapauksessa.
― tukea ei PSR:n ole myöskään tarvetta järjestää muilla instrumenteilla.
2. Tuen lopettamisen vaikutukset kaikille kunnille
― pienten nykyisten paloasemien kuntotaso kokonaisuutena voi hieman heikentyä.
― haja-asutusalueilla tehdään uusia moderneja tilaratkaisuja ja lisätään yhteiskäyttöisyyttä.
― toimintaan soveltuvien tilojen vuokraus voi lisääntyä.
― hankkeet voivat viivästyä
3. Tuen lopettaminen sopimuspalokuntien omiin hankkeisiin
― isompia omia uudishankkeita ei käynnistetä. Välttämätön ylläpito ja saneeraukset
tehdään jatkossakin, osin vapaaehtoisvoimin ja muita rahoituslähteitä hyödyntäen.
― sopimuspalokunnat käyttävät omat tilansa elinkaarensa loppuun ja ne korvautuvat vuokratiloilla
― kuntien vuokraamat tilat yleistyvät edelleen
Kokonaisuutena rakennushanketuen ajaminen alas hallitusti ja ennakoidusti esim. 5 vuoden aikajänteellä voisi ohjata mm. siihen, että yksittäisten, erikoistuneiden paloasemien sijaan koko järjestelmä alkaisi yhä enemmän uusiutua toimintaympäristössä tunnistettujen muutostrendien suuntaisesti, joita ovat mm. yhteishankkeet, käyttötarkoituksen mukaan muunneltavat vuokratilat,
joustava elinkaari (ei ohjata avustuksilla jopa 30 vuoden sitoumusta tiloihin) ja uudenlaiset hajaasutusalueille rakennettavat ”nopean toiminnan pienyksiköt”.
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5.3.3 Rahoitusten suuntaaminen
Tarve- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta kuntien hankkeiden rahoitusta on mahdollista jatkaa, mutta rahoitusta tulisi vahvasti suunnata ja sitä olisi mahdollista tällöin haluttaessa myös asteittain alentaa. Tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta tukea kohdistaviksi tekijöiksi on asiantuntijahaastattelujen perusteella tunnistettu muun muassa seuraavia kriteereitä:
― alle 2 M€ hankkeet
― kunnan kantokyvyn arviointi suhteessa paloasemainvestointiin
― uudet paloasemat ja laajennukset (saneeraukset vain vahvoilla kustannushyötyperusteluilla)
― myös sopimuspalokunnille järjestettävien tilojen ajanmukaisuuden varmistaminen
tuen kohdentaminen siten, että tuetaan tunnistettuja ja linjattuja paloasemaverkoston strategisia
uudistumistavoitteita, kuten ”pienet modernit asemat optimaalisesti sijoitettuina”
Suositus: Kokonaisuutena PSR:n nykymuotoisen rakennushanketuen ajaminen alas hallitusti ja ennakoidusti on mahdollista 3-5 vuoden aikajänteellä. Toivottavan kehityssuunnan löytämiseksi
myös PSR voisi tukea järjestelmätasoisia ja uudenlaisia paloasema/pelastustoiminnan tilaratkaisujen kehitys- ja pilot-hankkeita. Esimerkiksi kevään 2014 arvioinnin kehitystilaisuudessa esitettiin
tarvetta konseptoida ja pilotoida nopeasti pystytettävä ja siirrettävä miehistörakennus.

Avustuksen merkitys hankkeen toteutumiselle
Osa hankkeista toteutuu riippumatta siitä, onko siihen saatu PSR:n rahoitusta. Usein hakija on jo
laskenut hakemansa avustuksen valmiiksi laskelmiinsa ja ”osaksi budjettiaan”. Avustuksilla on silloin vain osittaista merkitystä hankkeen toteutuksen kannalta:
1. Haettua avustusta ei saatu ja hanke ei toteutunut: hanketta ei toteuteta kustannustai päätöksentekohaasteiden vuoksi lainkaan. Hankkeella ei ehkä ollut merkitystä
kokonaisuuden kannalta. Kyse on saattanut olla pienten kuntien paloasemahankkeista tai sopimuspalokuntien omista, selvästi alle 1 M€ hankkeista. Eräät kuntahankkeet ovat rauenneet myös kuntien yhdistymisen myötä. Toisaalta henkilöstö
saattaa joutua pysyväluonteisesti ns. väistötiloihin.
2. Haettua avustusta ei saatu ja hanke toteutui: hanke viivästyy merkittävästi suhteessa pelastuslaitoksen esittämään kiireellisyysjärjestykseen nähden. Pienten kuntien 1–2 M€ rakennushankkeita voi jäädä pitkäksikin aikaa toteutumatta. Yksittäinen palokunta voi joutua toimimaan tilapäisissä väistötiloissa.
3. Avustus saatiin tai ei saatu: hankkeen päätöksentekoa on voitu merkittävästi edistää ja nopeuttaa kunnassa käyttämällä perusteluna avustuksen mahdollisuutta,
vaikka itse avustus olisi esim. vain 5–15 % kokonaiskustannuksista.
Suositus: Kuntien tehtävänä on järjestää pelastustoiminnan tarvitsemat kiinteistöt. Vältetään
avustustoiminnassa kuntien osalta vain päätöksentekoa tukevia, prosentuaalisesti pieniä, mutta
mahdollisesti euromääräisesti isojakin avustuksia. Tehdään aidosti vaikuttavaa avustustoimintaa
pitämällä yksittäiset avustusosuudet prosentuaalisesti merkittävänä.
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Avustusten paikallisuutta laajempi merkitys ja vaikuttavuus
Paloasemarakentaminen on paikallista. Sillä on niukasti yhteistä vaikuttavuutta edes yhden pelastusalueen sisällä, pois lukien keskeiset palvelutasopäätöstä toteuttavat ns. pääpaloasemat tai
mahdolliset useita pelastusalueita hyödyttävät hankkeet. Tavanomaisin vaikuttavuuden näkökulmasta esitetty kysymys on ”lisätäänkö seinien tukemisen avustuksilla vaikuttavuutta, vai onko se
kuntien paloasemarakentamisen ja ylläpitovelvoitteiden laiminlyöntien paikallista tukemista”.
5.5.1 Avustusten alueelliset ja valtakunnalliset vaikutukset
Useimmissa paloasemahankkeissa kyse on osaltaan myös pelastusalueen verkoston ajan tasalla
pitämisestä. Rakennushankeavustukset eivät kuitenkaan edistä yhteisiä hankeaihioita. Pelastusaluejako ja kunnat alueen rahoittajina ei ole ollut suotuisa alusta laajempien yhteistyömallien kehittämiseen. Alueellisen pelastusnäkökulman tulisi vaikuttaa enemmän päätöksiin kuin sen kunnan
kunnallispolitiikka, jonne paloasema sijoittuu.
Valtakunnallista vaikutusta ja vaikuttavuutta voidaan rakentamisen avustuksilla nähdä olevan koko
sopimuspalokuntatoiminnalle, jossa pienikin avustus on ollut toimijoille yhteisenä merkkinä siitä,
että myös PSR arvostaa sopimuspalokunta- ja vapaaehtoistoimintaa.
Potentiaalisena valtakunnallisena vaikutuksena nähtiin myös sillä, että avustusten tukemana syntyisi laajemmin hyödyntämiskelpoisia ns. paloasemastandardeja. Tämä ei ole kuitenkaan edennyt
toistaiseksi.
Alueellisia ja valtakunnallisia vaikutuksia voisi olla myös yhteisten laajaan käyttöön tarkoitettuja
harjoitusalueiden rakentamisella. Etukäteen arvioidut vaikutukset ja arviot yhteisten harjoitusalueiden käyttöasteista ovat toistaiseksi osoittautuneet ylioptimistisiksi.
AVI-jako on osittain edistänyt laajempaa alueellista näkökulmaa, kun kaikki AVI-alueen eri pelastuslaitosten tukihakemukset on asetettu AVI:n ja pelastusalueiden asiantuntijoiden toimesta tärkeysjärjestykseen.
Suositus: PSR voi edistää alueellista ja ”riskipohjaista” vaikuttavuutta rakennushankkeissa kohdistamalla tukea siten, että se vahvistaa pelastusalueiden roolia suhteessa kuntiin, sekä edistää pelastusalueiden yhteistyötä. PSR voi avustuksillaan vaikuttaa yhteisten standardien ja valtakunnallisten
käytäntöjen syntymiseen ja käyttöönottoon.
5.5.2 Aluehallintovirasto pelastusalueiden tarpeiden tunnistajana ja yhteen sovittajana
Aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta
ja tasoa. Tässä tarkastelussa keskitytään AVI:n nykyiseen rooliin lähinnä rakennushankeavustusten
hakemusprosessin ja pelastustoiminnan kentän kehittämisen näkökulmasta. Alla olevassa taulukossa yhteenveto AVI:jen roolista eri alueilla.
Taulukko. AVI:jen koko maata kattavat näkemykset palokuntarakentamisen suuntaamisesta yhteen vedettyinä
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AVIalue

Pelastus
-alueita
kpl

Rooli paloasemaverkoston
yhteensovittamisessa ja
rakentamisen suunnittelussa

Tuen tarve

Huom!

Näkemykset
avustustasosta (uusi,
saneeraus)

Lappi

1

Ei varsinaista roolia

Peruskorjaukset
Kuntien pienet paloasemat
Itsenäiset yksiköt

Verkoston
säilyttäminen
Ei uusia

Peruskorjaukset,
nykymalli

PohjoisSuomi

3

Ottanut vahvan roolin
Kentän tarpeiden analyysit
Tarpeiden yhteen sovittaja

Kuntien ja kylien pienet
paloasemat
Vain merkittävät
peruskorjaukset

Verkoston
säilyttäminen

Uusrakentaminen
40% max. 250 000€

Länsi- ja
SisäSuomi

5

Tarpeiden yhteen sovittaja

Sopimuspalokuntien
uusrakentaminen ja
peruskorjaukset

Verkoston
säilyttäminen
Vahva
kuntakohtaisuus

20% max 250 000€

ItäSuomi

3

Ottanut vahvan roolin
Tarpeiden yhteen sovittaja

Kuntien pienet paloasemat ja
peruskorjaukset

Verkoston iso
peruskorjausvaje

25% max/ 250 000€

Lounais
-Suomi

2

Pieni rooli
Ei edellytyksiä arviointiin
Alueet päättävät itse

Kuntien pienet paloasemat ja
VPK-talojen peruskorjaukset

Avustusten rooli
vähentynyt

Porrastus pienille
hankkeille, 100
000€/20% max

EteläSuomi

8

Kentän tarpeiden analyysit
Tarpeiden yhteen sovittaja

Kuntien pienet paloasemat
Sopimuspalokuntien
peruskorjaukset

Verkoston
säilyttäminen

Porrastus pienille,
250 000€/20% max
100 000€/40% max

Suositus: Aluehallintovirastoilla on toistaiseksi roolinsa konsultoida pelastusalueita palvelutasopäätöksen toteutumiseksi, ml. verkoston paloasemahankkeiden kiireellisyyden osalta. Sen sijaan
AVIen rooli avustustoiminnassa eri alueiden avustushankkeiden yhteen sovittajana tai niiden järjestyksen asettajana hakuprosessissa voidaan poistaa.
5.5.3 Avustusten mahdolliset vääristävät vaikutukset
Rakennushankeavustuksella voidaan nähdä olevan yksittäisissä tapauksissa olla myös muita kuin
toivottuja vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Avustukset kohdentuvat varsin laveaan joukkoon avustetavia kohteita ja osapuolia.
Vaikutukset kuntien päätöksentekoon. Osittain on tapahtunut ns. turhaa hakemista, koska on mielletty, että avustusta kannatta yrittää, vaikka todellinen tarve on ollut vähäinen. Päätöksentekoon
liittyy aina taloudellisia ja poliittisia intressejä, joita PSR:n ei tulekaan arvioida.
Vaikutukset kuntien hankintojen järjestelyihin. PSR:n tuki on edellyttänyt, että rakennushanke jää
kunnan taseeseen. Tuki ei edistä kuntien toimintaa tehostavia kiinteistöosakeyhtiömalleja tai
vuokrahankintoja.
Alueyhteistyö eri pelastusalueiden kesken. PSR:n tuki tukee paikallisuutta ja kuntaan tapahtuvaa
rakentamista. Paloasemaverkoston kannalta optimaalisin ratkaisu olisi kuitenkin joissakin tilanteissa tehdä yhteishanke usean kunnan kesken.
Vaikutukset kiinteistö-, rakentamis- ja rahoitusmarkkinoihin. Tuki on voinut vaikuttaa siihen, että
yritysten vuokralle tarjoamat kiinteistöt eivät ole kilpailukykyisiä suhteessa kunnan rakentamiseen.
Tuettuja paloasemarakennuksia ei ole voinut myydä ulkopuolisille kiinteistösijoittajille. Suurimpia
paloasemia lukuun ottamatta kiinteistöt eivät kuitenkaan ole kaupallisesti kiinnostavia kohteita.
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Elinkaaren aikainen kustannus-hyötysuhde. Paloasemakiinteistöihin on vuokralaisena sitouduttu
pitkäksi ajaksi, vaikka tarve on mahdollisesti vähentynyt. Tämä on johtanut tarpeettomienkin tilojen ylläpitoon. Tähän liittyy pelastuslaitosten epätietoisuus ja ylimitoitettu pelko siitä, minkä suuruiseksi PSR:n mahdollisesti takaisinperintä muodostuu.
Muun sopimuspalokuntatoiminnan tuki. Kaikki sopimuspalokuntakäyttöön kaavaillut rakentamishankkeet eivät ole pelastusalueen näkökulmasta optimaalisia sijainniltaan tai paloasemakäytön
näkökulmasta.
Avustusten jakautuminen maan tasolla. Avustusten jakautuminen AVI-alueille tai rakentamisen
kiireellisyysjärjestys (suhteessa mm. asemien määrään) ei ole oikeudenmukainen koko maan tasolla. Optimaalista mallia ei ole. Mallia voidaan kehittää, ja perustaa jatkossakin rahastossa tehtävät päätökset faktaan ja rahaston omaan harkintaan.
Omistukseen lukittuminen. Paloasemarakentamisen tuki saattaa huonoimmillaan heikentää verkoston muutosherkkyyttä, koska tuella edistetään jopa yli 30 vuoden päähän vaikuttavaa päätöstä
kunnan paloaseman tai sopimuspalokunnan aseman rakentamisesta ja sijainnista. Kunnan pitäisi
harkita vaihtoehtona myös yleiskäyttöisempiä tiloja, ja tarvittaessa myös vuokrata niitä markkinoilta.
Suositus: Paloasemaverkoston kannalta optimaalisin ratkaisu ei aina ole yksittäisen omistajan paloasemahanke, jossa sitoudutaan 20–30 vuoden käyttöikään. Jotta tukipäätöksillä olisi tältä osin
pitkän tähtäimen vaikuttavuutta, on PSR:n varmistettava, että tukipäätösten kriteereissä on riittävästi arvioitu ja varmistettu hankkeen pitkää elinkaarta. PSR:n tulisi lisäksi etsiä keinoja, jolla se
voi tukea yhteishankkeita.
5.5.4 Rahaston merkitys paloasemahankkeiden rahoittajana
Rahasto tukee päätöksillään paloasemarakentamista sekä mentaalisesta näkökulmasta (kuntien
päätöksentekoa edistävä ja sopimuspalokuntatoimintaa tukeva rooli) että aineellisesta näkökulmasta (rahoittajarooli).
Kuntien sopimuspohjainen velvoite on järjestää paloasematilat pelastusalueen esittämän tarpeen
mukaisesti. PSR:n rahoittajarooli on eri osapuolten näkemysten mukaan kuitenkin viime aikoina
korostunut erityisesti heikkenevän kuntatalouden vuoksi.
Pelastuslaitosten mukaan vain pieni osa hankkeista ei toteutuisi lainkaan ilman rahaston avustuksia. Myös avustuksen vaikutus hankkeen rahoituksessa ja toteutumisessa vaihtelee vahvasti hankkeittain. Keskeinen syy on rahoitettavien paloasemakohteiden tarveperusteiden moninaisuus, moniportainen valmistelu, jossa on sijaa myös ns. politiikan teolle sekä rahoitettavien kohteiden pieni
määrä, jolloin avustusten vuosittainen kohdentuminen vaihtelee saapuneen hakemusjoukon pohjalta. Perimmäinen syy on kuitenkin se, että pelastustoimialaa ei hallinnoida kokonaisuutena. Tähän PSR joutuu mukautumaan – eri puolilla maata pelastustoimi, sen johtaminen ja toiminnan kehittäminen on järjestetty eri tavoin. Paloasemaverkoston kehittämisen eroihin vaikuttavat myös
osaltaan eri pelastusalueiden erilaiset palvelutasopäätökset.
Vaikuttavuuden näkökulmasta rahaston mahdollisuutena, mutta myös haasteena, on harvaan
asuttujen alueiden palvelujen turvaaminen sekä sopimuspalokuntatoiminnan varmistaminen.
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Suositus: Paloasemahankkeiden rahoittamisen osalta on paras vaikuttavuus löydettävissä kohdentamalla avustustoimintaa selkeämmin pieniin kuntavetoisiin hankkeisiin ja samanaikaisesti vahvistamalla sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä. Tällä toimintamallilla voitaisi käytettävissä oleva
tuen määrä kohdistaa tässä kohderyhmässä vuosittain jopa yli puoleen hankkeista.
5.5.5 Avustuksen vaikutukset vuokratasoon
Avustukseen perustuvan vuokranalennuksen merkitys on pelastuslaitokselle pienehkö, isoissa
hankkeissa tasolla 10–15 k€/v (joitakin prosentteja kokonaisvuokrasummasta). PSR:n edellyttämä
vuokran alennus lasketaan eri tavoin eri rakennushankkeissa riippuen mm. kunnan tuottovaatimuksista. Useimpien pelastusalueiden sopimuksissa vuokra palautetaan takaisin osallistuvien kuntien maksettavaksi. Vuokran perustumisesta ns. Suomen yleiseen tasoon on mahdoton varmistaa.
Vuokran alennus on vain harvoissa tapauksissa laskennalla osoitettavissa täysimääräiseksi pääoman palautukseksi pelastusalueille.
Suositus: Nykyinen vuokranalennusmalli on kuitenkin riittävän yksinkertainen, ja sitä voidaan soveltaa jatkossakin. Jos PSR:n tukipolitiikka suuntautuu pienempiin hankkeisiin ja suosii nykyistä lyhempiä elinkaaria, merkitys kasvaa.

