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Kuntarajojen liudentuminen, jossa ylikunnallinen toiminta sai entistä suuremman merkityksen 
kuntien toiminnassa ja johtamisessa, lähti liikkeelle 1990-luvulla. Kuntien välinen yhteistyö 
nousi Suomessa paikallisen hallinnan ajankohtaisimmaksi ja tärkeimmäksi kysymykseksi 
2000-luvulla. Kunnat ovat palvelujen järjestäjinä murroksessa. Kuntaorganisaatioiden uudis-
taminen etenee monella taholla ja uudistusesityksiä tulee jatkuvasti. Ylikunnallisen organisaa-
tion johtaminen on monimuotoinen ja erityisen ajankohtainen ilmiö. 
 
Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen, fenomenologis-heuristinen tutkimus, jossa kuva-
taan ja pyritään ymmärtämään ilmiönä ylikunnallisen organisaation johtamista. Haastattelut 
toteutettiin touko-heinäkuussa 2014. Tutkielman analyysi on tehty teoriaohjaavana sisällön-
analyysina. 
 
Ylikunnallisen organisaation johtamista tarkasteltiin viiden eri teeman näkökulmasta. Teemat 
olivat organisaation rakenne ja johtaminen, ohjausjärjestelmä ja toiminnan ohjaus, poliittinen 
ja ammatillinen johtaminen, ylikunnallisen organisaation johtajan rooli sekä tulevaisuus. Tut-
kielman empiirisenä kohteena on ylikunnallisesti organisoitu Pirkanmaan pelastuslaitos ja 
laajemmin alueellinen pelastustoimi.  
 
Ylikunnallisen organisaation johtamisen keskiöön nousi paikallinen hallinta, jossa ylikunnal-
lisesti toimivan organisaation tulee varmistaa omistajakuntien tarpeet ja odotukset sekä tuot-
taa kunnille sellaista hyötyä mitä ne eivät muuten saa. Toiminta-alueen mittakaavan kasvaessa 
keskeisenä näyttäytyvät toimijoiden väliset kumppanuus- ja verkostosuhteet. 
 
Pelastustoimen alueellistamisen seurauksena ja toiminta-alueen mittakaavan kasvaessa ohjaus 
on muuttunut suuntaan, jossa kumppanuuden ja vuorovaikutuksen rakentumisena ilmenevä 
verkostojen hallinta nousi tärkeimmäksi tekijäksi toiminnanohjauksessa. Valtion suunnalta 
tulevan toiminnanohjauksen tarkastelussa keskeisimpänä näyttäytyy ensinnäkin tarve, että 
pelastuslaitosten ja sisäministeriön suhde pitäisi muuttua normiohjauksesta enemmän kump-
panuuden varaan rakentuvaksi. Merkkejä kumppanuuden rakentumisesta on nähtävissä. Toi-



 

 

seksi pelastustoimen alueellistamisen seurauksena ja toiminta-alueiden mittakaavan kasvun 
myötä aluehallintoviraston rooli pelastustoimen osalta on supistunut niin merkittävästi, että 
sen lopettamista tulisi harkita, jolloin sisäministeriö voisi ohjata suoraan nykyisiä alueellisia 
pelastuslaitoksia. 
 
Kuntanäkökulma on säilynyt vahvana koko alueellisen pelastustoimen olemassaolon ajan. 
Pelastustointa tarkastellaan alaa koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä itsenäisen kunnan 
näkökulmasta, jolloin ylikunnallista hyötyä ei nähdä. Ongelman poistamiseksi pelastuslaitos-
ten tulisi jalkautua kuntiin käymään keskustelua ja tuomaan vielä selkeämmin esille alueelli-
sen pelastustoimen hyötyjä. 
 
Epämuodollinen johtamisen merkitys nousi tärkeäksi tekijäksi. Ylikunnallisen organisaation 
johtajan ja kunnanjohtajien välinen suora keskinäinen yhteydenpito näyttäytyy välittömän 
ohjauksen ilmentymänä siitä huolimatta, että se on pelastuslaitoksen ohjausjärjestelmän epä-
muodollinen, sääntöihin kirjoittamaton ohjausmenetelmä.  
 
Ylikunnallinen toiminta ja toiminta-alueen mittakaavan kasvu ovat muuttaneet johtajan työtä 
merkittävästi. Ylikunnallisen organisaation johtajan rooli ei ole pelkästään organisaation joh-
tamista, vaan keskeisenä näyttäytyvät hallinnon rajojen ylittäminen suhteiden luomisella 
kaikkiin omistajakuntiin ja muihin toimijoihin. Keskeistä johtajan roolissa on huolehtia siitä, 
että verkostot, prosessit ja rahoitus ovat kunnossa. 
 
Ylikunnallinen toiminta tulee lisääntymään kiihtyvällä tahdilla kunnille kuuluvien tehtävien 
hoitamisessa. Keskeisenä syynä näyttäytyy takkuileva kuntauudistus. Tulevaisuuden luotai-
lussa ilmenee 2000-luvun uudistuksissa näyttäytyvä aikakaudelle ominainen murrosvaihe, 
jossa kuntaorganisaatioiden kehityssuunnista ei ole yhteneväistä näkemystä. Yhtäältä ylikun-
nallisten organisaatioiden nähdään vahvistavan kuntien asemaa, toisaalta taas kysytään onko 
kunnilla tulevaisuudessa mitään roolia palvelujen järjestämisessä, jos ne eivät kykene siihen 
alueiden mittakaavan kasvaessa. 
 
Aineistosta työntyy modernin yhteiskunnan ilmentymänä verkostot hallinnan peruspiirteenä. 
Uudet koordinaatiokäytännöt toteutetaan verkostoissa, kumppanuussuhteissa ja keskustelupe-
rustaisissa yhteistyömuodoissa. Erilaiset yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteet nousivat 
peruspiirteenä tutkimuksen empiirisessä osiossa jokaisen teeman tarkastelussa. Nämä piirteet 
ovat muuttaneet ja muuttavat ylikunnallisten organisaatioiden johtamisen käytäntöjä toiminta-
alueiden mittakaavan kasvaessa. 
 
Avainsanat: governance, ylikunnallisen organisaation johtaminen, kuntaorganisaation ohjaus-
järjestelmä, toiminta-alueen mittakaavan kasvu, pelastustoimi 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Kunnilla on merkittävä rooli ihmisten arkipäiväisten palvelujen järjestäjinä. Toimivallan ja 

vastuun hajauttaminen keskushallinnolta alue- ja kuntatasolle on viime vuosina ollut yleisesti 

sovellettu toimintamalli Euroopassa. Nähtävissä on myös merkkejä, jossa valtio on kiristänyt 

ohjausotettaan kunnissa ja kunnat ovat uudistaneet rakenteitaan ja tiivistäneet keskinäistä yh-

teistyötä. Suomessa kunnallisen itsehallinnon vastuulla on suuri määrä yhteiskunnallisia pal-

veluita. (Haveri ja Anttiroiko 2013, 79-80; Haveri, Airaksinen ja Paananen 2013, 28.) 

 

Kunta- ja palvelurakenteita koskevat muutospyrkimykset tuovat jännitteitä ja muutoshaluja 

jokapäiväiseen johtamiseen kuntakentällä. Ennen kaikkea vuosia kestävät kansalliset uudis-

tushankkeet muodostavat pitkään jatkuvaa epävarmuutta kuntien organisaatioille. (Laavi 

2013, 7.) Kuntakentän johtamisen haasteet liittyvät keskeisesti hallinnon pirstaloitumiseen ja 

hallintaverkostojen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Yhteiskunnalliseen kehitykseen 

liittyy sekä yhdenmukaistavia, alueita yhteen nivovia ja kokoavia että hallintaa pirstovia piir-

teitä. Alueiden näkökulmasta voidaan puhua kokoamisesta horisontaalisen yhteistyön lisään-

tyessä eri osapuolten välillä. Kuntahallinnon näkökulmasta kysymyksessä on enemmänkin 

pirstoutuminen kun aiemmin selkeät hierarkkiset hallintajärjestelmät muokkautuvat verkos-

tomaisiksi monitavoitteisiksi ja hankalammin ohjattaviksi. Kansallisen kehityksen näkökul-

masta voidaan myös puhua pirstoutumisesta hallinnan tapojen erilaistuessa eri puolilla maata. 

Verkostomaiset yhteistyön muodot nähdäänkin yhdeksi ratkaisuksi lievittämään hallintojär-

jestelmien pirstaloitumisen haittavaikutuksia. (Haveri 2004, 25; Löfgren ja Ringholm 2009, 

506; Airaksinen 2009, 193-194; Kuntsi 2012, 14).  

 

Kuntajohtamisen erityispiirre on dualistinen johtamisjärjestelmä, jolloin johtaminen on poliit-

tisen ja ammattijohdon yhteistyötä (Laavi 2013, 1). Valtaa käyttävät ja organisaatioita johta-

vat toisaalta demokraattisesti valitut poliittiset päättäjät eli luottamushenkilöt ja toisaalta joh-

tavat viranhaltijat (Hietala 2007, 41).  
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Kuntarajojen liudentuminen, millä Haveri, Airaksinen ja Paananen (2013, 37) tarkoittavat 

muutosta, jossa ylikunnallinen ja seudullinen toimintaympäristö saivat entistä suuremman 

merkityksen kunnan toiminnassa ja johtamisessa, lähti liikkeelle 1990-luvulla. Kuntarajat 

ylittävä vuorovaikutus lisääntyi kasvattaen kuntien välistä riippuvuutta. Ylikunnallisen ulot-

tuvuuden merkittävyys kasvoi niin palveluissa kuin elinkeinojen kehittämisessä. Johtamisessa 

korostui entistä enemmän asiat, jotka ulottuivat oman kunnan rajojen ulkopuolelle. Kuntien 

eri roolit linkittyvät tiiviisti toisiinsa, ja esimerkiksi tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet näyt-

täytyvät tärkeänä syynä, minkä vuoksi kunnilla tulee itsehallinnollisina yksikköinä olla mah-

dollisuus järjestää palvelut mahdollisimman joustavasti paikallisesti (Komulainen 2010, 181).  

 

Suomen EU-jäsenyyden myötä saivat alkunsa ohjelmallinen aluepolitiikka ja seutukuntajaot. 

Seudullisilla kehittämisohjelmilla ja vuonna 2001 käynnistyneellä aluekeskusohjelmamenette-

lyllä katsotaan olleen tärkeä merkitys ylikunnallisen toiminnan vauhdittajana. Aluksi yhteis-

työn kohteena oli erityisesti elinkeinopolitiikka. Palvelut tulivat mukaan vuosituhannen vaih-

tumisen jälkeen. (Haveri, Airaksinen ja Paananen 2013, 37.)  

 

Kuntarajojen liudentuminen nähdään tapahtuneen vähittäisenä oppimisprosessina, missä kes-

keistä on eri toimijoiden välisen luottamuksen rakentaminen, ammattijohtajien ja poliittisten 

henkilöiden toimiva yhteistyö sekä keskuspaikkakunnan ja muiden kuntien välisen vastak-

kainasettelun ja epäluulon järjestelmällinen vähentäminen. Kuntarajojen liudentuminen on 

aikaa vievä prosessi, joka edellyttää tavoitteiden tuntemista ja muutoksen johtamista, missä 

on kysymys uudenlaisen johtamistavan rakentamisesta ja sitä tukevien toimintatapojen ja käy-

täntöjen vakiinnuttamisesta. (Haveri, Airaksinen ja Paananen 2013, 38.) 

 

Seudullinen johtaminen nousi aluekeskusohjelmien, kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjel-

mien ja eri seutuhankkeiden keskeiseksi asiaksi 2000-luvun alussa. Osana hankkeita käynnis-

tettiin keskustelu seutujohtamisesta ja -demokratiasta, missä aluksi jäsennettyä tietoa ei ollut 

siitä, mitä seutujohtaminen on. Sellaista toimijaa kuin seutu ei ole olemassa, vaan se koostuu 

kunnista. Osaltaan tämän myötä niin sanotut isäntäkuntamallit alkoivat yleistyä. (Majoinen, 

Mäki ja Tammi 2004, 13.) Kuntien välinen seudullinen yhteistyö nousi Suomessa paikallisen 

hallinnan ajankohtaisimmaksi ja tärkeimmäksi kysymykseksi. Paineet kuntarajat ylittävään 

toimintaan eli alueelliseen uudelleenorganisoitumiseen ilmenivät kansainvälisesti vertaillen 

poikkeuksellisen voimakkaasti. Kuntien toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset yhtäältä 
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ja tehtävien lisääntyminen toisaalta näyttivät selkeästi edellyttävän uudentyyppisiä paikallisen 

hallinnan tapoja. Kunnilla oli ja on edelleen vaikeuksia selvitä tehtävistään ja ne ovat entistä 

riippuvaisempia yhteistyöstä muiden kuntien kanssa, aluekehitystyössä ja palvelujen järjestä-

misessä. (Haveri 2004, 20; Holmqvist 2011, 14.)  

 

Myös kunta- ja palvelurakenneuudistus sai alkunsa uudelle julkisjohtamiselle tyypillisten 

toimintatapojen rantautuessa Suomeen. Uudistuksen tavoitteena oli elinvoimainen, toiminta-

kykyinen, riittävät edellytykset omaava ja eheä kuntarakenne sekä taloudellinen ja kattava 

palvelurakenne, joka turvaisi koko maassa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden. Uudis-

tus toteutettiin kuntarakennetta, palveluiden rakenteita, tuotantotapoja ja organisointia kehit-

tämällä. (Meklin ja Pekola-Sjöblom 2010, 19; Valtiovarainministeriö 2014a.)  

 

Kuntaorganisaatioiden toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu nykymuodossaan uuteen 

hallinta-ajatteluun, jonka perustana ovat erilaiset, tapauskohtaisesti rakentuvat yhteistyö-, 

kumppanuus- ja verkostosuhteet eri yhteistyötahojen kanssa (Haveri 2000, 40). Hallinnasta on 

keskustelussa käytetty rinnalla sen englanninkielistä termiä governance ja uuden hallintatavan 

sloganiksi onkin muodostunut from government to governance, hallinnosta hallintaan. Uusi 

paikallinen hallinta edustaa kunnallishallinnon uusinta aaltoa korostaen paikallishallinnon 

yhteisöllistä luonnetta, jonka mukaan tehtävien hoitamisessa oleellista on yhteistyö eri toimi-

joiden välillä niin paikallisesti kuin vertikaalisestikin. Kunnat ja kuntaorganisaatiot liittoutu-

vat sekä keskenään että hakevat kumppanuutta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 

kanssa. Uuden julkisen hallinnan ydin koostuu viidestä avainkäsitteestä, jotka myös kuvaavat 

siirtymistä perinteisestä julkishallinnosta uuteen julkiseen hallintaan: virastoista ja ohjelmista 

työkaluihin, hierarkioista verkostoihin, julkisen ja yksityisen vastakkainasettelusta julkisen ja 

yksityisen yhteistyöhön, komennosta ja valvonnasta neuvotteluihin ja suostutteluun sekä joh-

tamisesta mahdollistamiseen. (Salamon 2002, 9; Hakari 2013a, 40; Lundström 2011, 79-80.) 

 

Tämän tutkimuksen empiirisenä kohteena oleva ylikunnallisesti toimiva Pirkanmaan pelastus-

laitos ja laajemmin alueellinen pelastustoimi näyttäytyy paikallisen hallinnan ilmentymänä 

kuntien toimintaympäristössä ja 2000-luvun hallinnonuudistuksessa. Muutos on ilmentänyt 

julkista hallintoa edustavien organisaatioiden koordinoimaa kehittämistoimintaa, joka on osa 

yhteiskunnallista kehitystä koskevan julkisen intressin toteutumista (Karppi, Luomanen, Ran-

nisto ja Harisalo 2013, 22). Kaukosen (2006, 10) mukaan alueellistaminen ja alueellistuminen 
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lisäävät alueellisesti, ylikunnallisesti, toimivien organisaatioiden merkittävyyttä strategisina 

toimijoina. 