Ahvenanmaan rakennushankkeiden tukeminen
Ahvenanmaan maakunnassa pelastustoimi on maakunnan oman lainsäädännön mukaisesti järjestetty. Keskeisenä piirteenä on maakunnan 16 kuntaa, joissa on omavarainen pelastustoimi. Paloasemaverkosto on pääosin kunnossa. Väestöpohjan vuoksi maakunnan vuosittainen osuus avustuksista on pieni.
Jatkossa avustusten toivottaisi kohdistuvan merkittäviin kalustohankintoihin ja yhteisiin järjestelmätason uudistuksiin. Erityisesti IT:n arvioidaan olevan tulevaisuuden kehitys- ja hyödyntämishaaste toimialalla.
Vaikuttavuuden näkökulmasta rahaston merkitys on ollut pieni. Vaikuttavuutta lisäisi isojen riskikeskittymien painottaminen rahaston avustustoiminnassa. Ahvenanmaan näkökulmasta tämä tarkoittaisi laivaliikenteen huomioimista painotuksissa.
Suositus: Riskipohjaisuuden lisääminen tarkasteluissa lienee koko maan kehityssuunta. Ahvenanmaa ei tällöin kokonaisuutena poikkea merkittävästi muista avustuskohteista, ja se voidaan sisällyttää jatkossakin osaksi PSR:n yhtenäistä avustustoimintaa.

Harjoitusaluehankkeiden avustaminen
Pelastustoimen alueille ja kunnille voidaan myöntää erityisavustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Harjoitusalueeksi lasketaan suurempi hanke kuin yksittäisen savusukellus-harjoittelukontin
hankinta. Laajojen uusien harjoitusalueiden suunnitelmia ei pelastusalueilla tällä hetkellä ole.
Asiaa on selvitelty viimeisen 20 vuoden aikana useaan kertaan, mutta koko maan tasoista toimintamallia tai optimaalista harjoitusalueiden sijoitteluratkaisua ei ole löydetty. Lähihistoria on osoittanut, että etäällä olevien harjoittelualueiden käyttöasteet ovat jääneet alhaisiksi.
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Harjoitusaluehankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä on voinut olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa (2014). Mikäli harjoitusalue rakennetaan useammassa osassa, on samaan harjoitusalueen rakentamiseen voitu myöntää avustusta korkeintaan kolme kertaa.
Ennen harjoitusalueen tukipäätöstä sen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin pohjaksi hankkeella
on oltava suunnitelma, joka sisältää harjoitusalueen käyttösuunnitelman, selvityksen alueella olevista muista harjoitusaluekohteista sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Harjoitusalueesta on pyydettävä etukäteislausunto aluehallintoviranomaiselta, ja kustannuksiltaan yli 750 000€ harjoitusaluehankkeista edellytetään aluehallintoviranomaisen hakevan myös sisäministeriön pelastusosaston lausunnon.
Laajempaan käyttöön kaavailtujen harjoitusalueiden tukemisen haaste on omistuspohjan määrittely siten, että hanke on rahaston näkökulmasta tukikelpoinen. Koordinoidusti ja hajautetusti rakennettavat pienemmät harjoitusalueet ovat myös realistisinen etenemismalli. Tämä edellyttäisi
yhteistyötä eri alueiden ja osapuolten kesken. Yhteistyön luomiseksi PSR:lla voisi olla katalysaattorin rooli.
Vaikuttavuuden näkökulmasta harjoitusalueet ovat varsinaisen paloasemaverkoston tukemisen
jatke. Niiden tuki ei kuitenkaan saisi pienentää paloasemarakentamiseen varattua avustusosuutta.
PSR voisi rahoittaa laajemman omistusyhteisön käynnistämän harjoitusaluehankkeen esisuunnitelmia, ei enää ”seiniä” eli harjoitusalueita. Vrt. Sitra, joka on lähtenyt rahoittamaan myös julkisen
sektorin muodostamia osuuskuntia ja niiden esitutkimuksia.
Suositus: Pidetään avustuspanostukset harjoitusalueisiin pieninä ja riittävän paikallisina, jotta niille
on myös selkeä omistaja. Pyritään tukemaan uusia tulevaisuuden tehokkaita harjoittelun toteutusmalleja kuten simulaattorit. Maanlaajuisen strategian tekeminen on tarpeen, mutta sen osalta katseet kohdistuvat ministeriöön ja liittyvät myös mm. tutkimuksen ja koulutuksen organisointiin. Samalla PSR:n tulisi osaltaan selvittää, miten se voi tukea uudenlaisia useamman osapuolen hankkeita.

Rahoituksen avulla tavoiteltu vaikuttavuus toimintaympäristössä
Paloasemahankkeiden rahoitus tuottaa toimenpiteitä ja vaikuttavuutta sekä itse kohteeseen että
toimintoympäristöön. Toimintaympäristöön vaikuttamisen osalta korostuu se, että tulokset ja vaikutukset ilmenevät usein vasta pitkällä aikavälillä. Rahoituksen osuudesta vaikutuksiin saatetaan
lisäksi jälkikäteen olla montaa mieltä. Vaikutuksia ei ole dokumentoitu rahoitusavustusten näkökulmasta.
Seuraava jaottelulla on tuotu tarkasteluun aktuaalisten vaikutusten lisäksi potentiaalista vaikuttavuutta.
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1 Välineellinen
vaikuttavuus
• Miten avustettuja
kohteita
hyödynnetään
pelastustoiminnassa

3 Käsitteellinen
vaikuttavuus
• Miten avustus
muuttaa
toimintamalleja

2 Rakenteellinen
vaikuttavuus
• Miten avustus osana
kokonaisuutta
muuttaa
toimintaympäristön
rakenteita

4 Mentaalinen
vaikuttavuus
• Miltä osin
avustustoiminta
muuttaa kohteena
olevien henkilöiden
asenteita

1. Toiminnan vaikuttavuus on
välineellistä, kun sen
tuotosta hyödynnetään jonkin
asian toteuttamisessa.
2. Toiminnan vaikuttavuus on
rakenteellinen, kun se
muuttaa toimintaympäristön
rakenteita.
3. Toiminnan vaikutus on
käsitteellinen, kun se
muuttaa toiminnan kohteiden
toimintamalleja, esimerkiksi
lisää yhteistoimintaa eri
toimijoiden kesken.
4. Toiminnan vaikutus on
mentaalinen, kun se muuttaa
toiminnan kohteina olevien
henkilöiden asenteita.

Kuva. Rahoituksen avulla tyypillisesti tavoiteltua vaikuttavuutta. Malli on peräisin EU/ESR-hankearvioinneista.
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Taukukko. Analyysi. Rahoituksen vaikuttavuuden tavoiteltuja ja toteutuneita vaikutuksia toimintaympäristössä
Tunnistettua tavoiteltua ja
toteutunutta vaikuttavuutta
 Tarkoituksenmukaiset paloasematilat

Toteutumatta jääneet
vaikutukset

Mahdolliset epäsuotuisat vaikutukset

 Tilojen hyödyntämisen
maksimointi, mm. ennakoivat toimet

2. Rakenteellisesti

 Tarkoituksenmukainen
toimipiste verkostossa

3. Käsitteellisesti
(toimintamalli)

 Rakentaminen tukee pelastusalueen palvelutasopäätöksen mukaista toimintamallia

4. Mentaalisesti

 Edistänyt rationaalista
päätöksentekoa
 Edistänyt aseman rakentamispäätöstä
 Edistänyt alan eri toimijoiden yhteistoimintaa
 Edistänyt vapaaehtoistoimintaa

 Maata kattava, täysin
tarkoituksenmukainen
paloasemaverkosto
edelleen ”horisontissa”
 Yhteistyömallit edelleen haasteellisia kuntien ja pelastusalueiden yli
 Kaikki hankkeet eivät
tue sopimuspalokuntien roolia toimintamallissa
 Hyödyntäminen yhteistoimintaan vaihtelee
 Vaikutukset päätöksentekoon ovat vaihdelleet
 Vapaaehtoistoiminnan
edellytysten edistäminen on ollut vaihtelevaa

 Rahoituksen tarve
mm. erikokoisissa
kohteissa on vaihdellut
 Raha on ”pitkäaikainen koroton laina”
kunnalle pelastuslaitoksen sijaan
 Jäykistänyt paloasemaverkoston rakenneta sitomalla toimipisteen 20-30 vuoden
investointivaatimuksella
 Sijainti (tarve) toisinaan epäoptimaalinen
 Tukee omistusmallia,
jolle olisi mielekkäitä
vaihtoehtoja

1. Välineellisesti

 Tukenut ”mentaalista
laiskuutta” – rahaa
haetaan ilman polttavaa tarvetta

Suositus: PSR tulee edelleen asettaa hakijoille selkeitä ja haastavia tavoitteita myös muista kuin
rahoituksen välittömien vaikutusten näkökulmasta, jolla voidaan vaikuttaa myös toimintamalleihin
ja henkilöiden asenteisiin.

PSR:n tuloksellisuus rakennushankkeiden avustustoiminnan osalta
PSR:n tuloksellisuutta rakennushankeavustusten osalta tarkastellaan seuraavassa perustuen valtionhallinnossa vuonna 2012 käyttöön otettuun vaikuttavuuden arviointikehikkoon ja PSR:n uuteen
strategiaan. PSR on käyttänyt kehikkoa myös osana omaa strategiatyötään (palosuojelurahaston
strategia 2025).
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4 Vaikuttavuus
• Rakennushankeavustuksilla edistetään suoraan
• verkostoa ja sen kattavuutta
• työympäristön toimivuutta
• työturvallisuutta
• Rakennushankeavustuksilla edistetään välillisesti
• resurssien saatavuutta
• yhteistyötä
• Aktiivinen vaikuttaminen ja kumppanuus

3 Palvelukyky
• Viestinnällä, markkinoinnilla ja valistuksella
kysynnän ja tarjonnan laadukas kohtaaminen
• Laadukas haku- ja päätösprosessi

1 Toimintaprosessien näkökulma
• Toiminnan lainmukaisuus
• Avustusten saajat mukana valmisteluprosessissa
• Faktoihin pohjautuva harkinta päätöksenteossa

2 Tehokkuusnäkökulma
• Julkisten varojen tehokas käyttö
• Avustusten kohdentaminen vaikuttavuuden
näkökulmasta

Kuva PSR:n tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä rakennushankkeiden avustustoiminnan
osalta.
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Taulukko. PSR tuloksellisuuden eri näkökulmien toteutuminen ja haasteet paloasemarakennusten
avustustoiminnassa

1. Toimintaprosessien näkökulma

2. Tehokkuus

3. Palvelukyky

4. Vaikuttavuus

Tuloksellisuutta edistäneitä toimia
 Päätöksenteolla on
varsin vakaa faktapohja ja tukekentän
antamat lausunnot

 Kohdentaminen vaikuttavuuden näkökulmasta toimii kohtalaisesti operatiivisella tasolla
 Takaisinperintöjen
osuus vähäinen
 Oma työmäärä pysynyt pienehkönä
 Hakuprosessi perinteisen paperimuotoisena
toimii jo nykymuotoisena


 Suoraa vaikuttavuutta
tuotetaan rakennushankkeiden tuella


Kehitettävää tai toteutumatta jääneitä tavoitteita
 Päätöksenteon avoimuuden lisääminen
myös muun kuin faktapohjaisuuden osalta
 Avustusten välittömät
saajat (kunnat, sopimuspalokunnat) eivät tunne
hakuprosessia
 Kohdentaminen vaikuttavuuden näkökulmasta
ei ole kovin strategisella
tasolla


Mahdolliset epäsuotuisat
vaikutukset
 Yksityiskohtainen huolellisuus hakemusprosessissa (mm. hakemusten laaja liiteaineisto)
voi lisätä sisäistä työtä
mutta ei paranna laatua

 Hakuprosessin sähköistäminen, joka onnistuakseen vaatii enemmän
määrämuotoistamista
(kriteerit)
 Neuvontaa on kaivattu
lisää
 Päätösprosessin nopeutumista on kaivattu

 PSR:n nykyinen reaktiivisuus johtaa siihen,
että hakemukset eivät
edusta kentän suurinta
tarvetta
 Mahdollinen proaktiivinen toiminta voi johtaa
siihen, että hakemusten
määrä ylittää moninkertaisesti PSR:n rahoitusmahdollisuudet
 omistusmalliin lukkiutuminen (vrt. laajempi tarkastelu)


 Välillisiä keinoja vaikuttavuuteen rakennushankkeiden osalta on
löydetty niukasti
 Sopimustoiminnan (vapaaehtoistoiminnan) tukipolitiikka ei selkeä
 PSR:n aktiivisuutta on
kommentoitu hieman
”viranomaislähtöiseksi”

 Vaikuttavuus ei nouse
korkeaksi nykymallilla
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Rakennushankeavustusten nykykäytännöt
Rakennushankeavustusten nykyavustuskäytännöt ovat muotoutuneet ajan myötä. Hakukäytäntöjä
ja hakukriteerejä on useassa vaiheessa systematisoitu ja tarkennettu ja myös itse hakuja on suunnattu. Nykyinen hankeaihioita priorisoiva prosessi hyödyntää pelastustoiminnan eri tason asiantuntemusta, joita ovat sopimuspalokunnat, kunnat, pelastusalueet, AVI:t, PSR:n henkilökunta ja
heidän tukenaan olevat asiantuntijat sekä PSR:n hallitus. Avustuspäätökset perustuvat viime kädessä hallituksen harkintaan.
Suositus: Siltä osin kun rakennushankeavustustoimintaa jatketaan, ei ole merkittävää tarvetta
muuttaa itse avustuslogiikkaa. Lausunnon antajia (erityisesti AVI) voidaan prosessista vähentää.
5.10.1 Avustuksen määrä paloasemahankkeisiin
Avustusmääriä tulisi pitää merkittävinä suhteessa hankkeen budjettiin. Toisaalta kuntapäätöksenteon näkökulmasta ”mikä tahansa pienikin summa riittää”.
Avustusten määrä uudishankkeissa. Uudishankkeissa vaikuttava avustusmäärä olisi vähintään 20
%, euromääräisesti 200–300 k€. Avustuskohteiden tulisi tukea ensisijaisesti pienehköjä, alle 2 M€,
kustannustehokkaita paloasemahankkeita. Myös merkittävät yli 0,5 M€ laajennukset voitaisiin käsitellä uudishankkeiden luonteisesti.
Suositus: Hankekoko tulisi päättää strategisen tulevaisuuspohdinnan jälkeen, ei vain tarkastelemalla nykyisten hankkeiden kokoluokkia.
Avustusten määrä peruskorjauksissa. Peruskorjauksissa pitäisi vaikuttavuuden varmistamiseksi
välttää laajoja (ja sen vuoksi mahdollisesti epäonnistuvia) tilojen kuntoa parantavia saneeraushankkeita ja mm. muuntaa hankkeita laajennushankkeiksi. Hankekoon kasvaessa tulisi rakentamista myös ohjata uudisrakentamisen suuntaan (esim. prosentuaalinen maksimiavustus tulisi alle
0,5 M€ hankkeille).
Suositus: Suositaan kustannustehokkaita uudistus- ja laajennushankkeita. Peruskorjausten onnistumiseksi niistä tulisi vaatia riittävän laaja kuntotarkistus ja suunnitelmat ennen tukipäätöksiä.
5.10.2 Avustusten myöntöperiaatteet
Nykyisessä avustusten hakuprosessissa avustusten myöntöperiaatteet paloasemahankkeiden
osalta ovat varsin tarkasti esitetty kuvailemalla mahdollisia avustuskohteita. Varsinaista kriteeristöä avustustarpeen, kiireellisyyden ym. osalta ei ole, vaan hakemuksen ”esiarviointi” muodostuu
hakemusvaiheessa eri osapuolten tekemien arvioiden kautta. Keskeisenä ”hankkeen tarvearvioijana” on kunkin pelastusalueen johto ja tarvittavassa määrin eri pelastusalueiden arvioiden yhteen
sovittajana aluehallintovirasto AVI.
Arviointiperiaatteiden yhtenäistämistä ja myös hakemusten arviointityöskentelyä voidaan tukea
hyvin määritellyllä arviointikriteeristöllä. Kriteeristö ei tarkoita, että se tuottaisi valmiin päätöksen, vaan sillä voidaan tuottaa koko hakemusjoukosta yhdenmukainen arvio, jota hyödynnetään
päätösvaiheessa harkinnanvaraisesti. Ehdotukset arviointikriteereistä ja niiden hyödyntämisestä
on esitetty erillisessä liitteessä (liite 4).
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Suositus: PSR linjaa ensin omat tavoitteensa strategisella tasolla, eli mihin avustustoimintaa halutaan suunnata. Siirtymävaiheessa uutta kriteeristöä käytettäisi ensin nykymallin rinnalla tukemassa harkinnanvaraista päätöksentekoa. Keskeinen tunnistettu lisäarvo olisi myös, että hankeaihiot voitaisi laittaa kiireellisyysjärjestykseen koko maan tasoisesti.
5.10.3 Asukasperusteinen määrärahajakoesitys
Asukasperusteinen määrärahajakomalli perustuu alueella olevan väestön ja koko maan väestön
suhteeseen ja suosii tiheään asutettuja alueita. Toisaalta myös riskit ovat ko. alueilla yleensä suuremmat. Tarkastelu asukasmäärien mukaan tehdään aluehallintovirastojen alueiden mukaisesti.
Asukasperusteisen jakoperusteen etu on yksinkertaisuus ja mahdollisuus käsitellä avustustoimintaa AVI-tasoisesti ”itsenäisenä osakokonaisuutena”. Asukasperusteisuus on helpottanut PSR:n päätöksentekoa ja tuonut tyydyttävässä määrin valtakunnallista tasapuolisuutta. Haittapuolena on,
että jako ei tue koko maan tasoista tarvelähtöistä tarkastelua. Tarvelähtöisyyden näkökulmasta
häviäjiä ovat myös ne alueet, jossa on paljon paloasemia.
Pelastuslaitosten osalta on myös nähtävissä, että yksityiskohtaista tietoa rahan jakautumista ei ole
käytännössä pohdittu loppuun asti, vaan keskustelussa jaon perusteluista esiintyi myös sanoja
”vuoro”, ”mielivalta”, ”virkaintoisuus”, jne.
AVI-tasoinen ”asukasperusteinen määrärahajako” ehdotetaan poistettavaksi, ja tilalle otettavaksi
uuden valtionosuusmallin mukainen alueellinen avustusten jako oheisen taulukon mukaisesti.
Taulukko. Vanha vs. uusi malli alueelliseksi rahan jaoksi (alustava, uuden valtionosuusmallin jakoperusteiden mukainen).