 

Pelastustoimen alueellistaminen oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen linjausten mukainen 

(Mensala 2013, 4). Pelastustoimen alueellistaminen on ollut merkittävä julkisen palvelutoi-

minnan uudelleenorganisointihanke. Uudistuksella on pyritty vastaamaan haasteisiin, jotka 

kohdistuvat niukkenevaan julkiseen talouteen ja palveluihin. Toimintojen uudelleenorgani-

soimisella on pyritty voimavarojen uudelleenkohdentamiseen ja tätä kautta entistä parempiin 

ja tehokkaammin toteutettuihin palveluihin. (Kallio ja Tolppi 2012, 3.) 

 

Pelastustoimen alueellistaminen toi mukanaan uuden haasteen toimijoiden lisääntyessä kunta-

kohtaisten palokuntien muuttuessa ylikunnallisiksi organisaatioiksi. Periaatteessa kuntien vä-

lisellä yhteistoimintasopimuksella hallintomalli määritellään selkeäksi, mutta käytännön so-

vellukset räätälöitiin aluepelastuslaitosten perustamisvaiheessa ja ne tuottavat omat haasteen-

sa johtamiselle. (Rannisto 2007, 33.) Kuntien näkökulmasta pelastustoimen alueellistaminen 

on merkinnyt muutosta palvelujen tuottajasta niiden järjestäjäksi. Välitön suora ohjaus on 

muuttunut sopimusperusteiseksi omistajaohjaukseksi, mihin kuntien edustajat ovat olleet osin 

tyytymättömiä. Kuntien tyytymättömyyttä on lisännyt muiden kuin isäntäkuntien mahdolli-

suudet vaikuttaa pelastustoimeen. (Kallio ja Tolppi 2012, 10-11.)  

 

Pelastustoimi on jälleen uusien rakenteellisten muutosten edessä. Pääministeri Jyrki Kataisen 

hallituksen rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen 

talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi edellytti kuntien tehtävien ja niiden perusteel-

la säädettyjen velvoitteiden arviointia. Kataisen hallitus päätti rakennepoliittisesta ohjelmasta 

ja asetti sen tavoitteet 29.8.2013 ja täsmensi ohjelmaa sekä päätti sen toimeenpanosta 

29.11.2013. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden tarkastelu kosketti myös pelastustoimea osana 

kuntaorganisaatiota. Pelastustoimen uudelleenorganisointi nousi yhdeksi konkreettiseksi teh-

täväksi ohjelmassa. Lopulta Kataisen hallitus päätti sisäministeriön esityksestä julkisen talou-

den suunnitelmasta käymissään neuvotteluissa, että pelastustoimen rakenneuudistus toteute-

taan nykyisellä aluejaolla. Pääministeri Stubbin hallituksen ohjelma perustuu pääministeri 

Kataisen hallitusohjelmaan, rakennepoliittiseen ohjelmaan sekä sen toimeenpanoa ja julkisen 

talouden sopeuttamista koskeviin linjauksiin. Rakennepoliittisen ohjelman toteutuminen elo-

kuussa 2013 päätetyllä tavalla varmistetaan aiemmin sovitun mukaisesti kesän 2014 budjetti-
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riihessä. (Sisäministeriö 2014a; Valtioneuvosto 2013a; Valtioneuvosto 2014a; Valtioneuvosto 

2014b.) 

 

Ylikunnallisiksi organisoidut pelastuslaitokset ovat toimineet jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Sinä aikana on syntynyt erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia alueellisten pelastuslaitosten joh-

tamisesta, joiden hyödyntäminen on tärkeää ennen tulevia rakenneuudistuksia. Tämän tutki-

muksen mielenkiinto kietoutuu pelastustoimen alueellistamisesta seuranneeseen toiminta-

alueen mittakaavan kasvuun, ylikunnalliseksi muuttuneeseen toimintaan ja ylikunnallisen 

organisaation johtamisen sekä toimintaympäristön muutoksen problematiikkaan. Tavoitteena 

on tuoda esiin niin poliittisten johtajien, ammatillisten johtajien kuin asiantuntijoidenkin mo-

net tulkinnat ylikunnallisen organisaation johtamisesta.  

 

1.2 Tutkimuskysymys 
 

Tutkimuksen tutkimuskysymys kuuluu: Miten toiminta-alueen mittakaavan kasvu vaikuttaa 

organisaation johtamisen käytäntöihin?  

 

Tutkimuskysymykseen etsitään vastausta tarkastellen ilmiötä viidestä eri näkökulmista. Näi-

den valittujen teemojen mukaisesti tarkastelun tavoitteena on pyrkiä muodostamaan tiivistetty 

ja jäsennetty kuvaus toiminta-alueen mittakaavan kasvun vaikutuksista ylikunnallisen organi-

saation johtamiseen.  

 

Teemat ovat:  

 

- organisaation rakenne ja johtaminen, 

- ohjausjärjestelmä ja toiminnan ohjaus, 

- poliittinen ja ammatillinen johtaminen, 

- pelastusjohtajan rooli, 

- tulevaisuus. 
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuskohde 
 

Tämä tutkimus on empiirinen laadullinen tutkimus. Tällä arkoitetaan sitä, että tutkimus perus-

tuu empiriaan, mutta se sisältää teoreettisen viitekehyksen. Teoreettinen viitekehys ymmärre-

tään tässä tutkittavan ilmiön kontekstualisoinniksi ja ilmiökentän kuvaukseksi. Siinä keskity-

tään ylikunnallisesti toimivan organisaation johtamiseen ja ohjaamiseen sekä toimintaympä-

ristön muutostekijöihin. Empiirisellä tasolla ilmiötä tarkastellaan yksilöiden kokemusten kaut-

ta. Tutkimuksen tieteenfilosofinen käsitys ihmisistä ja maailmasta perustuu siihen, että tutkit-

tavaa ilmiötä ja todellisuutta pyritään tarkastelemaan ihmisten kokemusten ja näkemysten 

kautta, kuten kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleensäkin. (Nyholm 2008, 25.) 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, fenomenologis-heuristisena tutkimuksena, jossa kuva-

taan ja pyritään ymmärtämään tiettyä ilmiötä; toiminta-alueen mittakaavan vaikutuksia yli-

kunnallisen organisaation johtamiseen. (Laavi 2013, 12.) Tutkimusaineisto hankittiin empiiri-

sesti. Tutkimuksessa aineisto kerättiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen, 

tavalla jota kutsutaan teemahaastatteluksi. (Hirsjärvi ja Hurme 2011, 47-48.) Informantteja oli 

yhteensä 12. 

 

Empiirinen kyselytutkimus toteutettiin pelastustoimen toimialalla. Pelastustoimi on toiminut 

ylikunnallisesti jo yli kymmenen vuoden ajan. Pelastustoimen uudistus velvoitti kunnat laki-

sääteiseen yhteistoimintaan. 1.1.2004 voimaantulleella valtioneuvoston päätöksellä 

(174/2002) Suomi jaettiin 22 pelastustoimen alueeseen (Kaukonen 2008, 12). Pelastustoimen 

alueellistaminen on ollut merkittävä julkisen palvelutoiminnan uudelleenorganisointihanke. 

Organisatorisesti muutos on ollut merkittävä kun pelastustoimi siirtyi kunnan tehtävästä alu-

eelliseksi, mutta säilyi edelleen kunnallisen itsehallinnon vastuualueella. (Kallio ja Tolppi 

2012, 3.) Tutkimukseen valittu ylikunnallisesti toimiva organisaatio on Pirkanmaan pelastus-

laitos.  
 

Lähtökohta tutkimukselle on tutkijan oma mielenkiinto ja uteliaisuus ylikunnallisesti toimivi-

en julkisten organisaatioiden johtamisen sisältöjä kohtaan sekä halu ymmärtää ylikunnallisen 

organisaation johtamisen käytäntöjen haasteet erityisesti pelastustoimen kontekstissa. Kunta-

johtamista käsittelevän tutkimuksen piirissä pelastustoimi on jäänyt vähälle huomiolle. Henki-



 

7 

 

lökohtainen mielenkiinto ja uteliaisuus johtuvat tutkijan omasta historiasta. Tutkija tuntee 

pelastustoimen oman työhistorian kautta. 
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2 KUNTAORGANISAATION OHJAUSJÄRJESTELMÄT JA 

JOHTAMINEN 

 

Valtiovalta on ohjannut kuntien toimintaa koko hyvinvointivaltion rakentumisen ajan. Valtion 

ja kuntien suhde alkoi muuttua 1980-luvulla. Tavoitteena on ollut valtion yksityiskohtaisen 

ohjauksen vähentäminen, ratkaisuvallan siirtäminen alue- ja paikallistasolle ja taloudellisen 

ajattelun vahvistaminen hallinnon kaikilla tasoilla. Kyseessä on perinteisen hierarkkiseen jul-

kishallintoon ja ylemmiltä hallintotasoilta tulevasta suorasta normi- ja resurssiohjauksesta 

siirtyminen uuteen hallinta-ajatteluun. (Anttiroiko ja Haveri 2007, 164.)  

 

Hallinta-ajattelua ja hallintatapaa ilmentää yhä vahvemmin katalyyttisyys. Se tarkoittaa kunti-

en osalta sitä, että ne pyrkivät saavuttamaan kehittämistavoitteensa yhä enemmän tukeutumal-

la ylipaikallisiin, esimerkiksi ylikunnallisiin, liittoumiin ja verkostoihin ja laajentamaan toi-

mintaympäristöään yli oman kunnan rajojen. Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen yhteistyöllä 

(public-public partnership) on toki pitkät perinteet. Tärkein yhteistyön muoto on kuntien väli-

nen yhteistyö, jota on tehty erityisesti kuntayhtymien ja sopimuspohjaisen yhteistyön, esimer-

kiksi isäntäkuntamallin muodossa. Yhteistyömuotojen kirjo koko laajuudessaan on kuitenkin 

huomattavasti laajempi, sisältäen muun muassa tehtävien siirrot muille kunnille, ostot muilta 

kunnilta ja yhteistoiminta-alueiden puitteissa toteutettu yhteistyö. Globalisoituvassa maail-

massa paikkakuntienkin on kyettävä hyödyntämään laajenevia globaaleja pääoman, osaami-

sen ja hallinnan virtoja, mikä onnistuu vain tukeutumalla katalyyttisiin toimintaperiaatteisiin. 

(Anttiroiko 2009, 31; Anttiroiko ja Haveri 2007, 176-177; Weiss 1999, 209.) Vaikka keskei-

senä tavoitteena 1990-luvun alussa oli hallinnon yksinkertaistaminen, on lopputulos ollut 

päinvastainen: hallinto on muuttunut hankkeiden myötä erilaisista rakenteista, verkostoista ja 

ohjelmista koostuvaksi osin pirstaleiseksi kokonaisuudeksi, josta kokonaiskuvan hahmottami-

nen on vaikeaa (Airaksinen 2009, 20). 

 

Kuntien toiminnan organisoituminen on muuttunut ja monimuotoistunut byrokraattisesta hal-

lintojärjestelmästä markkinaohjautuvammaksi ja kohti itseohjautuvien yksiköiden muodosta-

maa kuntakonsernia (Anttiroiko ja Haveri 2007, 164). Toimintatavan kehittämisellä on tavoi-

teltu tehokkaampia ja sujuvampia tapoja organisoida kunnan toimintaa lisääntyneiden velvoit-
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teiden ja niukkenevien resurssien myötä aiempaa epävarmemmassa toimintaympäristössä 

(Laavi 2013, 42). Toimintatapoja on muutettava, jotta kyetään vastaamaan toimintaympäris-

tön asettamiin haasteisiin ja menestymään toimintaympäristön muuttuvissa olosuhteissa 

(Rannisto 2005, 64). 

 

Kunnilla on merkittävä rooli ihmisten arkipäiväisten palvelujen järjestäjinä. Toimivallan ja 

vastuun hajauttaminen keskushallinnolta alue- ja kuntatasolle on viime aikoina ollut useim-

missa Euroopan maissa sovellettu toimintamalli. Silti kunnilla on Pohjoismaissa edelleenkin 

selvästi laajemmat tehtävät ja vahvempi rooli etenkin hyvinvointipalvelujen järjestäjänä kuin 

muualla Euroopassa. Suomessa kunnallisen itsehallinnon vastuulla on suuri määrä yhteiskun-

nallisia palveluita. (Haveri ja Anttiroiko 2013, 79-80.)  

 

Kunnallisen itsehallinnon kuormittuminen on keskeinen syy alueellisen toiminnan ja hallin-

non aikaansaamiselle. Hallinnon ja palvelutoiminnan alueet ovat etenemässä kohti suurempia 

yksiköitä.  Kuntarakenteen muutokset tavoitteena kuntakoon kasvattaminen ja pelastustoimen 

alueellistaminen kertovat selkeästi kehityssuunnasta. (Ryynänen 2007, 44.) Kunnallisen itse-

hallinnon näkökulmasta kehityssuunta ei ole ongelmaton. Laamasen (2007, 18) mukaan vas-

takkain asettuvat paikallisen itsemääräämisoikeuden ja kuntien koskemattomuuden puolusta-

minen ja pyrkimys kuntien koon uudelleenmäärittelyyn kuntien palveluiden tehokkuuden li-

säämiseksi. Ryynäsen (2004, 158) mukaan kunnilla on oltava oikeus vastata huomattavasta 

osasta julkisia tehtäviä eikä kuntatasoa voida tyhjentää tehtävistä siirtämällä tehtäviä olennai-

silta osin seutu- tai aluetasolle tai valtionhallinnon organisaatioille. Asiaan puuttui myös pe-

rustuslakivaliokunta lausunnossaan (PeVL 32/2001 vp) pelastustoimen alueellistamisesta. 

(Airaksinen 2009, 147.) 

 

2.1 Kuntien ohjausjärjestelmät 
 
Hyvä johtaminen edellyttää hyvää ohjausjärjestelmää. Hyvätkään pyrkimykset johtaa julkis-

organisaatioita parhaalla mahdollisella tavalla eivät riita, ellei käytössä oleva ohjausjärjestel-

mä tue johtamistyötä. (Karppi, Luomanen, Rannisto ja Harisalo 2013, 128.) 
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Ohjausjärjestelmät ovat teoreettisia ideaalityyppejä, joiden avulla voidaan tunnistaa ja täs-

mentää eri ohjausjärjestelmien tunnusomaisia piirteitä, toimintamekanismeja ja vaikutuksia. 

Ideaalityypit ovat monimutkaisten ilmiöiden yksinkertaistuksia. Jokaisella ohjausjärjestelmil-

lä on niille ominaiset ohjausmekanisminsa sekä vahvuutensa ja heikkoutensa. Ohjausjärjes-

telmillä on keskenään samanlaisia ominaisuuksia ja ohjausmekanismeja, joiden rooli ja mer-

kitys voi vaihdella suuresti. Eri ohjausjärjestelmät voivat vahvistaa tai tasapainottaa toivottuja 

ja epätoivottuja vaikutuksia ja ominaisuuksia. Toisaalta ne voivat olla myös toistensa kanssa 

vaihtoehtoisia, jolloin voidaan käyttää vaihtoehtoisia ohjausjärjestelmiä. (Mitronen 2002, 36, 

95.) 

 

Ohjausjärjestelmät ovat toiminnan logiikoita, jotka samalla selventävät tavoitteita, toimintata-

poja ja toimijoita. Kunnissa eri ohjausjärjestelmät toimivat lomittain. Esimerkiksi hallinnolli-

nen, valituskelpoinen päätös on viranomaisen tekemä, mutta toiminnan organisoinnissa voi 

olla mukana markkinaehtoisuutta tai verkostossa tehdyn kehittämisen vaikutteita. Ajan kulu-

essa kuntaorganisaation eri ohjausjärjestelmät kerrostuvat organisaatioiden sisällä tehtävän 

luonteesta riippuen ja muodostaen kunnasta ohjausjärjestelmän kannalta hybridin. (Laavi 

2013, 43.) 