AVI
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Pohjois-Suomi
Itä-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Lappi

asukasmäärän
mukaan
1 255 220 €
385 614 €
267 510 €
315 336 €
398 742 €
101 614 €

uuden VOS:n
mukaan
812 628 €
383 740 €
378 723 €
479 112 €
530 223 €
160 734 €

muutos
-35 %
0%
42 %
52 %
33 %
58 %

Uusi valtionosuusjärjestelmä ottaa huomioon mm. harvaan asutut alueet, ikääntymisen, terveydenhuollon ja työllisyysasteen.
Määrärahajaon korvaaminen uudella valtakunnallisella mallilla ja valtakunnallisin kriteerein olisi
kuitenkin haastavaa. Avustusten jakoa ei ole mielekästä viedä pienen hakemusmäärän vuoksi
esim. pelastusalue- tai kuntatasolle.
Suositus: Usean pelastuslaitoksen yhdistävällä tarkastelutasolla (nyt aluehallinnon kattama laajuus) tehtävää jakoa voidaan soveltaa jatkossakin ja se saadaan riittävän oikeudenmukaiseksi valtio-osuusperusteisella jaolla.
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5.10.4 Kiireellisyysjärjestyksen arviointi – arvioinnin laajentaminen koko maan tasoiseksi
PSR:lle tulevissa avustushakemuksissa on sekä pelastusalueiden esitys kiireellisyysjärjestyksestä
että kunkin AVI-alueen omalta osaltaan kokoava näkemys oman alueen kiireellisyysjärjestyksestä.
Nykyinen malli on helpottanut PSR:n valmistelutyötä tuomalla alueiden ja AVIen asiantuntemuksen osaksi prosessia.
Pelastusalueilla kyse on ollut osittain hanke-ehdotusten sovitusta vuorojärjestyksestä, ja lisäksi
”pieni kiire vs. iso kiire” menevät kokonaistarkasteluissa sekaisin. Lisäksi isot hankkeet etenevät
todellisuudessa ”kiireellisinä” riippumatta rahaston päätöksistä.
Kiireellisyysjärjestyksen merkitystä hankkeiden arvioinnissa tulisi vähentää. Välivaiheena olisi mahdollista, että yksi AVI erikoistuisi maata kattavan kiireellisyysjärjestyksen laadintaan.
Suositus: Koko maata kattava kiireellisyysjärjestys voidaan tehdä muodostamalla tälle arviointikriteeristö. Toisaalta koko käsite erillisenä voidaan poistaa, jos uudessa arviointikriteeristössä käsitellään vaikuttavuuden näkökulmasta mm. rakentamisen tarvetta verkoston näkökulmasta sekä tarvetta yksittäisen hankkeen osalta nykyrakennuksen kunnon ja toimivuuden näkökulmasta.
5.10.5 Erillismäärärahojen tai erillishakuajan tarpeet
Paloasemarakentamisen osalta ei ole noussut vahvasti tarpeita erillishakuajoille.
Harjoitusalueiden avustus ei yleisesti ja erityisesti nykyisessä taloustilanteessa tulisi olla osa rakennushankkeille myönnettävää rahoitusosuutta. Harjoitusalueiden tuen ajoitus ei ole kriittinen.
Nykyisellään kalustoavustushakemukset tulevat PSR:ään samaan aikaan rakennushankeavustusten
kanssa. Hakijan kannalta kalusto on voitu asettaa ensisijaiseksi rakennushankkeisiin nähden. On
viitteitä, että kaluston käsittely rakennushankeavustusten yhteydessä on este kehittää systemaattista, koko maata kattavaa rakennushanke-tarvearviointia. Tällöin erillismääräraha kalustoavustuspäätöksille selkeyttäisi päätöksentekoa.
Keväällä saatavan päätöksen ja keväällä alkavan rakentamisen välinen aika on lyhyt. Näin erityisesti, jos suunnittelua on tehty vasta avustuspäätöksen tahdissa. Isoissa hankkeissa suunnittelu ja
päätöksenteko ovat pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.
Kuntien päätöksenteon näkökulmasta vuosittainen avustusprosessi voisi parhaimmillaan käynnistyä jo alkuvuodesta, ja mieluiten siten, että ennakkopäätös olisi tiedossa syksyn budjettityöskentelyssä. Kuntapäätöksenteko on tyypillisesti hidasta, ja rahaston edellyttämät ”kuntapäätökset ja sitoutumiset” saatetaan tehdä ”ulospäin sitovan luonteisiksi, mutta sisäisesti vain ehdollisiksi”.
Suositus: Harjoitusalueille mahdollisesti myönnettävä avustus käsitellään erillään paloasemarakennushankkeista. Harkitaan rakennushankeavustusten hakuajan aikaistamista 1-2 kk.
5.10.6 Yhteistyö pelastuslaitosten ja AVI:jen välillä
Pelastuslaitosten ja AVI:jen yhteistyö paloasemarakentamisen avustusten käsittelyssä vaihtelee.
Noin puolessa AVI:issa työ tehdään vahvasti sitoutuneesti. Eri AVI:issa käsittelytavan ratkaisee selkeästi virkamiehen oma kiinnostus ja perehtyminen.
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AVI on nykyprosessissa tuottanut lisäarvoa kiireellisyysjärjestykseen ja kokoamalla eri alueiden hakemukset ja näin vähentänyt PSR:n selvitystyön tarvetta. Pelastusalueiden näkemykset AVI:jen
”kentän” tuntemuksesta vaihtelevat voimakkaasti eri AVI-alueilla.
Suositus: AVI:jen tehtävänä on mm. valvoa pelastustoiminnan toteutumista. Pelastusalueella on
kuitenkin oltava paras tuntemus oman alueensa operatiivisesta toiminnasta, joka koskee niin palvelutasopäätöstä kuin paloasemarakentamisen tarpeita. Asetetaan tavoitteeksi, että jatkossa pelastusalue antaa itse riittävät asetettujen kriteerien mukaiset tiedot hakemusten laittamiseksi järjestykseen Palosuojelurahastossa.

Hakuprosessi
Aiemmin esitellyssä rakennushankeavustusten hakuprosessissa on tunnistettavissa seuraavat askeleet ja päätösvaiheet:
― Hakuaika tiedotetaan kentälle (pelastusalueet, AVI:t, sopimuspalokuntien edustajat). PSR:n WWW-sivuille sijoitetaan tarvittava tukimateriaali ja lomakkeet.
― Alueen pelastuslaitos puoltaa / ei puolla tehtyä hanketta (avustushakemusta)
― Alueen pelastuslaitos laittaa alueensa kaikki kalustohakemukset sekä rakennushankehakemukset (mukaan lukien harjoitusalueet) keskinäiseen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen.
― Hakemukset perusteluineen lähetetään asianomaiseen aluehallintovirastoon,
jossa AVI:n pelastusalan asiantuntijat kokoavat eri pelastusalueiden hankkeet
AVI-tasoisesti keskinäiseen järjestykseen (kiireellisyysjärjestys) asiantuntemuksensa, kokonaisnäkemyksensä ja pelastusalueiden kanssa käytyjen neuvottelujen
perusteella
― AVI:t pyytävät tarkennuksia hakemuksiin tarvittaessa
― AVI:t neuvottelevat pelastusalueiden kanssa kiireellisyysjärjestyksestä
― AVI:jen tuottamat kiireellisyysjärjestyslistat ja hakemukset liitteineen toimitetaan
Palosuojelurahastoon
― Palosuojelurahasto käy läpi kultakin AVI:lta saamansa hakemusaineiston, selvittää
kunkin hakemuksen osalta sen hakuohjeenmukaisuuden, pyytää tarvittaessa tarkennuksia, ja jäsentää hankkeiden avaintiedot päätöksentekoa varten AVI-jaottelulla. Koko aineisto tallennetaan sähköiseen arkistoon.
Nykyisessä hakuprosessissa valmisteluvaiheen yksittäiset mielipiteet voivat vaikuttaa niin alueen
tason kuin koko AVI-tason kiireellisyysjärjestyksiin. Tämä järjestys ei ole läpinäkyvä yksittäiselle hakijalle eikä pelastuslaitokselle.
Hakuprosessi koetaan pääosin toimivaksi, mutta paperimuotoisuuden vuoksi vanhahtavaksi. Hakuprosessin tarvitsema tieto tuotetaan pääosin muutenkin rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.
Pelastusalueet ja AVI:t ovat joutuneet opastamaan ja tukemaan lomakkeita harvoin tai kerran elämässään täyttäviä henkilöitä kunnissa ja sopimuspalokunnissa. Asia kuvataan ja esitellään varsin
viranomaislähtöisesti, joka jo kunnissa ja erityisesti sopimuspalokunnissa koetaan vaikeaksi ymmärtää.
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Mahdollisen sähköisen prosessin toimivuus tulee vaatimaan monitoimijaympäristössä erityisiä
ponnistuksia.
Sisällöllisesti hakuprosessi työllistää myös PSR:ää, koska päätöksenteon taustaksi tehdään yksityiskohtaista tietojen tarkistusta. Harkittava kehityssuunta olisi vastuuttaa hakijaa hakuvaiheessa
enemmän, ja painottaa hankkeen jälkiarviointia, joka voi tapahtua ennen, kuin avustusta maksetaan. Lisäksi hakemuksiin liittyvää paloasemarakentamiseen liittyvää sisällöllistä tarkastustyötä
voisi siirtää asiantuntijoille.
Suositus: Koko prosessin perustaminen sähköisiin lomakkeisiin pohjautuvaksi on tavoiteltava perustaso. Päätöksenteon edellyttämän tiedonkeruun selkiyttäminen kriteeristön avulla. Seuraava
vaihe on oikaista prosessissa tapahtuva papereiden kierrättäminen sähköisellä prosessilla.
5.11.1 Hallinnollinen työmäärä: AVI – pelastuslaitos – hakija
Rakennushankkeiden hakemusprosessissa työmäärät ovat arvioiden mukaan pieniä: pelastusalueen työmäärä: ”korkeintaan päiviä”, AVI:n työmäärä: ”päivästä viikkoon”, yksitäisen kunnan tai sopimuspalokunnan työmäärä on merkityksetön suhteessa varsinaiseen hankesuunnitteluun.
Hallinnollien työmäärä rakennushankeavustusten osalta on arvioitu koko maan tasolla olevan selkeästi alle 1 htv. Tämä työmäärä sisältää tällöin jo muutakin normaaliin kanssakäymiseen liittyvää
työpanosta.
5.11.2 Kokemukset haku- ja tilityslomakkeista
Rakennushankkeiden hakuprossissa käytetään valmiita lomakepohjia. Lomakkeita pidetään sisällöltään kohtuullisen toimivina. Osa toimijoista pitää lomaketta kuitenkin liian yksityiskohtaisena.
Toisaalta lomakkeen täyttö suhteessa vaadittuun liiteaineiston valmisteluun on erittäin pieni työ
hakemuksen tekemistä. Konkreettisia ja merkittäviä muutosehdotuksia ei ole noussut esille.
Suositus: Kokonaisuutena sekä haku- että tilityslomakkeissa selkein kehitysmahdollisuus on eriyttää rakennushankkeet omalle lomakkeelle. Tällöin muita kuin rakennushankehakemuksia tehtäessä hakijan ei tarvitsisi koko ajan törmätä lomakkeessa olevaan rakentamisen näkökulmaan ja lisätietokenttiin. Sähköisiin lomakkeisiin voidaan lisätä käyttäjän opastusta

Sähköisen haun hyödyntämisen mahdollisuudet
PSR on mukana sisäasioiden ja EU-rahastojen sähköistyshankkeen hankeryhmässä, ja selvittää
osaltaan kyseisen alustan käyttöönottoa rahaston avustushakujen osalta. Sähköisellä hakemusprosessilla voidaan vähentää moninkertaista työtä, virtaviivaistaa prosessia ja lisätä prosessin määrämuotoisuutta ja avoimuutta.
Suositus: Sähköistä hakua kehitettäessä on varmistettava ainakin seuraavat näkökulmat:
a. rakennushankehaun käyttö on ns. ainutkertaista, joten myös sähköisen prosessin
on oltava opastava ja yksinkertainen
b. kuntien (ja samalla pelastusalueiden) valmiudet vahvasti käyttäjätunnistettujen palvelujen käyttöön vaihtelevat ja ovat keskimäärin heikot
c. lausuntomenettely olisi luonteva osa sähköistä hakuprosessia
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d. liiteaineistojen käsittely on mietittävä uudestaan. (Ei esim. ole mielekästä tallentaa
pitkiä kunnanvaltuuston pöytäkirjoja, vaan ”raksi ruutuun, että kunnanvaltuuston
päätös on tehty, ja että skannattu A4 on liitteenä)
e. nykyinen hakuun liittyvä sähköpostiliikenne on raskasta, ja se vähintään tulisi nopeasti korvata paremmalla ratkaisulla.
f. kokonaisuutena tavoitejärjestelmän tulee tukea eri organisaatioissa olevien, käyttäjätunnistettujen käyttäjien työnkulkuja
g. osa käyttäjistä ei oman arvionsa mukaan kykene sähköisen hakuprosessin hyödyntäjäksi
PSR joutuu panostamaan sähköisen hakulomakkeiston uudelleen suunnitteluun. On luonnollisesti
nähtävä, että mahdollisessa uudessa järjestelmässä rakennushankehaku on vain yksi elementti.
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6 Arvioinnin tulokset ja kehittämisehdotukset
Yhteenveto pelastusalan toimijoiden näkemyksistä
Tarkastelun lähtökohtana olleet haastattelukysymykset ovat johdatelleet useimpia haastateltavia
pohtimaan nykytilaa ja sen mahdollisia pienehköjä muutoksia, ja vain osa haastateltavista on ottanut esille tarpeita koko rakennushankeavustustoiminnan radikaalille muuttamiselle. Tilannetta kuvaa erään haastattelun sanoma ”pääasia että rahaa tulee, ja että se tulee mahdollisimman paljon
meidän alueelle”.
Oheisen yhteenvedon mukaan Suomen pelastuslaitosten näkemyksistä ei muodostu yhtenäistä
linjaa ”kentän tavoitteista” rakennushankeavustustoiminnan avustustoiminnan kehittämiseksi.
Enemmistön kanta useimmissa tarkastelukysymyksissä voidaan kuitenkin tunnistaa.