 

Sen lisäksi, että kuntien toimintatavan ohjaamisella kuntaorganisaatioiden johtajat ovat tavoi-

telleet tehokkaampia ja sujuvampia tapoja organisoida kunnan toimintaa, ohjaa kuntien toi-

mintaa keskeisesti valtio lainsäädäntö- ja rahoituspäätösten kautta. Eduskunnan päätöksellä 

lainsäädäntötason tehtäviä kunnilla on yli 530. Tehtävät ovat lisääntyneet huolimatta normi-

talkoista, joiden tavoitteena oli uudistaa ja purkaa kuntien tuottavuuden parantamista haittaa-

via normeja (Valtiovarainministeriö 2009). Tehtävät ovat lisääntyneet kun vanhojen tehtävien 

runkoon on lisätty yhä uusia ja hienojakoisemmin säädettyjä tehtäviä, joiden tarkoituksena on 

ollut mitä ilmeisimmin tehostaa ja varmistaa niiden tarkoitusten toteutumista, jotka aikanaan 

on säädetty karkeammalla tasolla. (Hiironniemi 2013, 17, 22.) 

 

Ohjausjärjestelmien ominaisuuksia, mekanismeja ja käyttökelpoisuutta tarkastellaan organi-

saatioiden sisäisen ja ulkoisen ohjauksen näkökulmasta. Näkökulmat ovat hierarkiat, markki-

nat ja verkostot. Näkökulmat ilmentävät ohjausjärjestelmiä, joita voidaan tarkastella järjes-

telmäteorioina. Järjestelmäteoria rakentui ajatukselle, että ensinnäkin organisaation monia 

erilaisia, toisiinsa suoraan ja epäsuoraan vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella yhtenä järjes-
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telmänä ja analysoida niiden välisiä monimutkaisia riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita. Jär-

jestelmäteorian logiikan mukaan organisaatiot rakentuvat monista eri tekijöistä ja niiden eri-

laisista yhdistelmistä järjestelmiksi. (Hatch 2006, 37.) Yksittäisen organisaation eri organisa-

torisia tekijöitä on mahdollista ymmärtää vain suhteuttamalla ne osaksi itseään laajempaa jär-

jestelmää. Toiseksi järjestelmäteoria mahdollisti tarkastelun huomion kohteina olevia organi-

saatioita laajempien järjestelmien osana. Se osoitti, että organisaatioiden ulkoiset tekijät saat-

tavat vaikuttaa niiden toimintaan jopa enemmän kuin niiden sisäiset tekijät. Jokainen organi-

saatio on osa laajempaa järjestelmää ja järjestelmiä, joiden kanssa se on vuorovaikutuksessa 

ja jotka ohjaavat sen toimintaa. Mahdollisuudet ja ongelmat ovat usein tässä laajemmassa 

järjestelmässä ja järjestelmien välisessä dynamiikassa. (Harisalo 2009, 179-180.) 

 

2.1.1 Hierarkiat 
 

Kähkönen (2007, 20) on kuvaillut väitöskirjatutkimuksessaan hierarkiaa organisaation sisäi-

seen valtaan perustuvan tuotannon ohjausjärjestelmäksi, joka tapahtuu ohjeiden, budjetin, 

määrärahaohjauksen ja käskyttämisen avulla. Hierarkiassa säännöillä on suuri merkitys. 

Säännöt toimivat kontrollivälineinä ja määrittävät erilaisia suoritusstandardeja. Hierarkian 

ohjausmekanismina toimivat vakiintuneet käytännöt, legitiimit oikeudet ja pakko. Ohjaus pe-

rustuu päätöksiin, määräyksiin sekä niiden toteuttamiseen. Sen heikkous on lisääntyvän hal-

linnollisen byrokratian ja jäykkyyden tuoma sopeutumiskyky. Hierarkia soveltuu vakaana 

pysyvään toimintaympäristöön, missä toimijoiden suhteet ovat pysyvämpiä kuin muissa ohja-

usjärjestelmissä. (Mitronen 2002, 45, 47, 99, 284, 286.) 

 

Perinteinen julkishallinto korostaa suomalaisen kunnan ja kuntaorganisaation johtamisen nä-

kökulmasta tarkasteltuna vahvaa hierarkkista johtamista, lainsäädännön noudattamista, ratio-

naalisuutta sekä vahvaa asiantuntemusta. Perinteisen julkisen hallinnon mekanismit resurssien 

jaolle ovat perustuneet hierarkioihin. Ohjausmallit ovat muuttumassa ja muuttuneet hierarkki-

sesta ohjauksesta sopimusperusteiseen ohjaukseen. (Hakari 2013a, 17, 37, 52.) Haveri ja Pehk 

(2008, 7) ovat arvioineet, että hierarkkiset järjestelmät yksinkertaisina rakenteina vähitellen 

menettävät merkitystään yhteiskuntien monimutkaistuessa ja suoran käskytyksen sijasta hal-

linto joutuu käyttämään muita ohjauksen muotoja. Hakarin (2013b, 86) mukaan vanhoilla 

hierarkkisilla, käske ja kontrolloi -lähestymistavoilla ei voi tulevaisuudessa enää menestyä.  
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Toisaalta 2000-luvun hallinnonuudistuksissa ei ole nähtävissä 1990-luvulla vallinnutta joh-

donmukaisuutta, jossa tavoitteena oli luoda itseohjautuva, byrokratiaa ja hierarkioita keventä-

vä julkishallinnon malli. Pikemminkin on nähtävissä useita erilaisia kehityskaaria byrokraat-

tis-hierarkkisen kontrollin palauttamisesta uuden julkisjohtamisen mukaisten piirteiden, kuten 

yksityistämisen ja ulkoistamisen vahvistamiseen sekä hallinnan mukaisiin verkostomaisin 

toimintatapoihin. 2000-luvun uudistuksissa näkyy aikakaudelle ominainen murrosvaihe, mis-

sä kuntien roolista tai sen kehityssuunnista ei ole yhteneväistä näkemystä. (Haveri 2011, 138; 

Hakari 2013a, 13-14.) 

 

Hierarkia on ohjausjärjestelmänä ennakoiva ja ennustettava. Hierarkkisessa ohjausjärjestel-

mässä johtaminen on organisoitu byrokraattisesti, jolloin järjestelmän olemusta kuvaa säätely 

ja toimintavarmuus. Tyypillinen byrokraattisesti johdettu kunnan toiminta ovat viranomais-

päätökset, jotka nojautuvat lakiin ja jotka ovat valituskelpoisia tiettyjen muodollisuuksien 

mukaan. (Laavi 2013, 44.) Liiketaloustieteessä puhuttaessa hierarkkisesta toimintatavasta, 

tarkoitetaan sillä ensisijaisesti tuotantoa omassa organisaatiossa. Toiminnan päämäärät ja ta-

voitteet määritellään itse ja niitä seurataan tarvittaessa toiminnasta kerättävien tietojen avulla. 

Ohjaus toteutetaan säätelemällä resursseja ja arvioimalla tuloksia. (Meklin, Rajala, Sinervo ja 

Vakkuri. 2013, 195.) 

 

2.1.2 Markkinat 
 

Kilpailuttamisen ja markkinaehtoisuuden lisääminen nousivat keskeisiksi hallinnon uudista-

misen lähtökohdaksi Suomessa 1990-luvulla. Kuntien palvelujen kehittämisessä alettiin ko-

rostaa markkinaehtoisuutta sekä kysynnän että tarjonnan kannalta. Kysyntätekijöiden aikai-

sempaa parempi huomioonottaminen palvelutuotannossa korosti asiakaslähtöisyyttä, ja vas-

taavasti tarjontapuolella julkisten ja yksityisten palvelutuottajien välisen kilpailun hyödyntä-

minen mahdollisti kustannustehokkuuden lisäämisen. Uuden ajattelutavan keskeisimpiin il-

mentymiin kuului tilaaja–tuottajamalli, jossa tarkoituksena oli erottaa palvelun tilaaja palve-

lun tuottajasta. (Haveri ja Anttiroiko 2013, 88-89.) Markkinaehtoisuus heijastui johtamistren-

deinäkin pidettyihin tulosjohtamiseen ja uuteen julkisjohtamiseen siten, että taloudelliset mit-

tarit korostuivat ja toimintatavan säätely vapautui. Kunnan palvelujen tuottamisessa suuntaus 
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on nähtävissä yhä voimakkaampana, kun toimintaa organisoidaan tilaaja-tuottajamallien myö-

tä kunnan virasto-organisaation ulkopuolelle ja kun palveluja kilpailutuksen kautta ulkoiste-

taan. (Laavi 2013, 44.) 

 

Markkinamekanismi eli vapaa kilpailu perustuu hintoihin, kilpailuun ja sopimuksiin. Markki-

namekanismin toiminnalle on tyypillistä voimakas pyrkimys kustannusten alentamiseen. 

Taustalla on myös oletus, että taloudellinen käyttäytyminen on täysin rationaalista. (Mitronen 

2002, 37 ja Grabher 1993, 16.) Kunnallisessa palvelujärjestelmässä tehokkuusolettamus ohja-

usjärjestelmänä liittyy hintajärjestelmän olemassaoloon, joustavuuteen ja markkinoiden kan-

nustinrakenteeseen. (Meklin, Rajala, Sinervo ja Vakkuri. 2013, 194.)  

 

Markkinasuuntautuneet toimintatavat kuntapalveluissa eroavat monessa suhteessa hierarkki-

sesta toimintatavasta. Markkinasuuntautuneita toimintatapoja ovat ostaminen ja myyminen 

aidoilla markkinoilla, ostaminen ja myyminen näennäismarkkinoilla, kuten tilaaja-

tuottajamallit ja palvelusetelit sekä erilaiset yhteistyömallit, kuten isäntäkuntamallit ja muut 

kumppanuussopimukset. (Meklin, Rajala, Sinervo ja Vakkuri. 2013, 196.) 

 

Markkinasuuntautuneiden toimintatapojen keskeinen piirre on se, että kunnan talousroolit 

jakautuvat eri toimijoille. Toimijoiden, erityisesti tilaajien ja tuottajien, erillisyyden lisäksi 

oleellisia piirteitä ovat ohjauksen perustuminen sopimuksiin ja ohjauksen kohteena olevat 

tuotteet. Markkinasuuntautuneille toimintatavoille on tunnusomaista on toimijoiden selvät 

roolit, missä toimijat tavoittelevat roolinsa mukaista hyötyä. Aidoilla markkinoilla myyjät ja 

ostajat arvioivat kaupan kohdetta omasta näkökulmastaan. Rationaalisen ostajan intressinä on 

saada haluamansa tuote mahdollisimman edullisesti kun taas myyjä pyrkii saamaan tuottees-

taan mahdollisimman hyvän hinnan. Kuntaorganisaation toimiessa aidoilla markkinoilla lisä-

piirteen tuo toimiminen verovaroilla. Kuntaorganisaatiot ostavat tuotteita ja palveluita itsel-

leen sekä kuntalaisille. Oleellista on tiedon välittyminen kuntalaisilta päätöksentekijöille ja 

tilaajaorganisaatiolle. (Meklin, Rajala, Sinervo ja Vakkuri. 2013, 196-197.) 

 

Näennäismarkkinoita luonnehditaan hierarkian ja markkinoiden välimuodoksi. Näennäis-

markkinoilla ja markkinoilla ohjaus perustuu sopimuksiin, kun hierarkiassa sopimukset kor-

vataan sisäisillä säännöksillä ja käskytyksellä. (Kähkönen 2007, 20.) Baileyn (2002, 152) mu-

kaan näennäismarkkinoiden tärkeimmät muodot ovat tilaaja-tuottajamalli ja palveluseteli. 
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Näennäismarkkinoiksi kutsutaan tilanteita, jotka toteutuvat aitojen markkinoiden pääperiaat-

teiden mukaan, mutta kunta on luonut ne erillisillä päätöksillään. Tilaajakunnan, tuottajan ja 

palvelun käyttäjän suhteet saattavat vaihdella. Kunta on saattanut ottaa käyttöön tilaaja–

tuottaja-mallin jakamalla organisaationsa kahteen pääryhmään: tilaajiin ja tuottajiin, jolloin 

tilaajat tilaavat verovaroilla tuotteita tuottajilta, kuten kunnan omilta organisaatioilta, kolman-

nelta sektorilta tai yrityksiltä, palvelun käyttäjille. (Meklin, Rajala, Sinervo ja Vakkuri. 2013, 

197.) Hookanan ja Ranniston (2007, 16) mukaan pelastuslaitosten toiminnan ohjauksessa ky-

se on lähinnä näennäismarkkinoista ja kosmeettisesta tilaaja-tuottajamallista. 

 

Tilaaja-tuottajamalli soveltaa markkinasuuntautuvaa toimintatapaa siten, että hierarkia jaetaan 

tilaajiin ja tuottajiin, jolloin kunnan rooli muuttuu palvelujen järjestäjäksi sen sijaan, että se 

tuottaisi ne omana toimintanaan. Tilaajan ja tuottajan välistä suhdetta ohjataan sopimuksella, 

jolla sovitaan ensisijaisesti tuotteesta, niiden määrästä ja hinnoista. Tilaajan ja tuottajan erot-

telu on mahdollista oman hallinnon sisällä, mutta nämä asetelmat eroavat markkinoista mo-

nessa mielessä: kunta tilaa ja ostaa tuotteita itsensä sijaan kuntalaisille, kunnan organisaatio-

yksikkö voi tilata tuotteita myös itselleen, kuntalainen voi ostaa kunnan palveluja suoraa itsel-

leen, kunnat voivat yhteistyösopimuksin tuottaa toisilleen palveluja ja kunnassa voi olla omat 

sisäiset markkinat. Tilaajan ja tuottajan erottelu pakottaa kunnan oman toiminnan tuotteista-

maan toimintaansa sekä pohtimaan hintaa ja laatua, jotka perinteisessä resurssiohjauksessa 

eivät olleet tarkastelun kohteena. (Meklin 2006, 308-309; Laavi 2013, 52-53.) 

 

Kähkösen (2007, 22) mukaan tilaaja-tuottajamallin keskeinen ajatus on erottaa palvelun tilaa-

ja, joilla hän tarkoittaa julkisen sektorin poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä, tuottajista. Tarkoi-

tuksena on, että sekä tilaaja että tuottaja voivat keskittyä ja kehittyä perustehtävässään tehok-

kaaksi. Kyse on strategisesta valinnasta ydintoimintojen ja sitä tukevien toimintojen organi-

soimiseksi. 

 

2.1.3 Verkostot 
 

Hallinta-ajattelun nähdään alkaneen nimenomaan verkostojen hallinnasta 1990-luvun lopulla. 

Nykyisin verkostot nähdään modernin yhteiskunnan ja sen hallinnan peruspiirteenä. Hallinta-

ajattelun lähtökohta nähtiin yhteiskunnan monimutkaistuneen ja pirstaloituneen niin, että jul-
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kinen hallinto ei enää yksin kyennyt ohjaamaan yhteiskuntaa ja taloutta, vaan yhteisten asioi-

den hallinnan onnistuminen nähtiin riippuvan yhteistyöstä yksityisen, kolmannen sektorin ja 

kansalaisten kanssa. Yhteistyö ja verkostomainen toiminta johtavat siihen, että komento ja 

kontrolli eivät ole enää menestyksekkäitä ohjaustapoja. Tällöin toiminnan ohjaus- ja johtamis-

tavoiksi tulevat neuvottelu ja suostuttelu. Perinteisten johtamistaitojen rinnalle tulee kyky 

valtuuttaa muita osapuolia toimimaan. Kuntaorganisaation näkökulmasta tärkeäksi nousee se, 

kuinka verkostoja pystytään hallitsemaan. Verkostojen hallinnan tavoitteet ilmentyvät kump-

panuuden rakentumisena, yhteisen näkemyksen aikaansaamisena, yhteiseen tavoitteeseen pää-

semisenä ja kontrollin säilyttämisenä. Verkostoissa toimiminen ja niiden hyödyntäminen 

näyttäytyy tapana vastata yhä monimutkaistuviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. (Hakari 

2013a, 42, 44; Paananen 2013, 83; Jäppinen 2011, 130-131.) 