Kuva. Yhteenveto näkemyksistä. Keltainen väritys keskellä kuvaa osuutta vastaajista, joilla ei ole
selvää kantaa.
Paloasemarakentaminen on jatkossakin pääasiassa kuntien toimintaa. Toisaalta vuokraaminen voi
nopeastikin yleistyä, kun ns. yleiskäyttöisiä tiloja otetaan enenevästi paloasemakäyttöön.
On runsaasti eri indikaatioita siitä, että rakennushankkeiden osalta avustustoimintaa olisi mielekästä suunnata pieniin tehokkaisiin paloasemakohteisiin ja sopimuspalokunnille.
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valtakunnallinen

•
•
•
•

avustettavat hankkeet ovat valtakunnalliselta vaikuttavuudeltaan vähäisiä
kiireellisyysjärjestys ei kuvaa valtakunnallista tilannetta
avustusten jakoperuste ei ota huomioon uudistettavien paloasemien määrää
avustusten kysyntä (hakemukset) ei kuvaa kentän tarvetta kokonaisuutena

pelastusalueiden
yhteistoiminta

•
•
•

AVI-tasoinen näkemys avustusten tarpeesta vaihtelee
väestömäärään pohjautuva rahoitusosuus ei tue haja-asutusalueita
laajemmat harjoitusalueet ja harjoitusalueet yhteishankkeina haasteellisia

pelastusalue

•
•

rakentaminen pääsääntöisesti edistää palvelutasopäätöksen toteutumista
toimivilla tiloilla on merkitystä sopimushenkilöstön saatavuuteen

kunta

•
•
•

avustus edistää paloasemarakentamisen päätöksentekoa kunnassa
avustuksella on selkeä vaikutus pienten kuntien paloasemarakentamiseen
toimivilla tiloilla on paikallista yhteistoimintaa edistäviä vaikutuksia

sopimuspalokunta

•
•
•

avustus edistää toimivien tilojen saatavuutta
avustuksella säilytetään yhdistysten omaa rakennuskantaa
avustus edistää välillisesti myös vapaaehtois- ja järjestötoimintaa

Kuva. Arvioituja rakennushankeavustusten eritasoisia vaikutuksia
Rakennushankeavustusten vaikutukset ovat erittäin paikallisia. Yllättävän suuri painoarvo on ns.
imagovaikutuksilla, eli koetaan tärkeäksi asiaksi, että on saatu rahaa palosuojelurahastolta. Avustuksen määrä on tällöin toissijainen asia.
PSR saa myös kritiikkiä avustustoiminnastaan. Siltä toivotaan selkeitä päätöksiä ja ennustettavuutta avustustoimintansa suuntaamisessa yhteiseen kehittämiseen vs. yksittäisiin rakennushankkeisiin.

Kehityssuuntia rakennushankeavustustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi
Nykyinen rakennushankeavustustoiminta perustuu vuosittaiseen hakuprosessiin. Hakuohjeita on
täydennetty ja muutettu varsin maltillisesti 2010-luvulla. Haku on avattu edellisen vuoden lokamarraskuussa. Käytännössä rakennushankeavustuksen hakemiseksi on kentällä tehty omaa valmistelua jopa useita vuosia etukäteen.
PSR:n rakennushankeavustustoiminta on ennakoitavuuden näkökulmasta osittain jo monivuotista.
Avustustoiminnan vaikuttavuutta voidaan ennakoitavuuden näkökulmasta lisätä mm. selkeillä
avustusten päätöskriteereillä, ja edellyttämällä, että pelastusalueet ylläpitävät tietoa avustustarpeesta kohteittain vähintään viiden vuoden päähän. Nykyisellään kiinteistösuunnitelmia on PSR:n
pyynnöstä tuotettu pelastusalueilla ja AVI-virastoissa.
Hyvää vaikuttavuutta valtakunnallisella tasolla ei voi saavuttaa rakennushankeavustustoimintaa
suuntaamalla, vaan toimialalla on tämän pohjaksi tehtävä nykyistä moniulotteisempia strategisia
selvityksiä. Esimerkiksi aiempien valtakunnallisen harjoitusaluetoiminnan tarveselvitysten pohjalta
ei vielä voi tunnistaa toivottua vaikuttavuutta.
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Strateginen
Valtakunnallinen
Alueellinen
Paikallinen
Yhteistyö

Avustusalue
Avustusalue
Avustusalue

Operatiivinen
Kysyntäpohjainen
Paikallinen

Kansalliset
kohdealueen
tarveselvitykset ja
tutkimukset

Toimialakehitys

”kriteeristöt” ja ”painotukset”
Rakennushankeavustus

Vuosittainen

”kuntotarkistus”
5v ”rakentamissalkku”

PTS
Ennakoiva

Kuva. Rakennushankeavustustoiminnan kehityssuuntia, jossa PSR voi keskittyä avustusten kohdentamiseen.
Mahdollisuudet vaikuttavuuden parantamiselle rakennushankkeiden tuen osalta ovat kuitenkin
rajalliset. Strategiset selvityksetkin saattavat ensisijaisesti johtaa paikallisen vaikuttavuuden lisääntymiseen (vrt. ”tilojen saatavuuden vaikutus sopimuspalokuntatoiminnalle” tai ”harvaan asuttujen
alueiden peruspalvelujen varmistaminen”.)
Eräänä kehityssuuntana on myös avustustoimintamallin kehittäminen monivuotiseksi:
-

useamman vuoden kestävän avustusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman avaaminen
hakijoille
useamman vuoden ohjelmat / teemat, joihin voi tulla mukaan myös myöhemmin
toimialan kehitystä tukevat, PSR:n teettämät selvitykset, jolla saadaan muuta taustatietoa
tasapuolisen, läpinäkyvän ja tuloksellisen avustustoiminnan tueksi

Suositus: PSR tekee nykyistä monipuolisemman kuvauksen omasta tavoiteasetannastaan koskien
avustettavia rakennushankkeita. Tämä tukisi hakijan oman rakentamistoiminnan suunnittelua, esimerkiksi sitä, ”minkä tyyppisiä paloasemia tulevaisuudessa tarvitaan / rahoitetaan”, ”halutaanko
avustuksilla tukea myös ennalta ehkäisevää sopimuspalokuntatoimintaa”, ”halutaanko kuntien
olevan keskeisessä roolissa paloasemarakentamisessa”, ja niin edelleen.
Tavoiteasetannassa ei tulisi antaa hakijalle liian tarkkaan rajattuja ohjeita tai määräyksiä (vrt.
RAY:n kokemukset monivuotisen avustustoiminnan hakijaa aktivoivasta tavoiteasetannasta).
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Johtopäätökset ja suositukset paloasemarakentamisen avustustoiminnan
suuntaamiseksi
6.3.1 Paloasemarakentamisen tuen vaikuttavuuden asemointi pelastustoiminnassa
Tässä työssä selvitettiin myös lyhyesti kentän näkemyksiä PSR:n muiden nykyisten tukimuotojen
tarpeista ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Kuva. PSR:n eri tukimuotojen tarve alueiden pelastusjohdon ja operatiivisen toiminnan
näkökulmasta
PSR:n yleisavustukset esimerkiksi tutkimustoimintaan eivät välittömästi näy operatiivisessa pelastustoiminnassa, ja tästä näkökulmasta niiden tarpeellisuutta onkin osittain kyseenalaistettu. Toisaalta pelastustoimialan yleisenä toiveena on avustustoiminnan kohdentaminen vahvasti
yhteiseen kehittämiseeen. Oikein kohdennettuna sen arvioidaan olevan vaikuttavuuden
näkökulmasta tärkeämpää kuin rakennushankkeiden tukeminen.
Rakennushankkeiden avustustoiminnan vaikuttavuus on ”operatiivista vaikuttavuutta” suhteessa
muihin avustusmuotoihin kohdentuvaa ”strategista” vaikuttavuutta:
1. Rakennushankkeisiin kohdistuvalla avustustoiminnalla edistetään lähinnä
konkreettista ja paikalllista vaikuttavuutta yksittäisen pelastusalueen sisällä ja
kuntatasolla.
2. Kehitystoimintaan kohdistuvalla avustustoiminnalla haetaan lisää vaikuttavuutta
koko toimialalle, sekä ennalta ehkäisevästä että operatiivisesta onnettomuuksiin
reagoinnin näkökulmasta
3. Tutkimustoimintaan kohdistuvalla avustustoiminnalla luodaan pitkän tähtäimen
edellytyksiä toimialan kehittymiselle
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PSR:n näkökulmasta nykyiset eri avustusmuodot eivät ole toisiaan poissulkevia vaikuttavuuden näkökulmasta. PSR:n oman strategian tulee ohjata, missä määrin pelastustoiminnan laajentuvassa
tehtäväkentässä halutaan saada aikaan paikallista vaikuttavuutta (kohdentaminen) ja missä määrin systeemistä pitkän tähtäimen vaikuttavuutta (kehityshankkeet ja tutkimustoiminta sekä maan
laajuinen yleisavustustoiminta).
Tämä arviointityö on kohdennettu pelastusalueiden paloasemarakennushankkeiden avustustoiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden arviointiin. Tämä avustustoiminta ja sen vaikuttavuus kohdentuu vahvasti pelastusalueiden paikalliseen operatiiviseen toimintaan.
Arvioinnin
näkökulma

Toimijat

SM, Pelastusopisto,
tutkimusyhteisöt

Toimialan keskeiset
toimijat ja toimiala
yhdessä

Pelastusalueet, kunnat,
sopimuspalokunnat ym.

Liitot, VPK:t ym.

Kohteet

Tutkimustoiminta

Kehitystoiminta ja
kehityshankkeet

Toteutushankkeet ja
investoinnit

Valistus, koulutus,
kasvatus

Teoriat, menetelmät, toteutusmallit,
toimintaa uudistavat hankkeet

Jalkauttaminen

Ennakointi

Toimialakehitys, ennaltaehkäisyn keinojen
kehittäminen, kokonaiskuva, mallintaminen

Tilat, asemaverkosto,
kalusto, osaaminen,
henkilöstön saatavuus,
vaste

Ennaltaehkäisy,
asenteet, osaaminen

Tuotokset

Vaikuttavuus

Kuva. Rakennushankkeiden avustustoiminnan vaikuttavuuden arviointi osana
kokonaisuutta
Tuki rakennushankkeille ja kalustohankinnoille sekä pienavustukset edistävät samansuuntaisesti
kentän operatiivisen toiminnan vaikuttavuustavoitteita. Nämä tavoitteet voidaan yhdistää myös
koko toimialan kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteisiin.
Tässä työssä tavoitteena ei ollut arvioida paloasemarakentamisen avustamista ja vaikuttavuutta
suhteessa koko laajaan toimintakenttään. Arviointityön puitteissa nousi kuitenkin vahvasti esille
ennakoivan toiminnan merkitys ja kustannustehokkuus ja samalla myös tunnistettu hyvä vaikuttavuus, johon tasoon paloasemarakentamisen tukitoimintaa kehittämällä ei arvioida päästävän.
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hyödyt /
kustannukset
Ennalta
ehkäisevä

Parempi turvallisuus

Pelastuslaitos
paloasematilat
Parempi vaste
Reagoiva
vaikutukset

vaikuttavuus

Kuva. Paloasemarakentamisen vaikuttavuuden asemointi osana pelastustoimintaa
6.3.2 Avustustoiminnan suuntaaminen
Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta paloasemarakentamisen avustustoiminnan suuntaamisen päävaihtoehtoja ovat: nykymuotoisen avustustoiminnan jatkaminen, tuen uudelleen
suuntaaminen rakentamistoiminnan tuen puitteissa tai nykyisen paloasemarakentamisen tukitoiminnan lopettamisen.
Taulukko. Päävaihtoehtoja avustustoiminnan suuntaamiseksi

Malli 1: Nykymuotoinen
rakennushankkeiden avustustoiminta

Malli 2: Uudelleen kohdentaminen rakentamistoiminnan puitteissa

Malli 3: Yksittäisten rakennushankkeiden tuen lopettaminen

Vaikuttavuuden paraneminen
- Hankkeiden jakautumista
AVI-alueiden sisällä säädetään painottamalla nykyisiä kriteerejä ja tarveharkintaa

Riskit ja haitat

Toimenpiteet

- Vaikuttavuus paikallista
ja vaihtelee edelleen
hankkeittain
- Haasteita päätösten läpinäkyvyydessä

- Paikallisen vaikuttavuuden lisääminen erityisesti
haja-asutusalueille ja tukemaan palokuntatoiminnan edellytysten säilyttämistä
- Kriteeristön avulla kohdentaminen pienempiin
hankkeisiin, haja-asutusalueille ja sopimuspalokunnille
- Käytetään vapautuva 23M€ vuodessa valtakunnallisiin hankkeisiin, ja
varmistetaan, että vaikuttavuus suuntautuu
myös haluttuihin kohderyhmiin ja paikalliselle tasolla asti. Hankkeet voi-

- Läpinäkyvyys paranee
- Tasalaatuisempi paikallinen vaikuttavuus
- PSR:n valmistelutyömäärä voi kasvaa, jos
kriteeristöstä tehdään
laaja

- Tarkennetaan nykyisiä perusteita hakemusmassan
suuntautumiseksi toivotusti
- Korostetaan hakijoille PSR
hallituksen vastuuta ja harkintaa päätöksenteossa
- Käytetään julkistettua kriteeristöä hankkeiden arvottamiseen
- Pelastusalueiden vastuuttaminen keskinäiseen yhteistyöhön hakuprosessissa ja AVI pois hakuprosessista
- 1-2 vuoden siirtymäaika,

- Paikoittain heikkenevä
paikallinen vaikuttavuus, joka voi vaatia
siirtymäkauden ja kompensointia erityisesti
sopimuspalokunnille

- Päätökset tuen suuntaamiseksi järjestelmähankkeina sekä muiden avustustoiminnan alueiden
kautta ja niiden vaikuttavuuden varmistaminen
- 1-2 vuoden siirtymäaika,
jolloin samalla selvitetään
uusi kohdentaminen
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vat tähdätä myös kokopaloasemarakentamisen
kehittämiseen ja uudistumiseen

Vaikuttavuuden lisäämisen näkökulmasta turvallisin etenemispolku uuteen on edetä nopeasti mallista 1 malliin 2. Riskien ja haittojen minimoimiseksi tässä kaavailtuun rakennushanketuen uudelleensuuntaamisen pohjaksi tehtävät selvitykset ja päätöksenteko voidaan ajoittaa toteutettavaksi
esimerkiksi vuoden 2016 avustustoiminnan pohjaksi.

Kehitysehdotukset
Kehitysehdotukset perustuvat haastatteluaineistoihin ja muuhun käytettävissä olevaan taustamateriaaliin, mutta laajemmat analyysit ja johtopäätökset ovat arvioijien.
Kehitysehdotukset on seuraavassa jaettu kahteen osaan: avustustoiminnan muuttamiseen pitkällä
aikajänteellä sekä nykyisen rakennusavustustoiminnan suuntaamiseen uudelleen siirtymäaikana.
Tarvetta yksittäisten rakennushankkeiden avustuksiin nousee esiin jatkossakin eri syistä. Haastatteluaineistojen pohjalta paloasemien rakennushankeavustusten vaikutus asemien rakentamiseen
kunnissa ei kuitenkaan ole merkittävä kuin 2-3:ssa kaikista 22 pelastusalueista. Kunnille avustusraha tietenkin kelpaa ja on yksi perustelu päätöksentekovaiheessa (75 % haastatelluista asiantuntijoista arvioi, että avustuksilla on jonkin verran vaikutusta rakentamispäätöksiin), mutta avustuksella on vain harvoin ratkaiseva merkitys, kun kunta päättää rakentaako vai ei. Sen sijaan noin
puolet haastatelluista asiantuntijoista näki, että sopimuspalokuntien omissa hankkeissa avustuksen vaikutus on merkittävä hankkeen käynnistämisessä.
Yksittäisillä rakennushankeavustuksilla ei kuitenkaan ole merkittävää laajempaa alueellista tai rakenteellista vaikutusta. Rakennushankeavustuksilla ei myöskään pystytä yksittäisiä kohteita laajemmin ratkaisevasti vaikuttamaan sopimuspalokuntatoiminnan aktiivisuuteen nyt tai tulevaisuudessa. Rakennusten järjestäminen (rakentaminen vuokraus, ym.) pelastusalueiden ja samalla sopimuspalokuntien tarpeisiin on myös pääsääntöisesti pelastusalueiden kunkin kunnan velvollisuus
riippumatta avustuksesta. Kunnalle avustus on ”pitkäaikainen, lähes koroton laina”, jota se hyvittää vähitellen pelastusalueelle alennetun vuokran muodossa.
Kokoavana pidemmän aikavälin kehitysehdotuksena on, että PSR lopettaa hallitusti yksittäisten
rakennushankkeiden tukemisen ja siirtyy rahaston strategisten tavoitteiden mukaisesti edistämään tästä vapautuvalla rahoituksellaan kehittämishankkeita, joiden tulokset ovat kaikkien pelastustoimen toimijoiden käytössä, myös paloasemarakentamisessa. Vaikuttavuuden näkökulmasta
tulokset ovat tällöin käytettävissä kaikkien yksittäisten paloasemahankkeiden toteuttamisessa.
Sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi PSR:n tulee kehittää muita soveltuvia
avustusmuotoja, ensin nykyisen rakennushankeavustustoiminnan rinnalle, ja jatkossa sen sijaan,
jotka edistävät ensisijaisesti muuta kuin tilojen omistukseen perustuvaa ”yhteisöllisyyttä”.
Siirtymäkausi. Edellä esitetty radikaali muutos PSR:n avustustoiminnassa edellyttää siirtymäaikaa.
Seuraavat kehitysehdotukset koskevat siirtymäajanjaksoa ja ovat nopeasti toteutettavia.
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Hankearviointikriteerejä muuttamalla voidaan vaikuttaa nopeastikin avustusten uudelleen suuntaamiseen. Uudistuksessa aikaisemman väestöpohjaan perustuvan maantieteellisen avustusten
jaon sijaan hankkeet jaetaan ryhmiin hankekoon ja käyttäjäryhmän mukaan. Avustusten painopistettä siirretään isoista paloasemarakennushankkeista pieniin haja-asutusalueella sijaitseviin, riskianalyysin perusteella tarpeellisiksi osoitettuihin hankkeisiin. Lisäksi rahoitettavissa hankkeissa tulisi pyrkiä kehittämään laajemmin hyödynnettäviä tilaratkaisuja, menetelmiä ja muita käytäntöjä.
Koska pelastustoimi nojaa merkittävässä määrin sopimuspalokuntien tarjoamiin resursseihin, niiden toimintaa tukevat hankkeet tulee huomioida erityisesti avustusten myöntämisessä. Tämän arvioinnin yhteydessä on tehty tarkempi ehdotus, ”Rakennushankehakemusten arviointikriteeristö”,
joka on toimitettu arviointityön toimeksiantajalle ja on myös tämän raportin liitteenä.
Pelastusalueiden ja AVI:jen rooli hakuprosessissa muuttuu edellä esitetyn kehitysehdotuksen
myötä. Niiden pääasiallinen tehtävä on rakennuttajien eli kuntien konsultointi sekä lausuntojen
antaminen siitä, minkälainen rooli hankkeella on alueen paloasemaverkoston kokonaisvaltaisessa
kehittämisessä.
Rakennushankeavustusten hakuprosessin sähköistäminen on ajankohtainen kehitystyö. Muutoksen täytyy koskea kaikkia PSR:n avustustyyppejä ja ratkaisun täytyy olla yleispätevä, mieluiten muiden rahastojen kanssa yhteisesti hankittu tai kehitettävä ratkaisu.
Eteneminen. Tämän arviointityön pohjalta ehdotetaan avustustoiminnan siirtymisessä malli 2:een
eli rakennushanketuen uudelleen suuntaamiseen, ja siirtymäkauden jälkeen malli 3:een, eli yksittäisiin kohteisiin suunnatun rakennushanketuen lopettaminen ja vapautuvan rahan käyttäminen
muihin järjestelmätason hankkeisiin, joita ovat muun muassa paloasemarakentamiseen liittyvät
kehittämis- ja pilot-hankkeet.
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LIITE 1 - Haastatellut tahot
PELASTUSLAITOKSET
Virtanen Kari