 

Julkishallinnon organisaatiot toimivat enenevässä määrin erilaisissa verkostoissa, joissa nii-

den tulee kyetä tarvittaessa myös ohjaamaan ja johtamaan niitä. Majoisen (2001, 112) mukaan 

verkostojen johtamisella pyritään vaikutusprosessien edistämiseen, erilaisten toimijoiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa välittäjänä toimimiseen ja toiminnan suuntaamiseen kohti päämää-

rien etsintää. Menestyksekkäästi toimiakseen verkostot tarvitsevat valtaa kyetäkseen vaikut-

tamaan asioihin. Verkostot tai verkostojen johtaminen nähdään usein uuden hallintatavan joh-

tamisvälineenä ja siksi hallinta ymmärretään usein myös verkostojen johtamisena. Organisaa-

tioiden välille syntyvät verkostot pakottavat julkishallinnon toimijat tarkastelemaan kriittisesti 

vanhoja toimintatapojaan, sillä verkostojen johtaminen edellyttää osin perinteisen toiminta- ja 

päätöksentekotapojen muutosta. (Airaksinen ja Åström 2009, 610; Lundström 2011, 86; Ny-

holm 2008, 41.) 

 

Verkostomainen toiminta on kuntajohtamisen kontekstissa osa uutta julkista hallintaa, jossa 

pitkäjänteisesti mutta epämuodollisesti pyritään takamaan kuntaorganisaation myönteinen 

kehitys. Esimerkiksi seutukunnan kuntien keskinäinen edunvalvonta suhteessa valtioon voi 

olla verkostomaisesti organisoitua toimintaa, jossa pääsy verkostoon on edellyttänyt tiettyä 

positiota kunnan organisaatiossa ja siten tiettyjen pääomien tuomista yhteiseen verkostoon. 

(Laavi 2013, 44-45.) 

 

Verkosto voidaan nähdä omana ohjausjärjestelmänään, joka sijoittuu markkinoiden ja hierar-

kian välimaastoon. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin rajoja ylittävät verkostot ovat 
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vaihtoehto markkinoille ja hierarkioille, eivät niiden hybridi. Sopiminen on verkostossa ensi-

sijaisesti sosiaalisesti sitovaa, ei oikeudellisesti. Verkostonjärjestelmässä keskeistä on yhteis-

toiminta kahden tai useamman toimijan kesken. (Laavi 2013, 55-56; Lundström 2011, 84; 

Rhodes 2003, 52.) 

 

Menestyksekäs toimiminen verkostossa edellyttää organisaation johdolta kykyä tunnistaa ne 

verkostot, joissa on tärkeä olla mukana sekä tunnistaa ne keinot, joilla verkoston ohjaamiseen 

pystytään vaikuttamaan. Ohjausjärjestelmänä verkosto koostuu suhteiden, rakenteiden, asemi-

en ja prosessien johtamisesta. Verkostossa jokainen koordinoi suoraa tiettyjä voimavaroja ja 

toimintoja, mutta koska riippuvuudet merkitsevät myös kontrollia, toimijoilla on myös epä-

suora kontrolli toisen osapuolen toimintoihin ja voimavaroihin. Ohjausjärjestelmänä verkosto 

pitää sisällään mekanismeja, jotka tuottavat organisaatiolle ketteryyttä mahdollistaen samaan 

aikaan toiminnan tehostamisen. (Mitronen 2002, 52-53; Laavi 2013 2013, 55-56.) 

 

2.2 Kuntaorganisaatioiden johtaminen 
 
Stenvall ja Airaksinen (2009, 117) ovat kuvanneet kunnan johtamisjärjestelmää monikerrok-

siseksi, avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi. Se pyrkii sopeutumaan ulkoisiin olosuhteisiin ja 

huomiomaan eri kanavien kautta tulevat ulkoiset vaikutteet ja kuntaorganisaation sisältä tule-

vat vaikutteet. Kuntaorganisaatioiden toimintaympäristöt ovat luonteeltaan dynaamisia ja ne 

ovat jatkuvassa muutoksessa. Kuntaorganisaatiot ottavat vastaan toimintaympäristön kehittä-

misimpulsseja ja tämän vuoksi ne ovat tavallisimmin jatkuvasti uudistumassa.  Laavi (2013, 

60) on todennut, että kuntakonsernissa toimitaan useilla eri toimialoilla, joilla toiminta myös 

organisoidaan eri tavoin, jolloin johtamiselle on myös eri vaatimukset.  Kuntaorganisaatioiden 

johtamista tarkastellaan tässä tutkimuksessa neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat byrokratia, 

uusi julkisjohtaminen, governance, dualismi. 

 

2.2.1 Byrokratia 
 

Kuntien toiminnan perustana on perinteisesti ollut byrokraattis-legalistinen malli, jonka kes-

keisenä ideana ovat vakaan, ennustettavan ja oikeudenmukaisen hallinnon järjestäminen kan-
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salaisille (Laavi 2013, 61). Julkista hallintoa sääntelevät lait selittävät merkittävältä osaltaan 

hallinnon byrokraattisuutta (Heuru 2006, 288). Vuoden 1989 vapaakuntakokeiluun asti kunta-

johtaminen perustui suurimmaksi osaksi tunnetun byrokratiateoreetikko Max Weberin demo-

kraattisille yhteisöille aikanaan hahmottamaan byrokraattis-legalistiseen malliin, joka korosti 

hallinnon muuttumattomuutta ja vakautta sekä kansalaisten oikeusturvaa. Byrokratia nojautui 

hierarkkiseen johtamiseen, panosperusteiseen budjetointiin, sääntöjen määrittämään hallinto-

prosessin standardointiin sekä virkamiesten vahvaan asemaan. (Haveri ja Anttiroiko, 2013, 

86.)  

 

Byrokratia on yhä tehokas ja rationaalinen hallitsemisen väline, vaikka sen kuolemasta puhut-

tiin jo 1960-luvulla ja byrokraattisten organisaatioiden uskottiin häviävän vuosituhannen lop-

puun mennessä. Weberin mukaan byrokratia oli rationaalisin ja tehokkain hallinnon muoto. 

Rationaalinen hallinta perustuu hänen mukaan lakeihin, asetuksiin, sääntöihin, viranomaisten 

päätöksiin ja määräyksiin. Byrokratian rationaalisuus pitää sisällään ainakin seuraavat ele-

mentit: rationaalisuuden, tehokkuuden ja asiantuntemuksen. Rationaalisuudella tarkoitetaan 

sitä, että kaikki hallinto perustuu kirjoitettuun lainsäädäntöön, joka koskee samalla tavalla 

kaikkia. Tehokkuus toteutuu byrokratiassa siten, että täydellisesti kehittyneessä muodossa sitä 

voidaan verrata koneeseen täsmällisyydessä, nopeudessa, yksiselitteisyydessä, jatkuvuudessa, 

yhteneväisyydessä sekä materiaali- ja henkilöstökustannusten hallittavuudessa. Weberin mu-

kaan kokemus osoittaa, että maailman näkökulmasta puhtaasti byrokraattinen hallinto kyke-

nee saavuttamaan suurimman mahdollisen suorituskyvyn, on formaalisesti rationaalisin hallit-

semisjärjestelmän tyyppi ja myös ylivoimainen täsmällisyydessä, pysyvyydessä ja luotetta-

vuudessa mihin tahansa muuhun hallinnon muotoon verrattuna. (Vartola 2013, 1-2, 15-17; 

Lundström 2011, 63.)  

 

Byrokratia on alusta alkaen ollut hallitsemisen väline ja julkinen hallinto on kaikissa kehitty-

neissä yhteiskunnissa edelleen rakenteiltaan paljolti kuin perinteinen byrokraattinen organi-

saatio. Modernisaatio kuitenkin haastaa byrokraattisen järjestelmän muutoksille. (Vartola 

2005, 98.) Vartolan (2005, 29) mukaan byrokratian purkamisen suunnat ovat desentralisointi, 

itseohjautuvien ja taloudellisesti itsenäisten julkisten organisaatioiden rakentaminen sekä vir-

kamiesten aseman uudistaminen.  
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Turvallisuusorganisaatioiden nähdään edustavan perinteistä byrokraattista organisaatiomuo-

toa, jossa hierarkkisilla tasoilla työskennellään rationaalis-legaalisesti, määriteltyjen tehtävä-

kuvausten ja -vastuiden mukaisesti. Pelastuslaitosten toimintaympäristön, johtamiskontekstin 

monimuotoisuuden ja johtamisen tilannesidonnaisuuden ymmärtäminen ovat keskeinen näkö-

kulma yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien pelastuslaitosten organisoitumis- ja johtamis- 

ja toimintamallien tarkastelussa. Se on myös keskeinen johtamisteoreettinen näkökulma ja 

ajattelun väline tarkastella pelastuslaitosten johtamista analyyttisesti hallintotieteellisestä nä-

kökulmasta. (Mensala 2013, 48.) 

 

Byrokratialla on edelleen merkityksensä siinä tavassa, jolla organisaatioita ajatellaan. Organi-

saatioiden kannattaa ammentaa elinvoimansa siitä, että ne toimivat eri tilanteissa rationaali-

sesti ja tehokkaasti. Julkinen hallinto, byrokratia, ei ole häviämässä mihinkään, mutta sen rin-

nalle on tullut muita hallinnan muotoja täydentämään ja paikkaamaan sen riittämättömyyttä. 

(Harisalo 2009, 132; Vartola 2013, 20.) 

 

2.2.2 Uusi julkisjohtaminen 
 
Kuntien johtamista on 1980-luvun lopulta lähtien uudistettu pitkälti uuden julkisjohtamisen 

(New Public Management, NPM) oppien mukaisesti. Uuden julkisjohtamisen keskeinen idea 

on ollut konemaisen hallinnon muuttaminen byrokraattisesta tehokkaaksi ja joustavaksi. Tu-

loksellisuutta, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta haluttiin kunnissa lisätä ottamalla käyttöön 

yksityisistä yrityksistä tuttuja johtamis- ja budjetointimenetelmiä, korostamalla yksilön valin-

nan ja asiakasorientaation merkitystä, luomalla taloudellisesti itsenäisiä organisaatioita ja ko-

rostamalla kilpailua ja toimintojen yhtiöittämistä. Päätösvaltaa hajautettiin siirtämällä sitä 

luottamushenkilöiltä virkamiehille. Valtuuston roolia on korostettu nimenomaan strategisen 

tason päätöksentekijänä, ei yksittäisten kysymysten ratkaisijana. (Haveri ja Anttiroiko 2013, 

86.)  

 

Uusi julkisjohtaminen syrjäytti byrokraattis-legalistisen hallintoperinteen. Hallintoteorian 

(Public administration, PA) hegemonia-aika kesti käytännössä sata vuotta ennen kuin uuden 

julkisjohtamisen nähtiin syrjäyttävän sen. (Lundström 2011, 64; Osborne 2006, 377–378.) 

Uutta julkisjohtamista voi kutsua myös eräänlaiseksi julkisen sektorin modernisaation oh-
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jenuoraksi. Uusi julkisjohtaminen pyrkii vastaamaan siihen, mikä on paras tapa organisoida ja 

johtaa julkista hallintoa, ja miten johtamista tulisi parantaa. (Lähdesmäki 2003, 9.)  

 

Uusi julkisjohtaminen uudisti suomalaista kuntaorganisaatioiden johtamista. Palvelutuotan-

non avautuminen ja monimuotoistuminen toivat mukanaan markkinaehtoiseen toimintaan 

soveltuvat johtamisopit. Ilmiöön on kuulunut yksityisen sektorin johtamisoppien ja organisaa-

tiorakenteiden soveltaminen julkisen sektorin toimintaan. (Laavi 2013, 62.) Uusi julkisjohta-

minen halusi eroon byrokratiasta ja se pyrki yritysmäiseen julkiseen hallintoon (Vartola 2013, 

2).  

 

Batorova on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan, miten kunnan keskeiset poliittiset johtajat ja 

ammattijohtajat kolmesta eri eurooppalaisesta maasta hahmottavat päätöksentekovaltansa. 

Batorovan (2012, 6) mukaan eurooppalaisten kuntien johdossa toimivien poliitikkojen ja vir-

kamiesten haasteena on järjestää tehokkaat ja vaikuttavat julkiset palvelut osana demokraattis-

ta järjestelmää. Tavoitteen saavuttamiseksi uusi julkisjohtaminen esittää keinoiksi yleisjohta-

juudellisten työkalujen hyödyntämistä, kuntien viranhaltijajohdon valtaistamista työkalujen 

käyttöön sekä muiden palvelujen tuottamista yhteistyössä yksityisten ja julkisten toimijoiden 

kanssa.  

 

Uusi julkisjohtaminen pyrki omalta osaltaan uudistamaan perinteisen oikeusvaltiollisen palve-

luohjauksen sisältöä vähemmän byrokraattiseen suuntaan. NPM-opin keskeiset piirteet koros-

tavat yhtäältä markkinoiden hyödyntämisen tärkeyttä ja kuntatoimintojen siirtoa markkinoilla 

hoidettavaksi sekä toisaalta julkisten organisaatioiden managerialistista johtamista. Uusi jul-

kisjohtaminen on osoittanut yritysmaailmasta siirrettynä oppina ongelmallisuutensa kuntade-

mokratian ja kunnallisen päätöksenteon apuvälineenä. Kun NPM-oppi keskittyy organisaati-

on, yksityisen tai julkisen, tehokkuuden ja työn tuottavuuden lisäämiskysymyksiin, niin se 

jättää, ohittaa tai poistaa keskusteluagendalta muodollisia valta- ja toimivaltasuhteita, poliitti-

sia vaikutusmahdollisuuksia ja päätöksentekoon osallistumista koskevat näkökulmat. (Ryynä-

nen ja Uoti 2013, 72.) 

 

Stoker (2011, 18) on tehnyt eron uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan (new 

Public Governance, NPG) välillä erityisesti politiikan ja hallinnon suhteen perusteella. Hänen 

mukaan uusi julkisjohtaminen sisältää ajatuksen politiikan ja hallinnon erottamisesta tosis-
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taan, jolloin politiikka näyttää hallinnolle suunnan, mutta jättää käytännön toteutuksen hallin-

nolle. Uudessa julkisessa hallinnassa politiikka ja hallintoa ei eroteta toisistaan, vaan vaaleilla 

valitut poliittiset johtajat, hallinto ja merkittävimmät sidosryhmät sitoutuvat yhdessä etsimään 

ratkaisuja yhteisön ongelmiin ja tehokkaan palvelutuotannon saavuttamiseksi. Näin tehdyt 

ratkaisut voidaan haastaa ja arvioida vaaleissa, kansanäänestyksissä, avoimissa keskustelufoo-

rumeissa sekä valvonnan avulla. (Hakari 2013a, 35.) 

 

Iso-Britanniassa NPM-filosofiaa on sovellettu laajasti. Sen myötä julkisen sektorin tehtäviä 

on siirretty varsin laajasti yksityisen sektorin tuotettavaksi. Pelastustoimen tulevaisuuden tar-

kastelun raportissa (Facing the future: Findings from the review of efficiencies and operations 

in fire and rescue authorities in England) ei suoranaisesti ehdoteta pelastustoimen yksityistä-

mistä, mutta siihen viitataan yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona. (Knight 2013, 73-74; Ranta-

nen 2014, 75.) 

 

2.2.3 Governance 
 
Hallinta eli governance on kasvavan kiinnostuksen kohde hallinnon tutkimuksessa. Kirjalli-

suuden määrä, jota aiheesta on julkaistu, puhuu edelleen kasvavan kiinnostuksen kohteesta. 

Hallitukset maailmanlaajuisesti kokeilevat uudenmuotoisia tapoja järjestää hallintoaan, joita 

yhdistää hierarkkisten rakenteiden muuttuminen erilaisiksi horisontaalisiksi ja monitasoisiksi 

yhteistyömalleiksi esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Monia syitä on tarjottu 

selittämään ilmiötä. Yksi syy on hallituksien tuleminen viime vuosina entistä riippuvaisem-

miksi muista yhteiskunnallisista toimijoista. Kellyn (2006, 605) mukaan governance tarkaste-

lee erityisesti muutoksia hierarkkisen vallan organisaatioissa ja niissä ilmeneviä hallintotapa-

järjestelyjä, kuten verkostoja ja kumppanuuksia. 

 

Governance on termi, joka on käännetty suomeksi usein sanalla hallinta. Hallinnan käsite ei 

ole tieteellisessä kirjallisuudessa kovin vakiintunut, vaan siitä on muodostunut hyvin monitul-

kintainen termi. Monitulkintaisuudesta huolimatta tunnistettavissa on yhteisiä piirteitä. Hakari 

(2011, 342) on kuvaillut governancen piirteitä seuraavasti; ensinnäkin lähtökohtana on hallin-

nan prosessi hallintorakenteen sijaan. Toiseksi governancen piirteet tunnistavat hallinnollisen 

vallan rajoitteet. Kolmanneksi piirteet ilmentävät sen, että hallinto on muuttumassa organisaa-
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tiokeskeisestä ja yleispätevästä vallankäytöstä kohti mallia, jossa korostetaan erityisesti ta-

voitteiden sijaan prosessia, jonka tuloksena tavoitteet saavutetaan. (Hakari 2011, 341-342.) 

 

Hallinta-ajattelun yleistymisen taustalla nähdään yleisesti vaikuttavan yhteiskunnan moni-

mutkaistumisen aikaansaamat suunnittelun ja johtamisen ongelmat. Monimutkaisissa ja nope-

asti muuttuvissa olosuhteissa organisaatiot tulevat riippuvaisiksi toisistaan, koska monimut-

kaista ei voi hallita yksittäisten organisaatioiden omilla toimenpiteillä. Käsiteltäessä moni-

mutkaisuuden yleisyyttä julkisella sektorilla tarkastelussa on korostettu Rittelin ja Webberin 

(1973, 155) käsiteparia kesyt ja ilkeät ongelmat. Kesyt ongelmat ovat helposti ratkaistavissa, 

mutta ilkeät ongelmat sen sijaan muodostuvat vaikeista kysymyksistä, joihin on löydettävissä 

vain väliaikaisia tai epätäydellisiä vastauksia. Suurin osa julkisen sektorin ongelmista on tyy-

piltään ilkeitä. Niiden hallitseminen etenkin yksittäisten organisaatioiden toimenpitein on 

hankalaa, ellei jopa mahdotonta. Hallinnan tarve lähtee monimutkaisuuden ja tilannekohtai-

suuden haasteista ja johtaa siihen, että hallinta ei synny yhden vaan usean eri toimijan yhteis-

työnä. (Nyholm 2008, 193–194; Lundström 2011, 80-81.) 

 

Klijn (2008, 507-508) on tutkinut governance-kirjallisuutta hallinnon tutkimuksessa. Klijnin 

mukaan on tunnistettavissa neljä keskeistä määritelmää, jotka hallitsevat governance-

kirjallisuutta: 

 

1) Hallinta hyvänä hallintotapana (good governance tai corporate governance). Nä-

kemyksen mukaan hallinta viittaa asianmukaisesti toimivaan julkishallinnon pe-

riaatteisiin. Hallinnon arviona on kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja lain 

hengen toteuttaminen.  

 

2) Hallinta uutena julkisjohtamisena (new public management), jolloin keskushal-

linto asettaa ja johtaa tavoitteita, mutta jättää toimeenpanon markkinasuuntautu-

neille toimijoille. Näkemyksen mukaan hallituksen pitäisi ohjata toimintaa etäältä 

ja asettaa toiminnan tavoitteita.  

 

3) Hallinta monitasoisena hallintotapana (multilevel governance). Näkemyksen mu-

kaan hallinto on monikerroksista ja kirjallisuus painottaa, että verkkoja tarvitaan, 

koska kohdattavat ongelmat pyrkivät ylittämään julkisten organisaatioiden hie-
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rarkkiset tasot. Verkostojen avulla kyetään ylittämään hallinnon rajoja vertikaali-

sesti ja horisontaalisesti.  

 

4) Hallinta verkostohallintana (network governance). Tämän näkemyksen mukaan 

hallinta tapahtuu julkisten ja ei-julkisten toimijoiden verkostojen sisällä ja vuoro-

vaikutuksessa, mikä tekee prosessit monimutkaiseksi ja vaikeaksi toimia.  

 

Vaikka edellä mainitut määritelmät ovat hyvin erilaisia, painottavat ne vahvasti prosessia eikä 

hallituksien rakenteita ja hallitusvallan rajoja. Johtaminen vaatii perinteisiä toimintatapoja 

monipuolisempia ohjauskeinoja. 

 

Uudella paikallisella hallinnalla (local governance) ymmärretään kaikenlaisten rajojen ylittä-

misen ja tapauskohtaisesti rakentuvien yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteita eri yhteis-

työtahojen kanssa. Uusi paikallinen hallinta näyttäytyy heilurimaisena vastaliikkeenä uudelle 

julkisjohtamiselle (Eloranta 2012, 21, 127). Suhteet muihin paikallistason toimijoihin nouse-

vat hallinnan keskiöön kun aluekehitys ja palvelut tuotetaan useiden kuntien, kolmannen sek-

torin ja yritysten välisen vuorovaikutusverkoston kautta. Tämä merkitsee uudenlaisia johtami-

sen ja koordinoinnin välineitä, sopimussuhteita ja organisointimalleja. Se edellyttää eri osa-

puolten välisen ymmärryksen, niin kutsutun neuvotellun järjestyksen löytämistä tilanteissa, 

joille luonteenomaisia ovat usein erilaiset tavoitteet ja toimintakulttuurit. Tyypillisiä ovat 

myös erilaiset jännitteet, joista näkyvin on jännitteiden syntyminen uuden ja vanhan välillä. 

(Haveri 2004, 19.) 

 

Julkisten palvelujen tuottamisen erilaiset vaihtoehdot herättävät intohimoja niin poliittisten 

päättäjien kuin virkamiesjohdon keskuudessa. Oman lisämausteensa monimutkaisuutta aihe-

uttavan aiheeseen tuo ylikunnallinen toiminta. Haveri, Majoinen ja Jäntti (2009, 36) ovat osu-

vasti esittäneet kunnallishallinnon nykytilannetta ja näkyvissä olevaa tulevaisuutta kuvaavan 

parhaiten monimutkaisuus. Monimutkaisten järjestelmien toimivuutta on tarkasteltu erityisesti 

kompleksisia organisaatioita ja hallintaa (governance) koskevissa keskusteluissa. Governan-

ce-ajattelun perusperiaatteita jäsennetään eri tavoin, mutta yksinkertaistettuna siinä voidaan 

ajatella olevan kyse muutoksesta, jossa hallintojärjestelmä rakentuu uudella tavalla korosta-

maan itseohjautuvien toimintayksiköiden ja yhteistyötä yli rajojensa tekevien kuntakonsernien 

suuntaan. (Stenvall ja Airaksinen 2009, 25.)  
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Hallinnan haasteita ilmentää esimerkiksi keskuskaupungin ja ympäristökaupunkien jännittei-

nen suhde, joihin on pyritty vastaamaan erilaisten verkostomaisten rakenteiden, sektorikoh-

taisten organisaatioiden, ylikunnallisten välillisesti valittujen orgaanien tai kuntien yhdistämi-

sen avulla (Tolkki, Airaksinen ja Haveri 2010, 10). Hallinnan haasteita kuvastaa myös kunta-

organisaatioiden johtaminen, missä luottamushenkilöt vastaavat poliittisesta ja strategisesta 

johtamisesta ja viranhaltijat ammattijohtamisesta. Poliittisen ja hallinnon johdon mutkikasta 

suhdetta korostetaan puhuttaessa governancesta. (Stenvall, Majoinen ja Harisalo 2009, 170.) 

Asioiden hallinta vaatii yhä useammin voimavarojen kokoamista yhdessä kuntien ja kuntaor-

ganisaatioiden kesken. Yhtäältä kysymys on tarpeesta lisätä asiantuntemusta ja parantaa pal-

velujen laatua sekä toisaalta tarpeesta pitää kustannukset kurissa ja päästä suurempaan talou-

delliseen tehokkuuteen. (Haveri, Laamanen ja Majoinen 2003, 73.) 

 

Governance-ajattelu on läheisesti yhteydessä verkostoteorioihin keskittyen organisaatioiden 

välisiin suhteisiin korostaen palvelutoiminnan tuloksia ja tehokkuutta (Osborne 2006, 381). 

Kuntajohtamisen haasteet liittyvät keskeisesti hallinnon pirstaloitumiseen ja hallintaverkosto-

jen tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Hallinnon uudistaminen voidaan nähdä prosessi-

na, jonka tavoitteena on löytää uusia ja luovia ratkaisuja toiminnassa kohdattuihin ongelmiin, 

mutta pahimmassa tapauksessa pirstaloitunut, kompromissien kautta kehittyvä hallinnon uu-

distaminen johtaa luovien ratkaisujen sijaan toiminnan taantumiseen ja uusintaa toiminnassa 

jo olevia menettelytapoja ja rakenteita (Airaksinen 2009, 193-194).  

 

Osborne esittää uuden julkisen hallinnan (New Public Governance, NPG) käsitteen perustu-

van ajatukseen, jossa hallinta täydentää perinteistä julkishallintoa ja uutta julkisjohtamista. Se 

keskittyy organisaatioiden välisiin suhteisiin, prosesseihin ja palvelujärjestelmiin. (Osborne 

2006, 384.) Klijnin (2008, 508) mukaan hallinta ohjaa keskittymään hallinnon rakenteiden 

sijaan hallinnan prosesseihin eli tapahtumaketjuihin, joiden kautta hallinto toimii. Uuden jul-

kisen hallinnan mukainen ajattelu perustuu näkemykseen, jossa julkinen hallinto ei enää ky-

kene yksin ohjaamaan yhteiskuntaa ja taloutta, vaan yhteisten asioiden hallinnan onnistumi-

nen riippuu yhteistyöstä yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kansalaisten kanssa. Ongelmat 

ovat monimutkaistuneet ja ketjuuntuneet, samalla organisaatiot ja toimijat ovat tulleet entistä 

riippuvaisimmaksi toisistaan. Yhteiskuntien monimutkaistuessa hierarkkiset järjestelmät me-
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nettävät vähitellen merkitystään ja suoran käskytyksen sijasta hallinto joutuu käyttämään mui-

ta ohjauksen muotoja (Haveri & Pehk 2008, 7).  

 

Yhteiskunnallisen turvallisuuden tarkastelussa hallinnan näkökulma nähdään olevan vielä 

jäsentymätön, jonka vuoksi se saattaa vaikeuttaa ymmärrystä erilaisten hallintasuhteiden tär-

keydestä nyky-yhteiskunnan käytännön turvallisuustoiminnassa. Governance voidaan kuiten-

kin nähdä myös turvallisuustoimintojen organisoinnin kontekstissa erilaisina toimijoiden riip-

puvuussuhteiden tiivistymisenä. Turvallisuuden hallinnan erityisenä haasteena on, että sen 

tulee toimia verkostomaisesti normaalioloissa mutta sen lisäksi hierarkkisesti kriisitilanteissa, 

pelastustoimen toimialalla pelastustoiminnassa (Juntunen, Nurmi ja Stenvall 2009, 22-23, 26.)  

 

Vartolan (2013, 19-21) mukaan terminä governance on monimerkityksinen ja edelleen varsin 

kiistelty. Sitä käytetään muun muassa tarkoitettaessa hallitsemisen prosessia, valtaa tai poliit-

tisen järjestelmän hallitsemista. Kyse on ainakin osittain ”keisarin uusista vaatteista”, uudesta 

kielestä, jolla asioita tarkastellaan. Kieli, jolla hallintoa nykyisin tarkastellaan, on muuttunut. 

Governance-ajattelu on joutunut muutoinkin kritiikin kohteeksi. Tämä kritiikki kohdistuu 

eritoten hallinnan tuomaan julkishallinnon onttouteen. Hallinto sirpaloituu, mikä johtaa hei-

kentyneeseen kykyyn valvoa toimeenpanoa. Myös valvonnan toimeenpano on hajautunut eri 

toimijoille. (Rhodes 1996, 661.) 

 

Uusissa hallinnan muodoissa ei ole kyse aivan uudesta asiasta. Kysymys on tilanteesta, jossa 

valtiovalta, kunnat ja yritykset ovat ymmärtäneet, että päämääriensä saavuttamiseksi heidän 

on turvauduttava aiempaa huomattavasti intensiivisemmin muiden yhteiskunnan toimijoiden 

kanssa tehtävään yhteistyöhön. (Vartola 2013, 20.) 

 

2.2.4 Dualismi 
 

Kuntajohtamisen erityispiirre on dualistinen johtamisjärjestelmä, jolloin johtaminen on poliit-

tisen ja ammattijohdon yhteistyötä (Laavi 2013, 1). Dualistinen kunnallishallinnon johtamis-

järjestelmän perusta ja vahvuus on sen tukeutuminen toisaalta luottamushenkilöhallintoon ja 

toisaalta viranhaltijahallintoon (Hietala 2007, 51). Kuntajohtamisella sanotaan olevan kahdet 

kasvot puhuttaessa dualistisesta johtamisesta. Voidaan sanoa, että kuntaa johtavat poliittiset 
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luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Luottamushenkilöt vastaavat poliittisesta ja strategisesta 

johtamisesta ja viranhaltijat vastaavat ammattijohtamisesta. Poliittisen ja hallinnon johdon 

mutkikasta suhdetta korostetaan puhuttaessa governancesta. (Stenvall, Majoinen ja Harisalo 

2009, 170.)  

 

Dualistista johtamisjärjestelmää voi kutsua luottamushenkilö-viranhaltijajohtojärjestelmäksi 

tai sen sisällöllisen tavoitteen mukaan poliittis-hallinnolliseksi järjestelmäksi. Dualismin peri-

aate eli jako päätösvaltaan ja muuhun hallintoon rajaa, mistä poliittisessa johtamisessa ja am-

matillisessa johtamisessa on perinteisesti kysymys. Hallinnon pääfunktio on poliittisten pää-

tösten toimeenpano, mutta hallinnossa tehdään myös organisaation toimintaan vaikuttavia 

päätöksiä. (Vartola 1975, 4-5.) Hallintoa hoitavat pysyvästi ja päätoimisesti palkatut henkilöt, 

minkä vuoksi hallinnolta odotetaan jatkuvuutta, jollaista ei välttämättä ole poliittisilla päätök-

sillä ja niitä tekevillä. Toisaalta viranhaltijajohdon ottaessa osaa päätöksentekoon parlamenta-

rismin ulkopuolelta syntyy periaatteellinen demokratiaongelma. (Ryynänen 2006, 63.) 

 

Poliittisen ja ammattijohdon kesken tulisi vallita tasapaino. Dualismiperiaatteen tasapainoide-

aalin mukaan luottamushenkilö- ja viranhaltijakokonaisuuksien välillä tulee vallita vallan ta-

sapaino, jolloin luottamushenkilö- ja viranhaltijahallintojen vahvuudet ja edut yhdistyvät. 