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Tekninen päällikkö

Pietikäinen Olli

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastuspäällikkö

Vänskä Pekka

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Ilmonen Mikko

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

Tekninen päällikkö

Liljemark Olavi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Sainio Jari

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Pulkkinen Esa

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Hyvärinen Jari

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Parkko Vesa

Kymenlaakson pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Hokkanen Erkki

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Lokka Seppo

Etelä-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Tarvainen Simo

Keski-Suomen pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Ojanen Olli-Pekka

Pirkanmaan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Tähtinen Pekka

Satakunnan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Setälä Harri

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

vs. pelastusjohtaja

Mäki Tero
Pukkinen Jaakko

Pohjanmaan pelastuslaitos
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Koponen Jukka

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Tiitta Paavo

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Riskienhallintapäällikkö

Parviainen Jorma

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Haapanen Jarmo

Jokilaaksojen pelastuslaitos

vt. pelastusjohtaja

Parviainen Anssi

Kainuun pelastuslaitos

Pelastusjohtaja

Helisten Petteri

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Pelastusjohtaja

Soudunsaari Martti

Lapin pelastuslaitos,

Pelastusjohtaja

Kapiainen Einari

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja

Tiukkanen Arto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja

Horelli Ilkka

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtaja

Tuominen Pirjo

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Pelastusylitarkastaja

Kekki Risto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastusylitarkastaja

Rautio Taina

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Johtaja

Soininen Matti

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Pelastustarkastaja

Ryynänen Pasi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Johtaja

Kurttila Pentti

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pelastusylitarkastaja

Lehto Seppo

Lapin aluehallintovirasto

Pelastusylitarkastaja

Johansson Lennart

Räddningsområde Ålands landskommuner

Räddningschef

Hägglund Camilla

Ålands landskapsregering, Rättsserviceenheten

Jurist

Pelastusjohtaja

ALUEHALLINTOVIRASTOT

Ahvenanmaa
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PALOSUOJELURAHASTO
Hannus Kari

Palosuojelurahasto

Hallituksen puheenjohtaja

Kättö Mika

Palosuojelurahasto

Hallituksen varapuheenjohtaja

Paakkolanvaara Hanna

Palosuojelurahasto

Pääsihteeri

Herrala Johanna

Palosuojelurahasto

Ylitarkastaja

Koskinen Esko

Sisäministeriö, Pelastusosasto

Pelastusylijohtaja

Koivukoski Janne

Sisäministeriö, Pelastusosasto

Valmiusjohtaja

Vainio Taito

Sisäministeriö, Pelastusosasto

Pelastusylitarkastaja

Uudenmaan liitto

Turvallisuus- ja pelastusalan tutk., hll.lis.

Suomen Kuntaliitto ry

Pelastustoimen kehittämispäällikkö

Martikainen Jouni

Askolan kunta, Tekninen toimi

Tekninen johtaja

Savela Jussi

Lohjan kaupunki, Tekninen toimi

Tekninen johtaja

Aho Jarmo

Lohjan kaupunki, Tekn. lautakunta

Puheenjohtaja

Meronen Jyrki

Järvenpään kaupunki

Tilajohtaja

Siven Jarmo

Järvenpään kaupunki

Projektipäällikkö

Valkama Pekka

Järvenpään kaupunki

Projektipäällikkö

Partanen Jukka

Sulkavan Palvelut Oy

Toimitusjohtaja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Kehittämispäällikkö

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu,
Rakennustekniikan laitos

Prof., Paloturvallisuustekniikka

Suomen Palopäällystöliitto
Suomen Palopäällystöliitto

Johtaja
Kehittämispäällikkö

Hynninen Petri

Suomen Palomiesliitto SPAL ry

Toiminnanjohtaja

Nikula Kim

Suomen Palomiesliitto SPAL ry

Puheenjohtaja

Kujala Isto

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Toiminnanjohtaja

Klimoff Tuomas
Lehtonen Matti

Pihlavan VPK
Pihlavan VPK

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

SISÄMINISTERIÖ, Pelastusosasto

UUDENMAAN LIITTO
Lonka Harriet
SUOMEN KUNTALIITTO RY
Rahikainen Jussi
KUNNAT JA KAUPUNGIT

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ SPEK
Mankkinen Teija
AALTO-YLIOPISTO, INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU
Hostikka Simo
SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO
Keijonen Ari
Häkkinen Sami
SUOMEN PALOMIESLIITTO SPAL

Sopimuspalokunnat
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LIITE 2 - Keskeiset lähdeaineistot
Lainsäädäntö
Valtionavustuslaki (688/2001)
Palosuojelurahastolaki (306/2003)
Valtioneuvoston asetus Palosuojelurahastosta (625/2003)
Hallintolaki (434/2003)
SM:n asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä (947/2010)
Palosuojelurahaston strategia, toimintasuunnitelmat, hakemukset, päätökset ja ohjeet
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, 2013
Rahaston erityisavustuksen haku- ja tilityslomake 2013
Selvitykset ja tutkimukset
Paloasemaselvitys 2013 – 2017, rahaston tekemä kysely AVI-alueittain 2012/2013
Harjoitusalueselvitys 2010 – 2011, rahaston tekemät kyselyt 2010 ja 2011
Sopimuspalokuntien pienavustushankintojen tukeminen, rahaston tekemä kysely 2010
Rahaston asiakastyytyväisyyskysely 2011
Paloasemien rakentaminen kiinteistöosakeyhtiöiden (tai vast.) toimesta, rahaston kysely pelastuslaitoksille 2011
Rahaston selvitysaineisto ALV-veron tukikelpoisuudesta kalusto- ja rakennushankkeissa 2012–2013
Esiselvitys Palosuojelurahastolain mahdollisista muutostarpeista, rahaston lakityöryhmän aineistot 2006–2011
Julkaisut
Pelastustoimen strategia 2025, Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2012.
Analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta. Pelastustoimen tilinpäätös., SPEK, 2013
Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi. Palosuojelurahaston 70-vuotinen
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.
Pelastustoimen alueellistamisen lähtölaukaus 2004. Ensimmäisten vuosien kokemuksia alueiden, asukkaiden ja kuntien näkökulmasta. Kunnallistutkimuksia, 2008
Pelastustoimen alueellistaminen lähtökuopissa. Seurantatutkimuksen ensimmäisen vaiheen loppuraportti. Kunnallistutkimuksia, 2003
Sopimuspalokunta 2020. Näkökulmia ja strategisia linjauksia sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseksi. SSPL 2014
Palokuntalainen. Pelastusalan erikoislehti, irtonumeroita, 2013
Pelastustieto. Palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan johtava ammattilehti., irtonumeroita, 2013
Rahaston www-sivujen aineisto syyskuu 2013–elokuu 2014
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LIITE 3 - Haastattelurunko ja taustakysymykset
Yleiskeskustelu:
Miten paloasemarakentaminen suhteutuu yhteiskunnan muuhun rakentamiseen ja julkiseen rakentamiseen? (nyt ja
tulevaisuudessa, näkökulmina mm. rakennuskanta, päätöksenteko, omistaminen/vuokralaisuus, hinta, haasteet, vaateet rakennukselle ja ympäristölle)
Mitkä ovat paloasemaverkoston haasteet ja mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa?

1. Avustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus
1 (johdanto) Miten tarkoituksenmukaisina pidätte paloasemarakentamisen rakennushankeavustuksia?
1.1 Mikä on rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus?
1.1.1 Mikä on rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus kuntien näkökulmasta?
1.1.2 Mikä on rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus pelastuslaitosten näkökulmasta?
1.1.3 Mikä on rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus sopimuspalokuntien näkökulmasta?
1.2 Tuleeko kuntien paloasemahankkeita avustaa julkisella rahoituksella?

2. Avustuksen vaikuttavuus ja merkitys
2 (johdanto) Mikä on rahaston merkitys paloasemahankkeiden rahoittajana?
2.1 Mikä on rakennushankeavustusten alueellinen vaikuttavuus?
2.2 Mikä on rakennushankeavustusten valtakunnallinen vaikuttavuus?
2.3 Miten rakennushankeavustukset pitäisi kohdentaa, jotta niillä saavutetaan paras vaikuttavuus? (Saataisiko samalla
avustuksella aikaan enemmän vaikuttavuutta, jos se kohdennetaan toisin?)
2.4 Toteutuisiko hanke ilman rahaston rakennushankeavustusta?
2.5 Onko rahaston rakennushankeavustuksella vääristäviä vaikutuksia (rakentamiseen, päätöksentekoon, asemaverkoston optimaalisuuteen, aikataulutukseen)?
2.6 Millä tavoin vuokran alennus tulisi ottaa huomioon, jotta avustuksen vaikuttavuus olisi osoitettavissa?

3. Harjoitusaluehankeavustukset
3 (johdanto) Miten merkittäväksi näette harjoitusaluehankkeiden rahoituksen?
3.1 Miten harjoitusaluehankkeiden tukeminen eroaa paloasemahankkeiden tukemisesta?
3.2 Mikä on harjoitusalueiden avustamisen tarve, tarkoituksenmukaisuus, vaikuttavuus ja merkitys?
3.3 Mikä on useampivuotisen harjoitusaluehankkeen avustamisen vaikutus muihin alueen hankehakemuksiin?

4. Nykyavustuskäytäntö ja kehittämisehdotukset (analyysi ja kehittämissuositukset)
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4 (johdanto) Miten rahaston avustusten määrää, myöntöperiaatteita ja kohdentamista tulisi kehittää?
4.1 Avustuksen määrä ja myöntöperusteet paloasemahankkeisiin?
4.1.1 Minkä suuruinen rakennushankeavustus olisi riittävä paloasemahankkeen toteutumisen kannalta uudishankkeissa?
4.1.2 Minkä suuruinen rakennushankeavustus olisi riittävä paloasemahankkeen toteutumisen kannalta peruskorjauksissa/laajennushankkeissa?
4.2 Asukaslukuperusteinen määrärahajako
4.2.1 Mitkä ovat asukasperusteisen määrärahajakoesityksen edut ja haitat?
4.2.2 Jakaantuvatko rakennushankeavustukset AVI-alueille tasapuolisesti?
4.2.3 Tuleeko muita tekijöitä kuin asukaslukuperuste ottaa huomioon määrärahan jakoesityksessä? (esim. valtakunnallisesti tärkeät hankkeet / rahoitustarve / alueen sijainti /alueen erityispiirteet / riskitekijät). Millä tavoin ja millä perustein?
4.2.4 Onko erillismäärärahalle tai erillishakuajalle tarvetta (esimerkiksi harjoitusalueiden tai sopimuspalokuntahankkeiden kohdennettu määräraha)?
4.3 Rakennushankkeiden kiireellisyysjärjestys
4.3.1 Kuinka hankkeiden kiireellisyysjärjestys olisi tarkoituksenmukaisinta arvioida? Mitä kehittämistä vaativia seikkoja
hankkeiden kiireellisyysjärjestykseen asettamisessa on ilmennyt?
4.3.2 Toimiiko yhteistyö pelastuslaitosten ja AVIen välillä kiireellisyysjärjestystä asetettaessa?
4.3.3 Mikäli rakennushankehakemuksille valmistellaan yhteinen arviointikehikko, mitkä seikat tulisi arviointikehikossa
ottaa huomioon?

5 Hakuprosessi (toimivuus ja kehittämisehdotukset)
5. (johdanto) Mikä hakuprosessissa on jo nykyisellään riittävän hyvin toimivaa ja mitä siinä tulisi kehittää?
5.1 Millaisia kokemuksia haastateltavalla on hakuprosessista?
5.2 Mitä kokemuksia haastateltavalla on käytössä olevista rakennushankkeiden haku- ja tilityslomakkeista?
5.3 Kuinka suuri on avustusten aiheuttaman hallinnollisen työn määrä AVEille / pelastuslaitoksille / avustuksen saajille
5.4 Mitkä ovat sähköisen haun hyödyntämisen mahdollisuudet rakennushankehaussa hakijan näkökulmasta?
5.5 Miten avustuskäytäntöjä, -prosessia ja -päätöksentekoa tulisi kehittää? (vrt. edellä mainitut seikat)

6. Palosuojelurahaston avustamiin hankkeisiin liittyvä muu palaute avustustyypeittäin (lyhyesti)
6. (johdanto) Mikä on näkemyksenne muiden avustusten merkityksestä (yleisavustukset järjestöille, T&K, kalusto,
pienavustukset) ja mitä palautetta antaisitte?
6.1 Yleisavustukset pelastusalan järjestöille
6.2 Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin
6.3 Kalustoavustukset
6.4 Sopimuspalokuntien pienavustukset
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LIITE 4 - Näkemykset paloasemarakennushankkeiden avustustoiminnasta ja kehittämisestä
Tämä tarkastelu perustuu arvioinnissa tehtyihin yli 50 palo- ja pelastusalan asiantuntijahaastatteluun. Haastattelut olivat osittain strukturoituja. Haastateltaville asiantuntijoille lähetettiin etukäteen haastattelurunko ja haastattelukysymykset. Haastattelujen kesto oli noin yhdestä kahteen
tuntiin. Luvussa esitettävät kaaviot ovat tuloksena arvioijan haastatteluaineistosta tekemän luokittelun perusteella.