Dualistisessa johtamisjärjestelmässä toimijoilla on useita kontaktipintoja toisiinsa. (Laavi 

2013, 70.) Valtaa käyttävät ja organisaatioita johtavat yhtäältä demokraattisesti valitut poliitti-

set päättäjät eli luottamushenkilöt ja toisaalta johtavat viranhaltijat (Hietala 2007, 41). Tämä 

erityispiirre koskettaa myös kuntien eri hallintokuntia. Kunnan ylimmän johdon lisäksi kun-

nanvaltuusto voi delegoida päätösvaltaa lautakunnille ja johtokunnille, joissa dualistinen peri-

aate toistuu viranhaltijoiden valmistellessa luottamushenkilöelimen päätökset (Laavi 2013, 

71).  

 

Käytännössä päätösvallan ja hallinnon välinen jako ei toteudu puhtaasti. Kunnallishallinnon 

dualistinen jako ei toteudu, koska kunnanvaltuuston päätösvaltaan kuuluvia asioita delegoi-

daan sekä muille toimielimille että viranhaltijoille. (Piispanen 2008, 14-15.) Poliittinen ja 

ammatillinen johtaminen ovat monella tavalla kietoutuneet toisiinsa. Viranhaltijat tekevät jo 

asioiden valmisteluvaiheessa poliittisia valintoja ja toisaalta luottamushenkilöt puuttuvat vi-

raston toimintatapoihin eivätkä keskity pelkästään poliittisten ratkaisujen tekoon toimielinten 

kokouksissa. (Haveri ja Rönkkö 2007, 71; Haveri ja Anttiroiko 2013, 84.) Huomioitavaa on, 
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että valmistelun ja päätöksenteon erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa ja tulkinta saattaa 

riippua tarkastelunäkökulmasta. Tämä korostaa viranhaltijoiden rationaalista ja neutraalia 

toimintatapaa vailla poliittisia intohimoja, tai ainakin odotusta siitä, että he kykenevät ratio-

naaliseen ja neutraaliin toimintaan. (Piispanen 2008, 14-15.) 

 

Demokratia- ja byrokratiateorioiden näkökulmasta dualistista johtamisjärjestelmää hämmen-

tää governance-keskustelu. Erilaiset yhteistyösuhteet, seudulliset ja ylikunnalliset rakenteet ja 

monentasoiset verkostot ovat tuoneet uuden leimansa myös keskusteluun luottamushenkilöi-

den ja viranhaltijoiden rooleista. (Laavi 2013, 72.) Ryynäsen (2006, 161) kysymys siitä, keitä 

luottamushenkilöt edustavat, on oikeutettu. Edustavatko he asukkaita vai kunnan tuotanto-

koneistoa? Ovatko he kuntalaisten edustajia, omien äänestäjiensä puhemiehiä, omien poliittis-

ten ryhmittymiensä ideologian mukaisia toimijoita vai itsellisiä henkilöitä, jotka toimivat 

saamansa luottamuksen voimalla? Dualismiperiaatetta heikentää myös kunnan työntekijöiden 

valinta luottamushenkilötehtäviin. Kuntalain (365/1995) 36 §:n mukaan kunnanhallituksen 

jäsenistön enemmistön on oltava muita kuin kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen teki-

jöitä. Aihe on ristiriitainen, sillä ehdolle asettuminen vaaleissa on perustuslain turvaama kes-

keinen demokratian oikeus. (Laavi 2013, 70, 72.) 

 

Kunnallisen luottamushenkilön asema on viime aikoina joutunut sopeutumaan yhteiskunnalli-

siin, oikeudellisiin ja poliittisiin muutoksiin. Kunnallisen virkakunnan kasvu, päätöksenteon 

delegointi, alueellistuminen ja seutuistuminen samoin kuin yksityistäminen ja yhtiöittäminen 

ovat siirtäneet luottamushenkilöt aikaisemmasta konkreettisesta päätöksenteosta periaatteellis-

ten tavoitepäätösten tekijöiksi ja kontrolloijiksi. (Ryynänen 2006, 3.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä tutkimuksessa teoria toimii kontekstuaalisena kehikkona, joka luo tarvittavat käsitteelli-

set valmiudet tutkimuksen tekemiseen (ks. Majoinen 2001, 98). Tutkimuksessa pyritään ai-

kaisemman tutkimustiedon ja empirian dialogin avulla kuvaamaan ja ymmärtämään toiminta-

alueen mittakaavan kasvun vaikutuksia ylikunnallisen organisaation johtamiseen. 

 

3.1 Tutkimusote 
 

Tämä tutkimus ylikunnallisen organisaation johtamisesta on luonteeltaan kvalitatiivinen, fe-

nomenologis-heuristinen tutkimus, jossa kuvataan ja pyritään ymmärtämään tiettyä ilmiötä. 

Tutkimusmenetelmän valintaa ohjasi tarve saada kokonaisvaltaista tietoa ylikunnallisesti toi-

mivan organisaation johtamisesta. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohta on monimuotoisen, 

todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuskohdetta pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti 

huomioiden eri osien keskinäinen vuorovaikutus. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2005, 151-

154.) Kvalitatiivisen tutkimuksen keskiössä ovat merkitykset, jotka ilmenevät mitä moninai-

simmin tavoin (Varto 1992, 24). 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillinen piirre on tiedonhankinnan kokonaisvaltaisuus, jolloin 

keskeistä on vuorovaikutus ja tulkinta. Haastattelu on tapa hankkia tietoa ja siitä on tullut suo-

sittu, ehkä jopa suosituin tiedonhankintamenetelmä yhteiskunnan tutkimuskentässä (Ruusu-

vuori ja Tiittula 2005, 9). 

 

Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty 

lukkoon, mutta ei kaikkia. Teemahaastattelun termi ei esiinny kuin suomen kielessä, ilmiö 

kuitenkin tunnetaan kaikkialla. Menetelmänä teemahaastattelussa oleellista on, että yksityis-

kohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen teemojen varassa. Menetelmä tuo 

tutkittavien näkökulmat kuuluviin. Teemahaastattelu huomioi ihmisten tulkinnat asioista ja 

heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, ne syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirs-

järvi ja Hurme 2011, 47-48.) Haastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi 

muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin 
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teemoihin. Teemahaastattelu sijoittuu formaaliudessaan tiukasti strukturoidun ja aina saman-

sisältöisenä toistuvan ja täysin vapaasti jäsentyvän haastattelun väliin. (Saaranen-Kauppinen 

ja  Puusniekka. 2006). 

 

3.2 Tutkimuksen informantit 
 

Tutkimuksen aineiston muodostavat 12 haastattelua. Haastateltavien valintaan kiinnitettiin 

erityistä huomiota, jotta aihetta voitiin tarkastella laajasti ja eri näkökulmista saaden monia 

tulkintoja ylikunnallisen organisaation johtamisesta. Tutkimuksen informantit olivat Pirkan-

maan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja (tutkimuksen kohdeorganisaation johtaja), pelastuslai-

toksen isäntäkaupungin (Tampere) johtaja konsernihallinnosta, Pirkanmaan pelastuslaitoksen 

yhteiselimen (neuvottelukunta) kolme jäsentä, joista yksi jäsen Tampereelta, yksi jäsen Tam-

pereen kaupunkiseudun kunnista ja yksi jäsen muista Pirkanmaan kunnista, kaksi kunnanjoh-

tajaa Pirkanmaan kunnista sekä yksi pitkäaikainen Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelu-

kunnan jäsen. Muualta kuin Pirkanmaalta haastateltaviksi valittiin pelastusylijohtaja sisämi-

nisteriön pelastusosastolta, kuntakehitys- ja tutkimusyksikön johtaja kuntaliitosta ja pelastus-

toimen kehittämispäällikkö kuntaliitosta sekä pelastustoimen kehittämispäällikkö (evp.) kun-

taliitosta. Keskeisintä informanttien valinnassa oli valita haastateltavaksi henkilöitä, joilta 

arvioitiin parhaiten saatavan aineistoa tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. (Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka, 2006).  

 

3.3 Aineiston keruumenetelmä 

 

Aineisto kerättiin teemahaastattelulla, mikä on kvalitatiiviselle tutkimukselle ominainen me-

todi. Haastattelu soveltuu erityisesti tutkimuksiin, joissa tutkitaan ihmisten tulkintoja, muisto-

ja, näkemyksiä, kokemuksia tai uskomuksia, minkä vuoksi se on sopiva aineistonkeruumene-

telmä tähän tutkimukseen. Haastattelemalla on mahdollista päästä lähemmäksi autenttisuutta 

ja ihmisten subjektiivisia kokemuksia erilaisista tilanteista. Ihmisten kokemuksia ainutlaatui-

suudessaan ja kokonaisuudessaan on vaikea tavoittaa esimerkiksi kyselylomakkeiden avulla. 

Haastattelu myös mahdollistaa joustavuuden aineiston keruussa, kun haastatteluissa pystytään 
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pyytämään tarkennuksia haastateltavan lausumiin. (Nyholm 2008, 107; Mäkelä 1990, 50.) 

Näin tehtiin myös tämän tutkimuksen haastatteluissa.  

 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri on etukäteen tiedossa, jolloin se tukee aineiston 

keruuta. Haastatteluissa ei ollut strukturoituja kysymyksiä, vaan ainoastaan haastattelun tee-

mat sisältävä haastattelurunko, jonka haastateltavat saivat etukäteen. Teemat sisältävä haastat-

telun runko ennalta määrättyjen kysymysten sijaan ja haastatteluissa haastateltaville annettu 

riittävä tila on fenomenologiaan pohjautuvassa tutkimuksessa olennaista (Laine 2001, 36). 

Teemat oli laadittu valmiiksi teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusasetelman pohjalta. Kaik-

kien haastateltavien kanssa käytiin jokainen ennalta suunniteltu teema läpi, mutta kaikkien 

haastateltavien kanssa jokaisesta teemasta ei puhuttu samassa laajuudessa, vaan keskityttiin 

tarkemmin tiettyyn teemaan, esimerkiksi poliittiseen ja ammatilliseen johtamiseen. Teemoitus 

ohjasi haastattelujen aihepiirin yhtenäiseksi, mikä mahdollistaa tutkittavan ilmiön keskeisten 

ajatusten löytymisen (Haveri, Airaksinen ja Paananen 2013, 21). 

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina touko-heinäkuussa 2014. Yksilöhaastatteluihin 

päädyttiin, jotta haastateltavat puhuisivat myös herkemmistä aiheista avoimesti ja luontevasti. 

Haastattelut järjestettiin fyysisinä tapaamisina informanteille parhaiten sopivissa paikoissa. 

Haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja häiriöttömiä. Haastattelut olivat kestoltaan 25-60 mi-

nuuttia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin nauhalta tekstiksi. Tutkija teki itse 

kaikki litteroinnit. Haastattelupuheista jätettiin pois väliäännähdykset ja välisanat, jos ne eivät 

vaikuttaneet kokonaisuuden käsittämiseen.  

 

Pitkälle toistasataasivuinen aineisto sisältää vahvoja pohdintoja toiminta-alueen mittakaavan 

kasvusta ja ylikunnallisen organisaation johtamisesta sekä asiantuntevia arvioita tulevaisuu-

den haasteista; ei vain pelastustoimen, vaan laajemmin koko julkisen sektorin edessä olevista 

haasteista. Haastattelut olivat ainutlaatuisia ja ne tuottivat rikkaan aineiston, joka ilmensi 

erinomaisesti sitä, että asioilla on aina monet kasvot. 

 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä myös ainutlaatuinen vuorovaikutustilanne, jossa tär-

keää on molemminpuolinen luottamus siihen, että annettuja tietoja käsitellään luottamukselli-

sesti (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka. 2006).  Haastatteluissa tutkijalle välittyi vahva tun-

ne luottamuksellisuudesta käsiteltäessä eri teemoja. 
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3.4 Aineiston analyysi 
 

Analyysilla tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen yhteydessä aivan arkisia asioita, vaikka sana-

na analyysi kuulostaa hienolta ja joltakin erityiseltä. Analyysilla tarkoitetaan esimerkiksi ai-

neiston huolellista lukemista, tekstimateriaalin järjestelyä sekä sisällön erittelyä, jäsentämistä 

ja pohtimista. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka. 2006.) 

 

Haastatteluaineistoihin perustuvissa tutkimuksissa, etenkin kvalitatiivisesti suuntautuneissa 

analyyseissä tavoitteena on onnistunut tulkinta. Saman haastattelun tekstiä voidaan tulkita 

monin tavoin ja eri näkökulmasta. Sitä myös tulkitaan monessa eri vaiheessa. Tutkija tulkitsee 

tutkittavan tulkintoja ja lukija puolestaan tulkitsee tutkijan tulkintoja. (Hirsjärvi ja Hurme 

2011, 151.) 

 

Esitöinä tehtyjen haastattelutekstien kirjoittamisen jälkeen alkoi analysointivaihe. Ana-

lyysimetodina käytettiin sisällönanalyysia, jossa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyk-

siä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan val-

miiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja, esimerkiksi haastatteluja. Analyy-

sin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulok-

set ilmiön laajempaan kontekstiin. Sisällönanalyysi tehtiin teoriaohjaavasti, millä tarkoitetaan 

sitä, että vaikka aineiston analyysi ei suoraan perustu teoriaan, ovat kytkennät teoriaan kui-

tenkin havaittavissa. Tällöin aineistosta tehdyille löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teori-

asta selityksiä tai vahvistusta, mutta se jättää tilaa aineiston vapaammalle tulkinnalle kuin 

suoraviivainen teorian testaus. Tuomen ja Sarajärven (2002, 99) mukaan teoriasidonnaista 

lähestymistapaa aineistoon voidaan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi. (Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka 2006; Tuomi ja Sarajärvi 2002, 99, 105.) 

 

Valitussa analyysimenetelmässä havaitaan piirteitä myös fenomenografisesta tutkimusottees-

ta, jossa tavoitteena on tuoda julki ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Feno-

menografisessa tutkimusotteessa käytettävät aineistot ovat usein empiirisiä laadullisia haastat-

teluaineistoja, missä nostetaan esiin informanttien esittämiä erilaisia käsityksiä ja niiden laa-

dullisia eroja tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenografian tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan todel-

lisuuden ymmärtämisessä ilmeneviä eroavaisuuksia, tässä tapauksessa ylikunnallisesti toimi-

van organisaation johtamisen käytäntöjen haasteita toiminta-alueen mittakaavan kasvaessa ja 
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sen seurauksena toimintaympäristön muuttuessa. (Rissanen 2003, 23; Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka. 2006.) 

 

Fenomenografisen tutkimusotteen vahvuutena voidaan pitää sitä, että se korostaa oppijan nä-

kökulmaa (Wilson ja Meyers 2000, 59). Tutkijana olen joutunut tarkastelemaan aineistoa 

kriittisesti. Analysointi ja kriittinen arviointi on opettanut ymmärtämään ilmiön monimutkai-

suuden ja ne voidaan ymmärtää myös monin eri tavoin. Samalla arviointiprosessi kuitenkin 

tuo ilmiön ymmärtämisen syvällisemmäksi. (Rissanen 2003, 24; Wilson ja Myers 2000, 59.) 

 

Analysointivaiheessa tekstit luokiteltiin tekstien sisällön perusteella eri teemojen mukaan. 

Tavoitteena oli runsaasta, kymmenien sivujen mittaisesta, tekstimäärästä jäsentää haastattelu-

jen sisältöjä ja tarkastella tutkimusongelman kannalta teemoittain keskeisten asioiden esiin-

tymistä ja ilmentymistä. Aineistoa ei luokiteltu ilmiöiden esiintymistiheyden perusteella, vaan 

haastatteluaineistosta selvitettiin teemoittelun avulla, mitkä asiat painottuvat ja mitä eri tee-

moista on sanottu. Esiintymistiheydellä ei ole laadullisen tutkimuksen perinteessä merkitystä. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2002, 95.)  

 

Tutkimusaineistosta poimittiin kuvaavat lainaukset raporttiin. Lainauksia on varsin paljon. 

Joitakin yksittäisiä lainauksia on lyhennetty. Aineistoista lainattujen kohtien on tutkimuksen 

tavoitteen mukaisesti tarkoitus kuvata ilmiötä ja antaa havainnollistavia kertomuksia ja siten 

tuoda julki monet tulkinnat ylikunnallisen organisaation johtamisesta. Suoria lainauksia on 

varsin paljon myös siksi, että kaikki haastateltavat edustivat eri organisaatiota ja siten esiole-

tuksena oli, että heidän näkökulmansa aiheeseen on erilainen. Lainauksista on poistettu pai-

kalliset murreilmaukset luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Yksittäisistä lainauksista haas-

tateltavia ei voi tunnistaa. Haastateltujen henkilöiden nimet on mainittu liitteessä 3. Kaikki 

haastateltavat antoivat luvan nimensä julkaisemiseen. 
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4 TUTKIMUSKOHTEENA PELASTUSTOIMI 

 

Kuntia koskevan tutkimuksen piirissä pelastustoimi, aikaisemmin palotoimi, on jäänyt varsin 

vähälle huomiolle, vaikka Suomessa se on järjestäytynyt aina kunnalliselta pohjalta. Pelastus-

toimen alueellistaminen on ollut merkittävä julkisen palvelutoiminnan uudelleenorganisoitu-

mishanke, joka on ilmentänyt kuntarajojen liudentumista ja ylikunnallista toimintaa. Sen 

vuoksi pelastustoimea, pelastustoimen alueellistamista ja Jyrki Kataisen hallituksen rakenne-

poliittista ohjelmaa pelastustoimen rakenneuudistuksen osalta käsitellään tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen kohdeorganisaation, Pirkanmaan pelastuslaitoksen, esittelyn yhteydessä. 

 

4.1 Pelastustoimi 
 

Valtioneuvosto ohjaa pelastustointa hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden ja valtioneu-

voston hyväksymien periaatepäätösten avulla (Sisäasiainministeriö 2008, 14). Pelastuslaissa 

(379/2011) on määritelty pelastustoimen organisointi ja vastuu pelastustoimelle kuuluvista 

tehtävistä. Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saata-

vuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yh-

teensovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä 

sekä huolehtii muista sisäasiainministeriölle pelastuslaissa säädetyistä tehtävistä. (Pelastuslaki 

379/2011.) 

 

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa 

toimialueellaan. Aluehallintovirasto tukee lisäksi sisäasiainministeriötä, sekä huolehtii muista 

aluehallintovirastolle säädetyistä pelastustoimen tehtävistä. (Pelastuslaki 379/2011.) 

 

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla. Valtioneuvosto 

päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin ja vahvistetun aluejaon muuttamisesta. 

Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kun-

tien kuntalain (365/1995) 79 §:n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. 

Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako 

tai sen muutos koskee. (Pelastuslaki 379/2011.) 
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Pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämises-

tä. Sopimuksen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 79 §:n 1 momen-

tissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Sopimukseen sovelletaan 

muuten, mitä kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa. (Pelastuslaki 379/2011.) 

 

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja 

nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä 

tehtävistä (Pelastuslaki 379/2011). 

 

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuk-

sesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemi-

nen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- 

ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa, pelastustoimen valvontateh-

tävistä, väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä siihen tarvittavasta häly-

tysjärjestelmästä sekä pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä (Pelastuslaki 379/2011). 

 

Pelastustoimi huolehtii pelastustoiminnasta myös vesialueilla ottaen lisäksi huomioon, mitä 

meripelastuslaissa säädetään meripelastustoimesta, öljyvahinkojen torjunnasta, vaarallisten 

kemikaalien valvonnasta, antaa toimialaansa soveltuvaa virka-apua muille viranomaisille sekä 

toimii asiantuntijana maankäytön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa 

(Pelastuslaki 379/2011). 

 

Pelastuslaitos voi suorittaa myös ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun 

järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kesken on sovit-

tu terveydenhoitolain (1326/2010) perusteella (Pelastuslaki 379/2011). 

 

Pelastuslaitos tukee alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuunnittelua, jos siitä on kuntien 

kanssa sovittu (Pelastuslaki 379/2011). 

 

Kunnat osallistuvat pelastusviranomaisten johdolla toteutettavaan evakuointisuunnitteluun ja 

vastaavat onnettomuuksien uhrien ja evakuoidun väestön majoituksesta, muonituksesta, vaa-

tetuksesta ja muusta perushuollosta, väestönsuojelussa tarvittavasta raivaus- ja puhdistustoi-
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minnasta sekä ensiavusta ja näihin tehtäviin tarvittavan väestönsuojeluorganisaation valmiste-

luista. Lisaksi kunnat avustavat tarvittaessa pelastusviranomaisia pelastustoiminnassa ja väes-

tönsuojelussa antamalla pelastusviranomaisille toimialaansa soveltuvaa asiantuntija-, kalusto- 

ja materiaalivirka-apua sekä virka-apua pelastushenkilöstön huoltamiseksi sekä varautuvat 

tehtäviensä hoitamiseen poikkeusoloissa siten kuin siitä valmiuslaissa (1080/1991) säädetään. 

Lisaksi yksittäisten kuntien tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastus-

laitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. (Pelastuslaki 

379/2011.) 

 

4.2 Pelastustoimen alueellistaminen 
 

Alueellinen uudelleenorganisoituminen on kansainvälinen ilmiö, jossa julkisen sektorin rajat 

sopeutuvat toimintaympäristön muuttuviin olosuhteisiin. Rajojen muutoksen tarkoituksena on 

tehokkuuden lisääminen sekä kansalaisten tarpeisiin vastaaminen. Eri maiden väliset toimin-

tamallien erot ovat suuret, mutta yleisiä toimintatapoja ovat esimerkiksi paikallishallinnon 

yksiköiden horisontaalinen yhteistyö, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, verkosto-

maiset kehittämistoimet ja voimavarojen kokoaminen yhteen. Kun vanhat toimintatavat eivät 

pysty vastaamaan muuttuneisiin olosuhteisiin, muuttuu toimijoiden rooli, jolloin paikallis- ja 

aluetason toimijat sekä kunnat etsivät uusia tapoja toimia. Asiantuntemuksen lisäämiseksi, 

palvelujen laadun parantamiseksi ja taloudellisen tehokkuuden saavuttamiseksi voimavaroja 

voidaan yhdistää naapurikuntien kanssa. Alueellistaminen on ollut yksi suomalaisen julkishal-

linnon keskeinen kehittämistoimenpide (Haveri 2004, 22-23; Kuntsi 2012, 4, 14).  

 

Kuntarajojen liudentumisen myötä kuntien peruspalveluiden voimavarat kokoavan yhteistyön 

merkitys korostui ja yhteistyövaihtoehtona mallit, joissa peruskunnat toimivat palvelutuotan-

nossa tilaajan asemassa ja tuottajaorganisaatiot toimivat seudullisesti, lisääntyivät. Mallissa 

kehittämistoiminta organisoidaan isäntäkuntamallin pohjalta yhteisesti. Yhteisen kehittämisen 

näkökulmasta riittävä seudullinen päätöksenteko järjestetään esimerkiksi kuntien yhteisellä 

toimielimellä, jossa on sovittavalla tavalla kaikkien kuntien edustus ja jossa toteutuu poliitti-

nen edustavuus. (Aronen 2004, 60-61.) 
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Pelastustoimen kehityskulku ja -vaiheet heijastelevat yleisempää suomalaisen yhteiskunnan 

kehitystä. Pelastustoimi on muuttunut osana yhteiskuntaa ja se voidaan nähdä osana alueelli-

sen uudelleenorganisoitumisen kansainvälistä ilmiötä. (Mankkinen 2011, 40; Kuntsi 2012, 

18.) 

 

Suomen ensimmäinen palolaki (202/1933) tuli voimaan vuonna 1934. Palolain mukaan palo- 

ja pelastustoimi kuului kunnan tehtäviin.  Kunnan velvollisuus oli pitää huolta palotoimesta. 

Vaikka pelastustoimen palveluiden tuotantovastuu on ollut kunnilla, valtiolla on ollut alusta 

saakka keskeinen rooli pelastustoimen johtamisessa, ohjauksessa, valvonnassa ja kehittämi-

sessä. (Haiko 2014, 84, 96.) 

 

Jo ensimmäinen palolaki mahdollisti sen, että kunnan palotoimi voitiin järjestää myös naapu-

rikunnan kanssa. Palolain mukaan kunnat saattoivat sopia siitä, että toinen kunta hoitaa koko-

naan kunnan palotoimen. Lain valmisteluvaiheessa erimielisyyttä oli aiheuttanut palohallin-

non keskitys ja valtion asema palotoimessa. Laissa asia ratkaistiin määrittelemällä palotoimi 

ensisijaisesti paikallishallinnon tehtäväksi. Palolaki sisälsi useita säännöksiä kuntien välisestä 

yhteistoiminnasta, joka voi olla vapaaehtoista, sopimukseen perustuvaa tai pakollista, valtion 

viranomaisten määräämää. Palolain tarkistuksen yhteydessä vuonna 1960 jokaisessa kunnassa 

tuli olla palokunta: vakinainen, puolivakinainen, sopimuspalokunta tai yleinen palokunta. Jos 

sammutustoimi hoidettiin naapurikunnasta käsin, edellytyksenä oli lääninhallituksen hyväk-

syntä. Lainsäädännöllisesti pelastustoiminta luettiin nyt ensimmäisen kerran kunnan palotoi-

men tehtäviin. Alho (1969) kiinnitti huomiota vuoden 1960 palolain oppikirjassaan "Palolain-

säädäntö ja kunnallinen palotoimi" ongelmaan, joka aiheutuu paikallisen palotoimen järjeste-

lyn perustumisesta kunnalliseen jaotukseen. Alhon mukaan kunnallinen jaotus ei ollut ihan-

teellinen ratkaisu sammutustoimen järjestelyn perustaksi. (Haiko 2014, 105; Kuntsi 2012, 38-

39; Katajamäki 2006, 33-34; Myllyniemi 2000, Tolppi 2001, 81.) 

 

Pääsääntöisesti kunnat järjestivät palotoimen kuitenkin itse ja alan kehitys on seurannut yleis-

tä hallinnon kehitystä. Julkisen sektorin uudistuksen lähtökohtia määriteltiin jo 1960-luvulla, 

mutta varsinaisia hallinnonuudistuksia toteutettiin vasta 1980-luvulta alkaen. Kuntarajojen 

liudentuminen lähti liikkeelle 1990-luvulla ja ylikunnallisen toiminnan merkitys kasvoi. Myös 

pelastustoimen alueellistaminen lähti liikkeelle, kun valtioneuvosto ohjeisti selvitysmiehen 

tutkimaan valtion ja kuntien välistä työnjakoa. Selvityksen myötä sisäasianministeriö asetti 
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pelastushallintotyöryhmän pohtimaan pelastustoimen organisointia. Työryhmä totesi, että 

kunnallisen pelastushallinnon eräs suurimmista ongelmista on, että kunta monissa tapauksissa 

on liian pieni yksikkö tuottamaan tarvittavat palvelut. Työryhmä päätyi lopulta esittämään 

ohjattua kunnallista järjestelmää, missä vastuu pelastustoimesta kuuluisi kunnille kunta- ja 

yhteistoiminta-aluetasolla ja valtion viranomaisella rooli, joka mahdollisti tarvittavat valtuu-

det ohjata yhteistoimintaa, jotta järjestelmän kiinteys ja tarvittava palvelutaso turvattaisiin. 

Samalla kuitenkin kuntien yhteistoiminnan merkitystä korostettiin. (Haveri, Airaksinen ja 

Paananen 2013, 37; Myllyniemi 2000; Kallio ja Tolppi 2008, 16; Niemelä 2008, 9; Kuntsi 

2012, 11, 20.) 

 

Suomen kunnallisliitto yritti 1990-luvulla herätellä keskustelua siitä, kuuluuko pelastustoimi 

kunnalliseen itsehallintoon vai tulisiko se siirtää valtiolle. Valtiollistamiskeskustelu käynnis-

tyi 1990-luvulla ensimmäisen kerran vuonna 1990, kun Suomen Kunnallisliitto julkaisi 

Markku Haikon laatiman kirjoitelman kuntien tuloksellisuudesta, missä pohdittiin mahdolli-

suutta, ettei pelastustoimi olisikaan enää kuntien ylläpitämää. Keskusteluyritykset eivät kui-

tenkaan tuottaneet muutoksia pelastustoimessa. Keskustelua pelastustoimen valtiollistamises-

ta käytiin käytännössä koko 1990-luku ja se nousi keskusteluun vielä 2000-luvulla, kun niin 

sanotun Paras-hankkeen yhteydessä vuonna 2005 selvitettiin pelastustoimen siirtämistä valti-

olle, ja vielä kerran 2010-luvulla, kun Jyrki Kataisen hallitus halusi uudistaa kuntien palvelu-

rakennetta. (Haiko 2014, 116; Oulasvirta 1999, 10; Kuntsi 2012, 20.)  

 

Vuonna 1999 valtioneuvosto asetti selvitysmiehen (Pekka Myllyniemi) pohtimaan palo- ja 

pelastustoimen siirtämistä valtion hoidettavaksi. Selvityksessä kuitenkin päädyttiin esityk-

seen, ettei pelastustointa tule siirtää valtion hoidettavaksi, vaan pelastustoimen järjestelmän 

tehostamiseksi muodostetaan noin 30 kuntien lailla säädeltyyn yhteistoimintaan perustuvaa 

alueellista pelastustointa (Myllyniemi 2000). Pelastustoimen alueellistaminen rakentui selvi-

tysmies Myllyniemen Onnettomuusriskit hallintaan -selvitystyölle. Myllyniemi asetti työs-

sään pelastustoimen tavoitteeksi maailman tehokkaimman, taloudellisimman ja lähellä ihmis-

tä olevan pelastustoimen, jossa motivoitunut ja tehtävänsä taitava henkilöstö vastaa onnetto-

muusriskien hallinnasta. (Mankkinen 2011, 39.) 

 

2000-luvun alussa sisäasiainministeriö käynnisti hankkeen valmistelemaan alueelliseen pelas-

tustoimeen siirtymistä selvitysmiehen (Pekka Myllyniemi) tekemän esityksen pohjalta. Hanke 
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edusti varsin modernia hallinnon kehittämistyötä. Hankkeessa ei erään informantin sanoin 

”perustettu toimikuntaa, jonka ehdotuksia olisi odoteltu ja sitten ihmetelty, miten ne toteutet-

taisiin”. Kun kyseessä oli hanke, sille oli mahdollista asettaa konkreettiseksi tavoitteeksi ai-

kaansaada alueellinen pelastustoimen järjestelmä. Hanke noudatti modernin hallinnon kehit-

tämisen periaatteista myös siinä mielessä, että se tehtiin varsin hyvässä vuorovaikutuksessa 

niin pelastustoimen organisaatioiden kuin sekä kuntien että eri sidosryhmien kanssa. Hank-

keessa tehtiin myös vaikuttavuusarvio. Sen lopputuloksena syntyi 22 alueellista pelastuslaitos-

ta. (Haiko 2014, 211.) 

 

Pelastustoimi organisoitiin uudelleen vuoden 2004 alusta. Kunnille aikaisemmin kuuluneet 

pelastustoimen tehtävät siirtyivät alueellisten pelastuslaitosten tehtäväksi. Pirkanmaalla alu-

eellinen pelastuslaitos aloitti jo vuoden 2003 alusta. Kunnille jäi eräitä pelastustoimeen liitty-

viä tehtäviä, kuten velvollisuus järjestää sammutusvesihuolto, yleisten väestönsuojien raken-

taminen sekä kunnan omien poikkeusolojen johtokeskusten rakentaminen ja ylläpito. (Kallio 

ja Tolppi 2012, 7; Pirkanmaan pelastuslaitos 2014, 6.) 