Paloasemarakennushankkeiden avustusten tarve ja tarkoituksenmukaisuus
Yhteenveto
Pienissä kunnissa ja sopimuspalokunnissa avustus voi kuitenkin olla merkittävässä roolissa hankkeen läpiviemiseksi. Tuen tarve pelastusalueilla nähdään siltä osin vähenevän, kun pienet kunnat
yhdistyvät suurempiin.
Tuki on nykyisellään osin rahoitusautomaatti, josta saatetaan hakea avustusta kevyellä omalla vaikuttavuusanalyysillä. Myös materiaalin, ml. kiinteistöjen avustaminen on voinut johtaa sopimuspalokunnissa rahan keruuseen, joka voi heikentää niiden osalta kokonaisuuden rationaalista suunnittelua.
Tuki ei ole valtakunnallisella tasolla tasa-arvoinen, ja lisäksi ”paikallinen / alueellinen tarve ja kiireellisyys”- tulkinnat eri pelastusalueilla sekä maan kuudessa aluehallintovirastossa vaihtelevat.
Myös sopimuspalokuntien tilat ovat usein kuntien järjestämiä. Pelastusalueiden ja AVI:jen yhteisenä yleisnäkemyksenä on, että sopimuspalokuntajärjestelmää olisi tuettava ”muodossa tai toisessa”.
Pelastuslaitokselle avustus tuo vuokranalennuksen (eli tuki siirtyy 20-30v aikana pelastuslaitoksen
hyödyksi vuokrasäästönä). Vuokrat kuitenkin tyypillisesti jyvitetään takaisin alueen kunnille, jonka
vuoksi osa pelastusalueista kokee tuen merkityksettömäksi. Toisaalta pienissä ja merkittävältä osin
avustetuissa hankkeissa vuokravaikutus on suurempi.
Avustuksen tarve, kun kunta rakentajana
Toimiessaan paloasemakiinteistön rakennuttajana kunta pääsääntöisesti vuokraa sen pitkäaikaisella sopimuksella pelastuslaitoksen käyttöön: Kunta voi vuokrata tiloja (tai antaa) myös sopimuspalokunnalle. Vastaavasti pelastuslaitos voi maksaa sopimuskorvausta sopimuspalokunnalle syntyneistä tilakustannuksista. Osassa maata kunta myös itse vastaa kiinteistön kustannuksista ja ”antaa” sen pelastusalueen käyttöön.
Pienissä, 2M€ tai alle maksavissa paloasemien rakennus- ja peruskorjaushankkeissa avustuksen
rooli on jo merkittävä, 15–40% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Näistä hankkeista merkittävä osa toteutetaan pienissä kunnissa. Niissä paloasemarakentaminen voi olla jopa puolet kunnan
sen vuoden rakentamisbudjetista. Avustukselle nähtiin haastatteluissa selkeää tarvetta etenkin
pienten hankkeiden toteutumiselle.
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TARVE JA TARKOITUKSENMUKAISUUS
KUNTIEN OSALTA
Merkittävä

Vähäinen

On
merkitystä

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus kuntien
osalta
Tarvetta kuntien rakennushankkeiden rahoittamiseen on olemassa useimpien pelastusalueiden
mielestä:
― isojen kuntien tarve on kokonaisuutena varsin vähäinen
― olisi tarkoituksenmukaisempaa tukea isojen kuntahankkeiden sijaan ”pienten
kuntien pieniä hankkeita”. Paloasemahanke saattaa olla jopa samaa kokoluokkaa
kuin pienen kunnan vuosittaisen rakentamisbudjetti.
― Siltä osin, kun kuntien avustamisen tarkoituksenmukaisuus nähdään vain vähäiseksi, yleisin perustelu tähän mielipiteeseen on tuen erittäin paikallinen vaikuttavuus, Lisäksi nähtiin, että isommissa hankkeissa avustus olisi melko pieni osa
koko rakentamisbudjettia.
Osalla pelastuslaitoksista on näkemys, että tarvetta avustuksille ei ole lainkaan, koska pelastuslaitoksen tarpeen mukainen rakentaminen toteutuu kunnissa muutenkin. Haittavaikutuksena nähtiin, että avustus voi sitoa kiinteistön liian pitkäaikaisesti verkoston osaksi.
Avustuksen tarve pelastuslaitoksen näkökulmasta
Pelastuslaitokset eivät pääsääntöisesti rakenna tai omista paloasemakiinteistöjä, joten ne eivät ole
paloasemarakentamisen avustusten hakijoina. Pelastuslaitoksella on kuitenkin edellytykset tunnistaa ja koota yhteen alueensa kunnan tai sopimuspalokunnan avustustarve myös taloudellisesta
näkökulmasta. Pelastuslaitosten ensisijainen tarve on paloasemaverkostoa ylläpitävän hankkeen
toteutuminen, jolloin niiden ensisijainen tarve on saada aikaan tarkoituksenmukaisen paloaseman
rakentamispäätös. Päätöksen syntymistä kunnassa voidaan puolestaan edistää rakennusavustuksella.
Kustannusten kannalta pelastuslaitos näkee avustuksen pitkäaikaisena alentuneena kiinteistövuokrana. Vuokranalennus jakautuu käytännössä kuitenkin usean kymmenen vuoden ajalle, ja
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nähdään vain yksittäisissä pienissä paloasemahankkeissa merkittävänä. Lisäksi yksittäisten avustusten vaikutus pelastusalueen koko kiinteistömassan vuokrakustannuksiin on hyvin pieni.
Paloasemarakentamisessa on kyse myös normaalista kunnallisen ja alueellisen yhteisen päätöksenteon haasteista. Eräät pelastuslaitokset eivät juuri näe tarvetta kuntien paloasemarakentamisen avustamiselle, koska heidän mukaansa alueen kunnat hoitavat oman roolinsa osana pelastusalueen toimintaa.
Pelastuslaitosten näkökulmasta tarve sopimuspalokuntien hankkeiden tukemiseen vaihtelee. Osaa
sopimuspalokuntien omista hankkeita ei nähdä keskeisiksi suhteessa verkoston kehittämiseen.
Toisia hankkeita ei katsota lainkaan tarpeellisiksi pelastustoimen palvelutason näkökulmasta.
TARVE JA TARKOITUKSENMUKAISUUS
PELASTUSLAITOSTEN NÄKÖKULMASTA
Merkittävä

Vähäinen

On
merkitystä

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Rakennushankeavustuksen tarve ja tarkoituksenmukaisuus pelastuslaitoksen näkökulmasta
Rakennushankeavustukset nähdään pelastusalueilla pääosin tarkoituksenmukaisina. Pelastuslaitosten omasta näkökulmasta avustuksille on tarvetta, koska
― pelastusalueen tunnistamia rakentamisen tarpeita ei saada vietyä läpi kunnan
päätöksenteossa nopeasti tai ei lainkaan ilman avustuspäätöstä
― avustus tukee osaltaan sopimuspalokuntatoiminnan edellytysten säilymistä (rakentamisen osalta se toteutuu suuressa määrin kuntarakentamisen avulla)
― pelastuslaitosten näkökulmasta avustusten kohdentamisen tarve kalustoon voi
olla suurempi kuin kiinteistöön
Tarve, kun sopimuspalokunta rakentajana
Omistajuus tai vuokralaisuus eivät ole yleensä ongelma päätoimisen palokuntamuodon kohdalla,
mutta sopimuspalokunnat (sisältäen VPK:t) ovat vahvasti identiteettisidonnaisia paloaseman omistajuuteen. Omia paloasematiloja halutaan rakentaa. Paloasemien rakentamisen ja myös saneeraamisen kustannukset kuitenkin ylittävät yhdistysten varainhankintamahdollisuudet (tyypillisimmillään hankekoko on 30-300k€, josta Palosuojelurahaston avustuksen osuus on ollut enintään 40%).
Rahoituksen haasteista johtuen rakentaminen ja korjaukset ovat jäämässä kunnille.
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Myös jatkossa sopimuspalokuntalaisten tilojen rakentaminen, kunnostaminen ja ylläpito ovat
oleellinen osa yhteiskunnan myönteistä kannustinta vapaaehtoistoiminnan säilymiselle. Tämä on
erityinen haaste erityisesti harvaan asutuilla maaseutualueilla.
TARVE JA TARKOITUKSENMUKAISUUS
SOPIMUSPALOKUNTIEN OSALTA
Vähäinen

Merkittävä

On
merkitystä

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Pelastuslaitosten näkemys rakennushankeavustuksen tarpeesta ja
tarkoituksenmukaisuudesta sopimuspalokunnille
Yli puolet pelastusalueista näkee sopimuspalokuntien tukemisen erittäin tarkoituksenmukaiseksi.
Sopimuspalokuntien omissa hankkeissa tuki on kohteen omasta taloudesta riippuen jopa täysin
välttämätön. Tuen vaikuttavuuden arvioidaan olevan parhaimmillaan peruskorjaushankkeissa.
Toisaalta pelastuslaitokset laittavat avustusten haussa tyypillisesti omat paloasemahankkeensa
tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä sopimuspalokuntien hankkeiden edelle.
Alle viidennes ei koe sopimuspalokuntien rakennushankkeiden tukemista tarkoituksenmukaisena,
koska heidän mukaansa kuntien velvollisuutena on järjestää ja rakentaa (ja ylläpitää) sopimuspalokuntien pelastustoiminnassa tarvitsemat tilat. Lisäksi tilojen järjestäminen kuntien kautta mahdollistaa aseman sijoittelun verkoston kannalta optimaalisesti.
Avustusten tarkoituksenmukaisuus paloasemahankkeissa
Edellä on tarkasteltu tuen tarvetta ja kohdistumista mm. taloudellisesta ja päätöksenteon näkökulmasta. Tarvelähtöisyyden lisäksi avustusten tulisi kohdistua tarkoituksen mukaisesti. Seuraavat kysymykset kartoittivat Palosuojelurahaston rakennusavustusten tarkoituksenmukaisuutta:
―
―
―
―

edistääkö tuki koko paloasemaverkoston toivottua kehittymistä?
tukeeko avustus tarkoituksenmukaista ja tehokasta rakentamista?
onko tarkoituksenmukaista suunnata tukea isoille kunnille tai isoihin hankkeisiin
onko enää tarkoituksenmukaista tukea paloasemarakentamista?
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TULEEKO KUNTIEN
PALOASEMAHANKKEITA AVUSTAA
JULKISELLA RAHOITUKSELLA
Ei

Kyllä

Jossakin
määrin

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Pelastuslaitosten näkemys kuntien avustamisesta kokonaisuutena
Enemmistö pelastusalueista puoltaa, että kuntien paloasemahankkeita tulee valikoiden tukea ”taloudellisesta ja päätöksenteon edistämisen näkökulmasta” julkisella (budjettitalouden ulkopuolisella) rahoituksella. Tuki nähdään tarkoituksenmukaiseksi erityisesti pienissä kunnissa, pienissä
hankkeissa ja harvaan asutuilla alueilla.
Avustusten alueelliset ja valtakunnalliset vaikutukset
Avustusten alueellisia ja valtakunnallisia vaikutuksia paloasemarakentamisessa on haastatteluissa
ja arviointityössä tunnistettu niukasti. Paloasemarakentaminen on erittäin paikallista, pois lukien
harvinaisemmat useaa osapuolta (esim. kahden kunnan rajalle rakentaminen) sivuavat kohteet.
Alueellisia ja valtakunnallisia vaikutuksia on mahdollista saada vahvemmin näkyviksi, kun lähdetään rakentamaan uusia laajoja harjoitusalueita. Etukäteen arvioidut vaikutukset ovat toistaiseksi
osoittautuneet ylioptimistisiksi, ja käytännössä käyttöaste on jäänyt liian vähäiseksi.
Valtakunnallista vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaan rakentamisen avustuksilla nähdä olevan
koko sopimuspalokuntatoiminnalle, jossa pienikin avustus on ollut toimijoille yhteisenä merkkinä
siitä, että myös PSR arvostaa sopimuspalokunta- ja vapaaehtoistoimintaa.
On esitetty potentiaalisena valtakunnallisena vaikutuksena myös sillä, että avustusten perusteella
syntyisi laajemmin hyödyntämiskelpoisia ns. paloasemastandardeja. Tämä ei ole kuitenkaan edennyt.
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RAKENNUSHANKEAVUSTUSTEN
ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS
Merkittävä
Vähäinen

On
merkitystä

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Pelastusalueiden näkemykset rakennushankeavustusten alueellisista
vaikutuksista
Nykyisten rakennusavustusten alueellisia vaikutuksia ei nähdä kovin suurena. Kyse on pääasiassa
paikallisista kuntatason hankkeista. Keskuspaloasemien osalta aluenäkökulma on toki vahvempi.
Lisäksi useimmissa hankkeissa kyse on osaltaan myös koko verkoston ajan tasalla pitämisestä.
Toisille pelastusalueille myönnettyjen tukien laajempia vaikutuksia myös epäillään ja kyseenalaistetaan, joka voi perustua tiedon puutteeseen: julkisesti esitetyistä perusteluista hankeavustuksen
tarve ei selviä.
Harjoitusalueiden rakentamisen osalta pelastuslaitoksilla nostetaan esille myös alueiden yhteisten
intressien edistäminen. Tällaisia hankkeita ei kuitenkaan ole saatu aikaiseksi. Rakennushankeavustusten ei myöskään ole tunnistettu edistävän yhteisiä hankeaihioita. Pelastusaluejako ja kunnat
alueen rahoittajina ei ole ollut suotuisa alusta yhteistyömallien kehittämiseen.
Alueellisen pelastusnäkökulman tulisi vaikuttaa enemmän päätöksiin – esimerkiksi kunnallispolitiikka voi ohittaa pelastusalueen näkemyksen paloaseman paikan valinnassa. Jos pelastusalue ei
puolla hanketta, kunta ei rakenna sitä lainkaan.
Valtakunnallinen avustusbudjetti jaetaan nykymallissa AVI-alueille. Pelastusalueiden näkökulmasta tavoite on hakea tämän puitteissa mahdollisimman paljon tukea omalle alueelle. AVI on tarvittaessa edistänyt laajempaa alueellista näkökulmaa asettamalla kaikki alueen tukihakemukset
haluamaansa tärkeysjärjestykseen.
Aluehallintovirasto pelastusalueiden tarpeiden tunnistajana ja yhteen sovittajana
Aluehallintovirasto valvoo toimialueellaan pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta
ja tasoa. Vaikka paloasemarakentaminen on paikallista, tulisi sen AVI:jen näkökulmasta perustua
vahvaan riskipohjaiseen tarkasteluun.
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Taulukko. AVI:jen toiminta ja näkemyksiä palokuntarakentamisen suuntaamisesta (tarkastelu perustuu AVI-haastatteluihin)
AVIalue

Pelastus
-alueita
kpl

Rooli paloasemaverkoston
yhteensovittamisessa ja
rakentamisen suunnittelussa

Tuen tarve

Huom!

Näkemykset
avustustasosta (uusi,
saneeraus)

Lappi

1

Ei varsinaista roolia

Peruskorjaukset
Kuntien pienet paloasemat
Itsenäiset yksiköt

Verkoston
säilyttäminen
Ei uusia

Peruskorjaukset,
nykymalli

PohjoisSuomi

3

Ottanut vahvan roolin
Kentän tarpeiden analyysit
Tarpeiden yhteen sovittaja

Kuntien ja kylien pienet
paloasemat
Vain merkittävät
peruskorjaukset

Verkoston
säilyttäminen

Uusrakentaminen
40% max. 250 000€

Länsi- ja
SisäSuomi

5

Tarpeiden yhteen sovittaja

Sopimuspalokuntien
uusrakentaminen ja
peruskorjaukset

Verkoston
säilyttäminen
Vahva
kuntakohtaisuus

20% max 250 000€

ItäSuomi

3

Ottanut vahvan roolin
Tarpeiden yhteen sovittaja

Kuntien pienet paloasemat ja
peruskorjaukset

Verkoston iso
peruskorjausvaje

25% max/ 250 000€

Lounais
-Suomi

2

Pieni rooli
Ei edellytyksiä arviointiin
Alueet päättävät itse

Kuntien pienet paloasemat ja
VPK-talojen peruskorjaukset

Avustusten rooli
vähentynyt

Porrastus pienille
hankkeille, 100
000€/20% max

EteläSuomi

8

Kentän tarpeiden analyysit
Tarpeiden yhteen sovittaja

Kuntien pienet paloasemat
Sopimuspalokuntien
peruskorjaukset

Verkoston
säilyttäminen

Porrastus pienille,
250 000€/20% max
100 000€/40% max

AVIen rooli avustusten hakuprosessin asiantuntijatukena vaihtelee, ja on perustunut toisaalta yksittäisten pitkään virassa olleiden virkamiesten osaamiseen, ja toisaalta vaihtelevaan tarpeeseen
tehdä eri pelastusalueiden tarpeita koskevaa yhteensovitustyötä (hankkeiden tarve ja kiireellisyys). Länteen päin kartalla mentäessä AVI-rooli on pienempi niin hakuprosessissa kuin paloasemaverkoston tarpeiden analysoijana. Lappi on erityisasemassa, koska siellä on vain yksi pelastusalue, joka täten hallitsee itse kokonaisuuden.
Avustusten mahdolliset vääristävät vaikutukset
Kenttähaastattelujen yhteydessä nousi esiin useita näkökulmia, joissa rakennushankeavustuksella
on voinut yksittäisissä tapauksissa olla myös muita kuin toivottuja vaikutuksia ja vaikuttavuutta.
Esille nousseita näkökulmia ovat
•

vaikutukset kuntien päätöksentekoon
― Kunnassa avustuspäätös ja sen laskennallinen maksimimäärä on tyypillisesti asetettu hankkeen etenemisen ehdoksi. Vaikka hankkeelle olisi ollut muutenkin vahvat
perustelut, tätä kunnan ehdollista päätöstä on ollut enää vaikea muuttaa toiseksi, ja
hanke on saattanut jäädä moneksi vuodeksi muiden investointien taakse.
― Osittain on tapahtunut ns. turhaa hakemista, koska on mielletty, että avustusta kannatta yrittää, vaikka todellinen tarve on ollut vähäinen.
― Päätöksentekoon liittyy aina taloudellisia ja poliittisia intressejä, joita PSR ei voi eikä
tulekaan arvioida

•

kuntien tasejärjestelyt
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― PSR:n tuki on edellyttänyt että rakennushanke jää kunnan taseeseen: kuntia kiinnostaa enenevästi sekä kiinteistöosakeyhtiömalli että muut ns. elinkaarimallit,
joissa tase / velka ei lisäänny.
― Perinteinen kuntarakentaminen kuitenkin jatkunee vahvimmin pienissä alle 2 M€
paloasemahankkeissa.
•

alueyhteistyö eri pelastusalueiden kesken
― PSR:n tuki tukee paikallisuutta ja kuntaan tapahtuvaa rakentamista. Paloasemaverkoston kannalta optimaalisin ratkaisu olisi kuitenkin joissakin tilanteissa tehdä yhteishanke usean kunnan kesken.
― Verkoston rakentamisessa yhteistyötarve koskee lähinnä joitakin isompia asemia.
Lisäksi alueyhteistyön arvioidaan paranevan pelastusalueiden määrän vähetessä.

•

vaikutukset kiinteistö- ja rakentamismarkkinoihin
― Yritykset ovat tarjonneet olemassa olevia kiinteistöjään vuokralle, tai yritykset ovat
tarjonneet myös ns. elinkaarimalleja, joissa kunta vuokraa pitkäaikaisesti yrityksen
rakentaman paloasemakiinteistön. Näihin ei tukea ole saatavilla, joka on voinut vaikuttaa kunnan päätöksentekoon oman rakentamisen puolesta.
― Jos kunnalla on ollut mahdollisuus saada PSR:n tukea esim. 350 000€ luokkaa 2 M€
hankkeeseen, ei kaupallinen yritys ole alennetulla vuokratasolla voinut saada vastaavaa investointiaan kannattavaksi.
― Toisaalta perinteinen kuntarakentaminen jatkunee vahvimmin pienissä alle 2 M€
maksavissa paloasemissa ja kappalemääräisesti merkittävässä määrin pienissä kunnissa, jotka ovat yrityksille vähemmän kiinnostavia kiinteistöliiketoimintana.

•

elinkaaren aikainen kustannus-hyötysuhde
― Investoinnin heikko käyttöaste: Paloasemakiinteistöihin on vuokralaisena sitouduttu pitkäksi ajaksi, vaikka tarve on mahdollisesti vähentynyt. PSR:lle takaisinmaksettavan osuuden on joissain tapauksessa todettu olleen esteenä kiinteistön ottamiseen muuhun käyttöön. Tämä on johtanut tarpeettomienkin tilojen ylläpitoon.
― PSR:n lain mukainen takaisinperintävelvoite sisältää toisaalta kohtuullistamisperiaatteen, ja käytännössä takaisinperinnät ovat olleet pieniä. Vaikutusta on teoreettisesti lähinnä suurimmissa avustuksissa, joiden osalta kiinteistön käyttötarve muuttuu lyhyehkön paloasemakäytön jälkeen. Toisaalta jos kunta voi ottaa valmiin paloasemakiinteistön muuhun käyttöön, on avustuksen takaisinperinnälle selkeä peruste.

•

muun sopimuspalokuntatoiminnan ylläpito
― On esitetty tapauksia, joissa sopimuspalokuntakäyttöön kaavailtu rakentamishanke
yksittäisen VPK:n omana hankkeena ei ole pelastusalueen näkökulmasta optimaalinen sijainniltaan
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― On esitetty tapauksia, joissa sopimuspalokuntakäyttöön kaavailtu rakentamishanke
ei ole ollut pelastusalueen näkökulmasta lainkaan tarpeellinen
― Sopimuspalokuntien omien hankkeiden tukemisessa pelastusalueiden lausunnolla
on keskeinen merkitys. Osa pelastusalueista jättää sopimuspalokuntien hankkeet
kiireellisyysjärjestyksessä alueen omien hankkeiden taakse.
•

avustusten jakautuminen maan tasolla
― On esitetty, että rahan jakautuminen AVI-alueille tai rakentamisen kiireellisyysjärjestys (suhteessa mm. asemien määrään) ei ole oikeudenmukainen koko maan tasolla
― kyse on rahastossa päätetystä avustusten alueellisesta ja jakoperiaatteesta ja pelastusalueiden/AVIen asiantuntemuksellaan arvottamista avustuskohteista. Optimaalista mallia ei ole. Mallia voidaan kehittää, ja perustaa jatkossakin rahastossa tehtävät päätökset faktaan ja rahaston omaan harkintaan. (käsitellään tarkemmin erikseen)
ONKO RAHASTON
RAKENNUSHANKEAVUSTUKSELLA VÄÄRISTÄVIÄ
VAIKUTUKSIA (RAKENTAMISEEN,
PÄÄTÖKSENTEKOON, ASEMAVERKOSTON
OPTIMAALISUUTEEN, AIKATAULUTUKSEEN)
Kyllä

Ei

Mahdollisesti

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Pelastusalueiden näkemykset rakennushankeavustusten mahdollisista epäsuotuisista vaikutuksista
Pelastusalueiden näkemysten mukaan paloasemarakentamisen tuki saattaa huonoimmillaan heikentää verkoston muutosherkkyyttä, koska tuella edistetään yli 30 vuoden päähän vaikuttavaa
päätöstä kunnan paloaseman tai sopimuspalokunnan aseman rakentamisesta ja sijainnista. Kunnan pitäisi harkita vaihtoehtona myös yleiskäyttöisempiä tiloja, ja tarvittaessa myös vuokrata niitä
markkinoilta.
Vuokran alennus vaikuttavuuden osoittamisessa
PSR edellyttää, että rakennushankkeille myönnetty tuki otetaan täysmääräisesti huomioon vuokran alennuksena pelastuslaitokselle. Useimpien pelastusalueiden sopimuksissa vuokra kierrätetään takaisin kuntien maksettavaksi, jolloin sitä ei pidetä merkittävänä. Toisaalta parempaakaan
mallia ei haastatteluissa noussut esille.
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MILLÄ TAVOIN VUOKRAN ALENNUS TULISI
OTTAA HUOMIOON, JOTTA AVUSTUKSEN
VAIKUTTAVUUS OLISI OSOITETTAVISSA

Muu malli

Nykymalli

Nykymallin
tarkentaminen

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Pelastusalueiden näkemykset vuokran alennuksen toteuttamistavasta
Kolmasosa pelastusalueista ei koe vuokramallia hyödylliseksi tavaksi varmistaa sitä, että ”pelastusalue saa täysimääräisen hyödyn avustuksesta”. Vuokrat useimmissa tapauksissa laskutetaan edelleen alueen kunnilta. 2/3 -osalle pelastusalueita malli kelpaa sellaisenaan tai nähdään, että PSR voi
sitä tarkentaa haluamaansa suuntaan.
Rahaston merkitys paloasemahankkeiden rahoittajana
Haastattelujen perusteella rahasto tukee päätöksillään paloasemarakentamista sekä mentaalisesta
näkökulmasta (kuntien päätöksentekoa ja sopimuspalokuntatoimintaa tukeva rooli) että aineellisesta näkökulmasta (rahoittajarooli).
TOTEUTUISIKO HANKE ILMAN RAHASTON
RAKENNUSHANKEAVUSTUSTA
Ei

Kyllä

Vaihtelee
hankkeittain

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Toteutuisiko hanke ilman rahaston avustusta
Pelastuslaitosten mukaan vain pieni osa hankkeista ei toteutuisi lainkaan ilman rahaston avustuksia. Avustuksen vaikutus hankkeen toteutumiseen kuitenkin vaihtelee vahvasti hankkeittain.
Puolet pelastusalueista tyytyisi hankeavustusten nykymalliin, kunhan avustuspäätösten kriteereitä
täydennetään. Kriteerejä ehdotetaan täydennettäviksi siten, että avustuksia myönnettäisi
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― ensisijaisesti pieniin asemiin
― ensisijaisesti uusiin kuntien rahoittamiin asemiin
― harkitusti peruskorjauksiin tai laajennuksin

MITEN RAKENNUSHANKEAVUSTUKSET
PITÄISI KOHDENTAA, JOTTA NIILLÄ
SAAVUTETAAN PARAS VAIKUTTAVUUS
Nykymalli

Uudelleen
kohdentaminen

Kriteerien
täydentäminen

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Pelastusalueiden näkemyksiä hankeavustusten kohdentamisesta
vaikuttavuuden näkökulmasta
Nykymallin täydentämisen tavoitteiksi esitettiin vaikuttavuuden näkökulmasta myös haja-asutusalueen tukeminen sekä sopimuspalokuntatoiminnan varmistaminen.
Ahvenanmaan mahdolliset erityispiirteet
Ahvenanmaan maakunnassa pelastustoimi on maakunnan oman lainsäädännön mukaisesti järjestetty. Keskeisenä piirteenä on maakunnan 16 kuntaa. Pääosa paloasemista on VPK-omisteista. Paloasemaverkosto on pääosin kunnossa. Maakunnassa tulevaisuutta ovat jatkossakin pienet paloasemayksiköt.
Tarvenäkökulmasta avustuksia on pienissä kunnissa tarvittu päätöksen teon käynnistämiseen. Väestöpohjan pienuuden vuoksi maakunnan vuosittainen osuus avustuksista on kuitenkin pieni. Jatkossa avustusten toivotaan kohdistuvan merkittäviin kalustohankintoihin ja yhteisiin järjestelmätason uudistuksiin. Erityisesti IT:n arvioidaan olevan tulevaisuuden kehitys- ja hyödyntämishaaste
toimialalla.
Ahvenanmaan kunnat ja vapaaehtoisjärjestöt eli VPK:t ovat hakeneet avustuksia suhteellisen vähän. Tästä syystä avustusjärjestelmää voitaisiin maakunnan näkökulmasta kehittää mm:
― Maakunnan keskushallinnossa PSR:n ruotsinkielistä ohjeistusta ja lomakkeita ei
ole osattu etsiä www-sivuilta. Tämä kuvaa hyvin PSR:n viestinnän haasteellisuutta – satunnaiskäyttäjä kaipaa ”kädestä pitoa” ja neuvontaa, eikä osaa itse olla
tiedon haussa aktiivinen.
― hakuprosessissa voitaisiin vaatia parempia pidemmän ajan suunnitelmia, ei vain
vuosittaisia irtohakemuksia
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― maakuntatasolla haluttaisiin tehdä enemmän valmistelua hakuprosessissa ja lähettää yhteinen koko aluetta koskeva priorisoitu hakemus.
― haluttaisiin etukäteistietoa rahaston päätöksestä, kuten aikaisemmin, jolloin
omaa toimintaa pystyisi suunnittelemaan rationaalisemmin
― rahasto voisi nostaa esille haluamiaan vuosittaisia teemoja, jolloin osa avustuksista voitaisiin kohdistaa kansallisesti tärkeille yhteisille kohdealueille
Rakennushanketuen merkitys on Ahvenanmaalla jakoperiaatteen vuoksi kuitenkin varsin pientä,
jollei jakoperusteita ja samalla jako-osuuksia muuteta voimakkaasti riskiperusteisiksi (mm. laivaliikenne).

Harjoitusaluehankkeiden avustaminen
Pelastustoimen alueille ja kunnille voidaan myöntää erityisavustusta myös harjoitusaluehankkeisiin. Laajempien harjoitusalueiden tarve on eri pelastusalueilla vaihteleva. Asiaa on selvitelty viimeisen 20 vuoden aikana useaan kertaan, mutta koko maan tasoista toimintamallia tai harjoitusalueiden sijoitteluratkaisua ei ole löydetty. Lähihistoria pelastusalueilla on osoittanut, että etäällä
olevien harjoittelualueiden käyttöasteet ovat jääneet alhaisiksi, ja alueiden ylläpitokustannukset
ovat osoittautuneet liian korkeiksi.
Laajojen uusien harjoitusalueiden suunnitelmia ei pelastusalueilla tällä hetkellä ole. Varsin yleisenä
näkemyksenä on, että harjoitusalueet voisi poistaa avustettavien kohteiden joukosta, ja keskittyä
lähivuodet varsinaisen paloasemaverkoston tukemiseen. Harjoitusalueisiin kohdistuvat tuet eivät
saisi pienentää paloasemarakentamiseen varattua avustusosuutta.
Edelleen laajojen harjoitusalueiden rakentamisessa tulisi olla malttia, ja myös palokuntien tulisi
etsiä muita keinoja harjoitteluun. Onkin esitetty, että erilaisia simulaatioita ym. uudenlaisia ”päätä
käyttäviä” harjoitteita pitäisi kehitellä huomattavasti enemmän. Uusi hanke kansallisen harjoittelualuestrategian aikaan saamiseksi on varmasti halvempi kuin yksi turhaksi osoittautuva tai hyvin vajaalla käytöllä toimiva uusi harjoitusalue.
Useat haastatellut esittivät, että hajautetusti rakennettavat pienemmät harjoitusalueet on realistisinen etenemismalli. Tämä edellyttäisi yhteistyötä eri alueiden ja osapuolten kesken. Yhteistyö
luomiseksi PSR:llä voisi olla katalysaattorin rooli.
Harjoitustoiminnalla nähtiin olevan myös sopimuspalokuntatoimintaa ylläpitävä rooli. Haastatteluissa esitettiinkin, että PSR edistäisi uudenlaista sopimuspalokunnan ylläpitämää harjoitusaluekonseptia, jota pelastusalueet käyttäisivät harjoitteluun korvausta vastaan.
Harjoitusalueavustuksen tarve, tarkoituksenmukaisuus ja merkitys
Varsin yleisenä näkemyksenä on, että harjoitusalueet voisi poistaa avustettavien kohteiden joukosta, ja keskittyä lähivuodet varsinaisen paloasemaverkoston tukemiseen. Erityisesti ne eivät saisi
pienentää paloasemarakentamiseen varattua avustusosuutta.
Pienehköjen harjoitusalueiden rakentaminen voidaan helpommin perustella tarpeen ja arvioitavan
kustannus-hyötysuhteen avulla. Niiden aikaan saamiseksi PSR:n avustus on liikkeelle paneva
voima, joka nostaa ne kuntien prioriteetissa toteutushankkeiksi.
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Harjoitusalueiden avustamisella nähtiin olevan tukea vähentävä vaikutus muuhun rakentamisen
avustamiseen - tätä ei pelastusalueilla haluta.
Yksittäisen pelastusalueen oman harjoitusalueen tukemista kannatettiin yleisesti – avustus varmistaisi pelastusalueella tunnistettuun tarpeeseen suunnitellun pienimuotoisemman alueellisen hankkeen toteutumisen.
HARJOITUSALUEIDEN AVUSTAMISEN
TARVE, TARKOITUKSENMUKAISUUS,
VAIKUTTAVUUS JA MERKITYS
Vähäinen

On
merkitystä

Merkittävä

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Harjoitusalueiden avustamisen merkitys pelastusalueille
Pelastusalueet tunnistavat tarpeen hajautettuihin, pienistä harjoitusalueista koostuviin kokonaisuuksiin sekä joihinkin suuriin, valtakunnallisiin harjoitusalueisiin. Alueellinen tai sitä laajempi vaikuttavuus nähtiin haasteelliseksi saavuttaa. Syynä tähän on toisaalta käyttöasteongelma ja toisaalta sijoittamisen ongelma ympäristönäkökulmasta. Pelastusalueiden yhteistyön kehittämisen
näkökulmasta AVI-alueisiin sidotut harjoitusalueavustukset ei harjoitusalueiden osalta ole toimiva.
Valtakunnallisten alueiden osalta olisi luotava ensin kansallinen strategia.
Tarvenäkökulmasta harjoitusalueet eivät ole keskeisin rakennushankkeiden piirissä oleva kehitysalue pelastusalueilla, vaikka jo perusharjoittelussakin tunnistetaan puutteita. Jo harjoitusaluehankkeiden arvottaminen ja ”kiireellisyysjärjestykseen laittaminen” on alueen sisällä vaikeaa.
Useampivuotinen, vuosittain haettava rahoitus on kohderyhmien näkökulmasta mallina kelvollinen.

Rakennushankeavustusten avustuskäytännöt
Rakennushankeavustusten avustuskäytännöt ovat muotoutuneet ajan myötä. Hakukäytäntöjä ja
hakukriteerejä on useassa vaiheessa systematisoitu ja tarkennettu ja myös itse hakuja on suunnattu. Nykyinen hankeaihioita priorisoiva prosessi hyödyntää pelastustoiminnan eri tason asiantuntemusta, joita ovat sopimuspalokunnat, kunnat, pelastusalueet, AVI:t, PSR:n henkilökunta ja
heidän tukenaan olevat asiantuntijat sekä PSR:n hallitus. Avustuspäätökset perustuvat viime kädessä hallituksen harkintaan.
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MITEN RAHASTON AVUSTUSTEN MÄÄRÄÄ,
MYÖNTÖPERIAATTEITA JA KOHDENTAMISTA
TULISI KEHITTÄÄ
Uusi malli

Nykymallin
täydentämi
nen

Nykymalli

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Näkemykset kehittämistarpeista
Useat haastateltavat esittivät erilaisia näkemyksiä avustusten myöntämisen ja kohdentamisen kehittämiseksi. Yhtenäistä linjaa ei kuitenkaan noussut esille. Osa kehitysehdotuksista voidaan johtaa selkeästi eri alueiden omista tarpeista ja erityispiirteistä, jolloin näkemykset eivät voikaan olla
yleistettävissä. Nykymalli sai kuitenkin suurimman kannatuksen haastateltavien keskuudessa.
Useilla alueilla korostettiin kuitenkin tarvetta kohdentaa avustuksia yhteisiin hankkeisiin ja pelastustoimen valtakunnalliseen kehittämiseen.
Avustuksen määrä paloasemahankkeisiin
Avustusmääriä haluttiin yleisesti pitää merkittävinä suhteessa hankkeen budjettiin. Toisaalta kuntapäätöksenteon ja kuntatalouden näkökulmasta ”mikä tahansa pienikin summa riittää ja tukee
päätöksentekoa”.
Avustusten määrä uudishankkeissa. Kentän näkemysten pohjalta uudishankkeissa vaikuttava
avustusmäärä on vähintään 20 %, euromääräisesti 200–300 k€. Yleinen näkemys oli haastatteluissa, että avustusten tulisi tukea ensisijaisesti pienehköjä, alle 2 M€, kustannustehokkaita paloasemahankkeita.
Myös merkittävät yli 0,5 M€ laajennukset voitaisiin käsitellä uudishankkeiden luonteisesti.
Avustusten määrä peruskorjauksissa. Peruskorjauksissa pitäisi vaikuttavuuden varmistamiseksi
välttää laajoja (mahdollisesti epäonnistuvia) tilojen kuntoa parantavia saneeraushankkeita ja mm.
muuntaa hankkeita laajennushankkeiksi. Hankekoon kasvaessa tulisi rakentamista myös ohjata uudisrakentamisen suuntaan (esim. prosentuaalinen maksimiavustus tulisi alle 0,5 M€ hankkeille).
Avustusten myöntöperiaatteiden uudistaminen
Nykyisessä avustusten hakuprosessissa avustusten myöntöperiaatteet paloasemahankkeiden
osalta ovat varsin tarkasti kuvattu avustuskohteen osalta. Varsinaista kriteeristöä avustustarpeen,
kiireellisyyden ym. osalta ei ole, vaan hakemuksen ”esiarviointi” muodostuu hakemusvaiheessa eri
osapuolten tekemien arvioiden kautta. Keskeisenä ”hankkeen tarvearvioijana” on kunkin pelastusalueen johto ja tarvittavassa määrin eri pelastusalueiden arvioiden yhteen sovittajana aluehallintovirasto AVI.
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Haastatteluissa ehdotettuja periaatteita avustustoiminnan suuntaamiseksi ja kriteeristöksi ovat:
a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

arvionäkökulmina kustannukset (hinta) ja tarve (laatu)
tilan tarve paloasemaverkostossa
tilojen kunto
nykyisten tilojen toimivuus
rakennuksen tuleva käyttöaika (riittävän pitkä elinkaari)
pelastustoimintaa tukeva muu merkittävä käyttö (VPK)
kytkeytyminen paloasemarakentamisen 5 v hankesuunnitelmaan
paloasematilojen laskennallinen neliöhinta
autopaikat
24h päivystävä asemapaikka
paloasemien määrä alueella
väestön määrä aseman vaikutuspiirissä
toiminta-alueen laajuus
sopimuspalokuntien määrä alueella
henkilöresurssien saatavuus 5v ja 10 v tähtäimellä
kunnan kokoluokka
paloasemainvestoinnin suhde vuositason rakennusinvestointeihin kunnassa
harjoitusmahdollisuudet

Asukasperusteinen määrärahajakoesitys
Asukasperusteinen määrärahajakomalli perustuu alueella olevan väestön ja koko maan väestön
suhteeseen. Jako tapahtuu nykyisin aluehallintovirastojen AVI-alueiden mukaisesti.
Asukasperusteisuutta kritisoitiin sillä perusteella, että jakosuhde suosii taajaan asutettuja alueita.
joissa yksittäisen avustuksen vaikutus hankkeen toteutumiseen on vähäisempi. Toisaalta jakotapaa perusteltiin sillä, että rahaston raha on kerätty näiltä alueilta, ja että riskit ovat ko. alueilla
yleensä suuremmat.
Asukasperusteisen jakoperusteen etu on yksinkertaisuus ja mahdollisuus käsitellä avustustoimintaa AVI-tasoisesti ”itsenäisenä osakokonaisuutena”. Asukasperusteisuus on helpottanut PSR:n päätöksentekoa ja tuonut tyydyttävässä määrin valtakunnallista tasapuolisuutta. Haittapuolena on,
että jako ei tue koko maan tasoista tarvelähtöistä tarkastelua. Tarvelähtöisyyden näkökulmasta
erityisiä häviäjiä ovat myös ne alueet, jossa on paljon paloasemia.
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ASUKASLUKUPERUSTEINEN
MÄÄRÄRAHAJAKO
Nykymalli

Uusi malli

Nykymallin
täydentäminen

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Alueiden näkemykset asukasperusteisen määrärahajaon osuvuudesta
Asukasperusteisesti tehtynä jako nähdään todellista tarvetta vastaavana vain alle neljänneksessä
pelastusalueista. Yleinen käsitys on, että se ylläpitää epätasa-arvoa, mutta toisaalta tukee käsittelyä AVI-näkökulmasta. Hyvänä puolina on todettu, että avustus kohdistuu sinne, mistä raha on tullutkin. Avustukset kohdistuvat 1.- ja 2. -riskiluokan alueille.
Yhtenä perusteluna nykyiselle jaolle esitettiin, että parempaakaan jakoperustetta ei ole kukaan
osannut esittää. Määrärahajaon korvaamista uudella kansallisella mallilla tai muulla jakoperusteella tuki reilusti yli puolet pelastusalueista. Valtakunnalliset kriteerit on kuitenkin alueiden pohdinnoissa todettu haastaviksi. Kriteerien määrä voi olla isokin, mutta niiden painottamisen jälkeen
pitää näkemysten mukaan rahaston tehdä vielä oma harkintansa.
JAKAANTUVATKO
RAKENNUSHANKEAVUSTUKSET AVI-ALUEILLE
TASAPUOLISESTI
Kyllä

Kohtuullisesti

Eivät

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Näkemykset rahan jakautumisesta AVI-alueiden kesken
AVI-alueiden tasolla tapahtuvan rahan jaon asukasperusteisuutta pidetään epätasaista rahan jakautumista korostavana. Eräät pelastuslaitokset eivät saa mielestään heille kuuluvaa osuutta vuosittain. Toisaalta AVI:t korostavat, että he voivat omissa priorisoinneissaan tasata tilannetta pidemmällä aikavälillä.
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Pelastuslaitosten osalta on myös nähtävissä, että tarkkaa tietoa rahan jakautumista ei ole käytännössä edes mielletty, vaan keskustelussa jaon perusteluista esiintyi myös sanoja ”vuoro”, ”mielivalta”, ”virkaintoisuus”, jne.
Kiireellisyysjärjestyksen arviointi
PSR:lle tulevissa avustushakemuksissa on sekä pelastusalueiden oma esitys kiireellisyysjärjestyksestä että kunkin AVI-alueen omalta osaltaan kokoava näkemys oman alueen kiireellisyysjärjestyksestä. Nykyinen malli on helpottanut PSR:n valmistelutyötä tuomalla alueiden ja AVIen asiantuntemuksen osaksi prosessia. Koko maan tasolla PSR:n on itse tehtävä kiireellisyysjärjestysarvio.
Pelastusalueet pitivät kiireellisyysjärjestystä käytännönläheisenä tapana kuvata, miten ”kiire” jollakin hankkeella on. Toisaalta kyse on ollut osittain hanke-ehdotusten sovitusta vuorojärjestyksestä,
ja lisäksi ”pieni kiire vs. iso kiire” menevät kokonaistarkasteluissa sekaisin. Lisäksi isot hankkeet
etenevät todellisuudessa ”kiireellisinä” riippumatta rahaston päätöksistä.
Erillismäärärahojen tai erillishakuajan mahdollinen tarve
Pelastusalueiden johto ja AVI:t totesivat varsin yhdensuuntaisesti, että harjoitusalueille mahdollisesti myönnettävä avustus ei etenkään nykyisessä taloustilanteessa tulisi olla osa rakennushankkeille myönnettävää rahoitusosuutta.
Nykyisellään kalustoavustushakemukset tulevat PSR:ään samaan aikaan rakennushankeavustusten
kanssa. Hakijan kannalta kalusto on voitu asettaa ensisijaiseksi rakennushankkeisiin nähden.
Paloasemarakentamisen osalta ei ole noussut vahvasti tarpeita erillishakuajoille. Yksittäisissä kommenteissa kuntien suunnalta on esitetty, että keväällä saatavan päätöksen ja keväällä alkavan rakentamisen välinen aika on liian lyhyt. Näin varmaan onkin hankkeissa, joissa rakennushankkeen
käynnistämisen edellytyksenä on myönnetty avustus (vaikka jo hakuvaiheessa olisikin kirjallisesti
ilmoitettu, että hanke aiotaan käynnistää).
On myös esitetty näkemyksiä, että rakennushankeavustusten hakemista jälkikäteen ei hyväksytä,
koska jälkikäteen on vaikea enää tehdä systemaattista ja tarvelähtöistä tarkastelua tuen tarpeesta.
Yhteistyö pelastuslaitosten ja AVI:jen välillä
Pelastuslaitosten ja AVI:jen yhteistyö paloasemarakentamisen avustusten käsittelyssä vaihtelee.
Kiireellisyysjärjestys muotoutuu pääasiassa jo pelastuslaitoksissa, ja AVI:lla on tähän prosessin mukainen tarkennusmahdollisuus. Noin puolessa AVI:sta tehdään tarkennustyötä aktiivisesti. Varsinaisia merkittäviä ristiriitoja ei ole ollut. Osa pelastuslaitoksista kokee kuitenkin AVI.n käsittelyn
ylimääräisenä hakuprosessin vaiheena.
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YHTEISTYÖ PELASTUSLAITOSTEN JA AVIEN
VÄLILLÄ KIIREELLISYYSJÄRJESTYSTÄ
ASETETTAESSA

Alueella
keskeinen
rooli

Yhteistyössä
AVIn kanssa

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Yhteistyömallit eri AVI:jen ja pelastuslaitosten välillä
Eri AVI:issa käsittelytavan ratkaisee selkeästi virkamiehen oma kiinnostus ja perehtyminen. Käsittelyssä on eroja myös riippuen siitä, onko AVI:lla valvottavanaan yksi (Lappi), kaksi (Lounais-Suomi)
vai seitsemän pelastusaluetta (Etelä-Suomi).
Pelastusalueiden näkemykset AVI:n ”kentän” tuntemuksesta vaihtelevat voimakkaasti eri AVI-alueilla. Useat pelastusalueet tunnistavat mielestään parhaiten alueen rakennushankkeiden kiireellisyyden. AVI:n rooli ja tarpeellisuus hakuprosessissa kyseenalaistettiin sekä AVI:jen että pelastusalueiden haastatteluissa.

Hakuprosessin toimivuus
Rakennushankeavustusten haku- ja päätösprosessissa on tunnistettavissa seuraavat askeleet ja
päätösvaiheet:
― Avustusta haetaan Palosuojelurahaston määrääminä aikoina, yleensä kerran vuodessa
― Alueen pelastuslaitos puoltaa / ei puolla hanketta (kuntahanke, sopimuspalokunnan hanke)
― Alueen pelastuslaitos laittaa alueensa kaikki kalustohakemukset sekä rakennushankehakemukset (mukaan lukien harjoitusalueet) keskinäiseen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen.
― Hakemukset perusteluineen lähetetään asianomaiseen aluehallintovirastoon,
jossa AVI:n pelastusalan asiantuntijat kokoavat eri pelastusalueiden hankkeet
AVI-tasoisesti keskinäiseen järjestykseen (kiireellisyysjärjestys) asiantuntemuksensa, kokonaisnäkemyksensä ja pelastusalueiden kanssa käytyjen neuvottelujen
perusteella
― AVI:jen tuottamat kiireellisyysjärjestyslistat ja hakemukset liitteineen toimitetaan
Palosuojelurahastoon määräaikaan mennessä
― Palosuojelurahasto selvittää kunkin hakemuksen osalta sen hakuohjeenmukaisuuden saamansa hakemusaineiston perusteella
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― Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen sekä asukaslukujen mukaiset määrärahalaskelmat
― Palosuojelurahaston hallitus tekee valmisteltuun päätösaineistoon pohjautuen
harkintansa mukaiset avustuspäätökset
HAKUPROSESSIN TOIMIVUUS
Uudistettava

Jotain
kehitettävää

Nykyinen
toimiva

Kuva. Haastatteluyhteenveto. Hakuprosessin toimivuus
Hakuprosessi koetaan pääosin toimivaksi. Se on pelastusalueen näkökulmasta ymmärrettävä,
mutta (ainutkertaisen) kuntahakijalle haastava, koska hakuprosessia ei tunneta etukäteen (esimerkkinä tässä raportissa kuvattu Järvenpään esimerkkihanke). Lomakkeissa on kunta- tai sopimuspalokunta-hakijan näkökulmasta vaikeita kohtia. Hakuprosessin työmäärät koetaan pienehköiksi. Prosessin tarvitsema tieto tuotetaan pääosin muutenkin rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.
Mahdollisen sähköisen prosessin toimivuutta epäillään monitoimijaympäristössä. Koko prosessin
perustamista sähköisiin lomakkeisiin pohjautuvaksi pidettiin jo hyvänä modernisaationa.

Kokemukset haku- ja tilityslomakkeista
Rakennushankkeiden hakuprossissa käytetään valmiita lomakepohjia. Lomakkeita pidetään sisällöltään kohtuullisen toimivina. Osa toimijoista pitää lomaketta kuitenkin liian yksityiskohtaisena.
Toisaalta lomakkeen täyttö suhteessa vaadittuun liiteaineiston valmisteluun on erittäin pieni työ
hakemuksen tekemistä. Konkreettisia ja merkittäviä muutosehdotuksia ei noussut esille haastatteluissa. Lomakkeiden sähköistä täyttöä ja opasteiden lisäämistä ehdotettiin.
Pelastusalueet ja AVI:t ovat joutuneet opastamaan ja tukemaan lomakkeita harvoin täyttäviä henkilöitä kunnissa ja sopimuspalokunnissa.
Haastatteluissa ei saatu ehdotuksia www-pohjaisesti täytettävään tilityslomakepohjaan. Pohjan
täyttö perustuu hankkeen talouden taustatietoihin, jotka taloushallintohenkilöt kohdeorganisaatioissa ovat keränneet.
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Hallinnollinen työmäärä: AVI – pelastuslaitos – saaja
Rakennushankkeiden hakemusprosessissa työmäärät ovat haastateltavien esittäminen arvioiden
mukaan varsin pieniä:
― pelastusalueen työmäärä: ”korkeintaan päiviä”
― AVI:n työmäärä: ”päivästä viikkoon”
― kunnan tai sopimuspalokunnan työmäärä: merkityksetön suhteessa varsinaiseen
hankesuunnitteluun
Hallinnollien työmäärä rakennushankeavustusten osalta on arvioitu koko maan tasolla olevan selkeästi alle 1 htv. Tämä työmäärä sisältää tällöin jo muutakin AVI-pelastuslaitos-kunta -välistä normaaliin kanssakäymiseen liittyvää työpanosta.

Sähköisen haun hyödyntämisen mahdollisuudet hakijan näkökulmasta
PSR on mukana sisäasioiden ja EU-rahastojen sähköistyshankkeen hankeryhmässä, ja selvittää
osaltaan kyseisen alustan käyttöönottoa rahaston avustushakujen osalta.
Sähköisen haun kehittäminen on noussut esille myös pelastusalueilla ja AVI-tasolla. Haasteiksi on
esitetty seuraavia näkökulmia:
h. kuntien (ja samalla pelastusalueiden) valmiudet vahvasti käyttäjätunnistettujen palvelujen käyttöön vaihtelevat ja ovat keskimäärin heikot
i. sopimuspalokuntien käyttöön tuleva osio olisi oltava erittäin yleiskäyttöinen ja
helppo
j. liiteaineistojen käsittely on mietittävä uudestaan. (Ei esim. ole mielekästä tallentaa
pitkiä kunnanvaltuuston pöytäkirjoja, vaan ”raksi ruutuun, että kunnanvaltuuston
päätös on tehty, ja että skannattu A4 on liitteenä)
k. nykyinen hakuun liittyvä sähköpostiliikenne on raskas, ja tulisi nopeasti korvata paremmalla ratkaisulla.
l. lausuntomenettely olisi luonteva osa sähköistä hakuprosessia
m. kokonaisuutena tavoitejärjestelmän tulee tukea eri organisaatioissa olevien tunnistettujen käyttäjien työnkulkuja
n. osa käyttäjistä ei oman arvionsa mukaan kykene sähköisen hakuprosessin hyödyntäjäksi
o. rakennushankehaun käyttö on ns. ainutkertaista, joten prosessin on oltava yksinkertainen

Yhteenveto hakuprosessista
Hakuprosessi on hakijan näkökulmasta vasta pieni osa rakennushanketta. hakuprosessissa on
haasteina
― hakulomakkeet ja ohjeet ovat riittävän loogisia, mutta satunnaiselle hakijalle osittain vaikea ymmärtää
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― asia kuvataan ja esitellään varsin viranomaislähtöisesti
― soveltamisohjeita on niukasti
― aktiivista hakijoiden tukemista ja opastusta ei ole tarjolla
Nykyinen hakuprosessi perustuu nykyiseen malliin, jossa PSR julistaa haun avatuksi, ja eri osapuolet vaiheittain tuottavat tarvittavan päätösaineiston, joka sinänsä tallennetaan sähköisenä SM:n
asianhallintajärjestelmään. PSR voi poimia sähköisestä aineistosta (excel-taulukot) tietoa omaan
päätösprosessiinsa.
Yleisiä näkemyksiä ovat:
a. Hakuprosessi panostuksen ja ajoituksen näkökulmasta ei edellytä kehittämistä.
b. Lausuntomenettely ja sen sähköistäminen on luonteva osa hakuprosessia.
c. Nykyprosessissa PSR tekee hakemuksiin liittyen paloasemarakentamiseen liittyvää
sisällöllistä tarkastusyötä, jonka voisi siirtää asiantuntijoille.
d. Vaikuttavuuden kehittämisen yksi näkökulma on jälkiarviointi avustetuista hankkeista, välittömästi, ja esim. 5 vuoden kuluttua hankkeen valmistumisesta.
Hakuprosessi teknisenä kokonaisuutena ei aiheuta suuria kehittämispaineita. Sen sijaan koko hakuprosessia toivotaan haastattelujen perustella kehitettävän viranomaisprosessista käyttäjälähtöisempään suuntaan, kuten sisältämään neuvontaa, ohjeita, yhteistä suunnittelua ja yhteistä ennakkokäsittelyä.