 

Yhteiseen toimielimeen perustuvat organisointimallit otettiin käyttöön pelastustoimen uudis-

tuksessa. Laamasen ja Tammen (2004, 91) mukaan palveluyhteistyön strategisella kehittämi-

sellä tavoitellaan ensisijaisesti kuntalaisten kannalta riittävän palvelutason turvaamista. Täl-

löin:  

 

- alueen palvelutaso ja sen arviointi sekä sopimuspolitiikka voidaan järjestää te-

hokkaammin, 

- turvataan erityisosaaminen: (rekrytointi, henkilöstön ammatillinen kehitys ja teh-

täväkohtainen erikoistuminen), 

- saadaan yhtenäinen linja kuntien viranomaistoimintaan, 

- saadaan parhaat käytännöt leviämään nopeammin koko alueelle, 

- vapautetaan resursseja tukipalveluista, 

- saadaan mahdollisuus palveluiden tehokkaaseen ja taloudelliseen kilpailuttami-

seen, 

- lievennetään satunnaisvaihteluiden vaikutuksia palvelutuotantoon, 

- luodaan liikkumavaraa talouteen verrattuna toimintaan yhden kunnan puitteissa. 
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Alueellinen uudistus muutti pelastuslaitosten roolin kunnissa, kun pelastuslaitosten itsestään 

selvä rooli kunnissa murtui ja pelastustoimi alistettiin taloudelliselle tehokkuusarvioinnille. 

Kuntien yhteistoiminnassa organisoimaa pelastustoimintaa haluttiin mitata ja sitä kautta arvi-

oida kunnan panos-tuotossuhteen hyödyllisyyttä (Mankkinen 2011, 41; Kuntsi 2012, 19). 

 

Vuonna 2002 voimaan astuneen pelastustoimen alueiden muodostamista koskevan lain 

(1214/2001) mukaan maahamme muodostettiin 22 pelastustoimen aluetta, jotka aloittivat toi-

mintansa vuoden 2004 alussa (Pirkanmaalla vuoden 2003 alusta). Valtakunnan alue jaettiin 

valtioneuvoston päättämiin pelastustoimen alueisiin. Laki velvoitti kunnat järjestämään pelas-

tustoimen yhteistoiminnassa ja sopimaan hallinnosta, kustannustenjaosta ja muista yhteistoi-

minnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista. Lain nojalla kunkin pelastustoimen alueen 

kunnat tekivät sopimukset pelastustoimen järjestämisestä yhteistoiminnassa joko kunnan pe-

lastuslaitoksena tai kuntayhtymänä. (Haiko 2014, 93; Laamanen ja Tammi 2004, 97.) 

 

Pelastustoimen alueellistaminen on ollut merkittävä julkisen palvelutoiminnan uudelleenor-

ganisointihanke. Uudistuksella on pyritty vastaamaan haasteisiin, jotka kohdistuvat niukkene-

vaan julkiseen talouteen ja palveluihin. Toimintojen uudelleenorganisoimisella on pyritty 

voimavarojen uudelleenkohdentamiseen ja tätä kautta entistä parempiin ja tehokkaammin 

toteutettuihin palveluihin. Organisatorisesti muutos on ollut merkittävä kun pelastustoimi siir-

tyi kunnan tehtävästä alueelliseksi, mutta säilyi edelleen kunnallisen itsehallinnon vastuualu-

eella. (Kallio ja Tolppi 2012, 3.)  

 

Alueellisen pelastustoimen organisaatiot perustettiin varmistamaan hyvät palvelut tasapuoli-

sesti koko mahan. Uudistuksella pyrittiin vastaamaan haasteisiin, jotka kohdistuvat niukkene-

vaan julkiseen talouteen ja palveluihin. Toimintojen uudelleenorganisoimisella pyrittiin voi-

mavarojen uudelleenkohdentamiseen ja tätä kautta entistä parempiin ja tehokkaammin toteu-

tettuihin palveluihin. Alueellistamisella ei pyritty toiminnallisiin säästöihin, vaan olemassa 

olevien resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pelastuslaitosten organisaatio- tai johtamismalle-

ja ei määritelty ulkopuolisten toimesta, vaan organisoituminen jäi kuntien omien päätösten ja 

sopimusten varaan. Useamman pelastuslaitoksen organisoitumisen logiikkana ovat tunnistet-

tavissa tilaaja-tuottajamalli ja sen soveltuvuudet. Pelastuslaitosten organisoitumisen logiikka-

na tunnistettavissa oleva tilaaja-tuottajamalli toteutuu kosmeettisena, jolloin tilaus erotetaan 

tuotannosta. Siinä lautakunnan tai muun poliittisen elimen rooliin kuuluu tilata ja määritellä 
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palvelut, ja virastot tai laitokset tuottavat kyseiset palvelut. Keskuskuntamallisovellukset eri 

versioineen ja haasteineen ovat osoittaneet ylikunnallisen yhteistyön jatkokehittelyn tarpeen. 

(Kallio ja Tolppi 2012, 3; Komulainen 2010, 137; Hookana ja Rannisto 2007, 13; Tolppi 

2006, 27.) 

 

Tampereen yliopistossa pelastustoimen uudistusta on tutkittu kolmivaiheisessa seurantatutki-

muksessa: 2003 (Kallio), 2008 (Kallio ja Tolppi) ja 2012 (Kallio ja Tolppi). Kallion (2003) 

tutkimus tarkasteli lähtökohtatilannetta ennen alueelliseen pelastuslaitokseen siirtymistä. Kal-

lion (2003) mukaan alueellisen pelastustoimen uhkakuvina nähtiin muun muassa pelastustoi-

men kustannustason nousu ja päätösvallan etääntyminen. Seurantatutkimuksen toinen vaihe 

keskittyi vuonna 2004 toteutuneen uudistuksen vaikutuksiin ja niistä saatuihin ensimmäisten 

vuosien kokemuksiin alueiden, asukkaiden, pelastustoimen yhteistyötahojen ja ennen kaikkea 

kuntien näkökulmasta (Kallio ja Tolppi 2008 12). Seurantatutkimuksen kolmannen vaiheen 

tutkimus tarkastelee pelastustoimen alueellistamisesta saatuja kokemuksia 2000-luvun viimei-

sinä vuosina, kun alueellistamisesta on kulunut lähes kymmenen vuotta. Kallio ja Tolppi 

2012, 3; Kuntsi 2012, 7.) 

 

Pelastustoimen alueellistaminen on merkinnyt kuntien näkökulmasta muutosta palvelujen 

tuottajasta niiden järjestäjäksi. Välitön suora ohjaus on muuttunut sopimusperusteiseksi omis-

tajaohjaukseksi, johon Kallion ja Tolpin toisen vaiheen tutkimuksen mukaan kuntien edustajat 

ovat olleet varsin tyytymättömiä. Kolmannen vaiheen tutkimuksen tulokset ovat samansuun-

taisia. Kuntien tyytymättömyyttä on lisännyt muiden kuin isäntäkuntien vaikutusmahdolli-

suudet vaikuttaa pelastustoimeen. (Kallio ja Tolppi 2012, 10-11, 91.) Päätösvallan heikenty-

minen pelastustoimen alueellistamisen seurauksena käy ilmi myös Airaksisen (2009, 113) 

väitöskirjatutkimuksesta Hankala hallintouudistus. 

 

Isäntäkuntamalli on yksi sisäisen tilaaja-tuottajamallin sovellus. Mallissa yksi kunta tuottaa ja 

muut kunnat ostavat palvelut sovitussa laajuudessa. Organisaatio kuuluu isäntäkunnan kon-

serniin, yleisemmin erillisen liikelaitoksen kaltaisena toimijana tai budjettiyksikkönä. Organi-

saation suora operatiivinen johtaminen tulee isäntäkunnan taholta esimerkiksi kaupunginhalli-

tukselta, joka näin toimii tilaajan edustajana. Isäntäkuntamalliin kuuluu tyypillisesti neuvotte-

lukunta tai muu poliittinen toimielin antamaan informaatiota muiden kuntien kuin isännän 

näkemyksistä. (Hookana ja Rannisto 2007, 17.) 



 

40 

 

 

Isäntäkuntamallissa uhkaavat pienet syrjäisemmät kunnat jäädä suuremman kunnan varjoon, 

kun keskittämisen yhteydessä reuna-alueiden resurssit vähenevät. Kehittämisessä ja päätök-

senteossa nähdään isäntäkuntakeskeisyyttä isäntäkunnan päättäessä suuntaviivoista, jolloin 

reuna-alueet heikentyvät ja isäntäkunnan alue vahvistuu. (Kallio ja Tolppi 2012, 85, 89.)  

 

Selvitettäessä seurantatutkimuksesta kuntavastaajien koettuja vaikutusmahdollisuuksia, näh-

dään vaikutusmahdollisuuksien heikentyneen voimakkaasti alueellistamisen seurauksena. 

Alueelliseen pelastustoimeen siirtyminen vähensi yksittäisen kunnan, pois lukien isäntäkun-

nan, mahdollisuuksia päättä ja ohjata pelastustoimea. Vaikutusmahdollisuuksien menetys on 

koskenut sekä kuntien johtavia viranhaltijoita että luottamushenkilöitä. Kolmannen vaiheen 

tuloksien mukaan kuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vaikuttamis-

mahdollisuudet ovat hieman parantuneet, mutta ovat edelleen heikot. (Kallio ja Tolppi 2012, 

90-91.)  

 

Eri ajankohtia koskevassa pitkittäistarkastelussa on syytä muistaa seuraavat asiat, jotka ovat 

vaikuttaneet saatuihin tuloksiin. Ensinnäkin vastauksia pyydettiin oman kunnan näkökulmasta 

eli arviota siitä millainen on tilanne vastaajan edustamasta kunnasta. Toiseksi vastaukset ovat 

subjektiivisia arvioita, joihin on voinut vaikuttaa esimerkiksi yksittäiset tapahtumat kunnassa. 

Kolmanneksi eri ajankohtina kyselyyn vastanneet kunnan edustajat eivät ole samoja henkilöi-

tä, koska seurantatutkimuksen aikana niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijat ovat vaihtu-

neet, samoin kuntien lukumäärä on vähentynyt kuntaliitosten seurauksena. (Kallio ja Tolppi 

2012, 75.)  

 

4.3 Pelastustoimen rakenneuudistus 
 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma ei ennakoinut muutoksia pelastustoimessa 

hallituskauden aikana. Hallitusohjelmassa todetaan pelastustoimen osalta tarve valmiuteen 

kansallisten kriisien ja suuronnettomuuksien varalta tehokkaaseen ja laaja-alaiseen johtovas-

tuuseen ja hoitoon, mutta myös nykyistä enemmän ennaltaehkäisyyn. Lisäksi ohjelmassa to-

detaan tarve kehittää koko maan kattavaa pelastustoimen järjestelmää, jonka olennaisena osa-
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na ovat vapaaehtoiset ja sivutoimiseen henkilöstöön perustuvat sopimuspalokunnat. (Valtio-

neuvoston kanslia 2011, 28.) 

 

Kataisen hallituksen elokuussa 2013 julkaisema rakennepoliittinen ohjelma talouden kas-

vuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi 

painotti Suomen taloutta vaivaavan samanaikaisesti rakenteellisen kasvun ja julkisen talouden 

kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne. Toimenpiteistä talouden vahvistamiseksi 

ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi mainitaan tärkeänä osana työ kun-

tien tehtävien ja niihin liittyvien velvoitteiden kartoittamiseksi. Työn tavoitteeksi asetettiin 

löytää tehtävät ja velvoitteet sekä toiminnan organisointitavat, joita muuttamalla voitaisiin 

voimavaroja kohdentaa aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä samalla myös helpot-

taa kuntatalouteen kohdistuvia rahoituspaineita. (Valtioneuvosto 2013a, 1, 16.)  

 

Ohjelmassa kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita päätettiin arvioida 

vuosina 2014-2017 toimintaohjelmassa, jolla tavoitellaan yhden miljardin euron kokonaisvä-

hennystä kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Lisäksi päätettiin, että kuntien tehtä-

vien arviointi -työryhmä käsittelee syyskuun 2013 aikana toimintaohjelman ja makrotalouden 

ohjauksen ja kehittämistä valmisteleva työryhmä täydentää ja tarkentaa ohjelmaa marraskuun 

2013 loppuun mennessä siten, että miljardin euron kokonaisvähennys kuntien toimintamenoi-

hin saavutetaan. (Valtioneuvosto 2013a, 16.)  

 

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kartoittaminen sekä tehokkaammin ja vaikuttavammin to-

teutettu organisointi kosketti luonnollisesti myös pelastustointa osana kuntaorganisaatiota. 

Lokakuussa 2013 vauhtia keskusteluun toi juuri eläkkeelle jäänyt pelastusylijohtaja Pentti 

Partanen, joka Kuntalehden haastattelussa kehotti pohtimaan pelastusalueiden suurentamista 

ja mallin ottamista poliisilta. Partasen mukaan tulisi tarkkaan tutkia pelastuslaitosten luku-

määrän vähentämistä ja valtiollistamista. (Rantalainen 2013, 30-32.) 

 

Kataisen hallitus päätti marraskuussa 2013 syksyn kestäneen laajan virkamiestyönä valmistel-

lun rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Ohjelman toimeenpanon seurannassa osana 

rakenne- ja hallintouudistusta pelastustoimen uudelleenorganisointi oli noussut konkreettisek-

si tehtäväksi. Tarkoituksena oli toteuttaa pelastustoimen hallintoon kohdistuva uudistus, missä 

uudistettaisiin pelastustoimen aluejakoa vähentämällä alueita 22:sta 11:een lähtökohtaisesti 
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vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. (Valtioneuvosto 2013b, 16, 

23.) 

 

Sisäministeriö pyysi kunnilta lausuntoa pelastustoimen aluejaosta. Kaikista annetuista lausun-

noista 66,8 prosenttia vastusti esitettyä 11 pelastustoimen aluetta. Keskeisimpinä perusteina 

mainittiin, että valmistelua ei ole tehty riittävän huolellisesti, harmonisoinnista aiheutuvia 

kustannuksia ei ole laskettu lainkaan, kunta- ja sote-uudistus ovat pahasti kesken, kuntien 

todellinen ohjausvalta karkaa yhä kauemmas ja ylipäänsä ei uskota, että uudella aluejaolla 

olisi saatavissa säästöjä. Saadusta 221 lausunnosta 208:ssa katsotaan, että säästöt saadaan 

parhaiten aikaan nykyisellä 22 pelastustoimen alueen jaotuksella. (Sisäministeriö 2014b.) 

 

Esityksen hyväksyviä lausuntoja oli 26 prosenttia ja niissä katsottiin, että alueiden suurenta-

minen voi olla perusteltua. Näistä lausunnoista suuri osa oli ehdollisia. Lausunnoissa todettiin, 

että esitetty aluejako voidaan hyväksyä, jos valtioneuvosto niin päättää ja että kustannukset 

eivät nouse. 7,2 prosenttia lausunnoista oli sellaisia, joissa ei otettu selkeää kantaa aluejakoon. 

(Sisäministeriö 2014b.) 

 

Esityksen mukaan Pirkanmaa muodostaisi Keski-Suomen kanssa yhteisen alueen. Pirkanmaan 

kaikki 22 kuntaa antoivat lausunnon. Kaikki kunnat vastustivat yhteistä aluetta Keski-Suomen 

kanssa. 19 lausunnonantajaa oli sitä mieltä, että Pirkanmaan alue tulee säilyttää omanaan. 

Syinä mainittiin kunta- ja sote-uudistuksen keskeneräisyys, hätäkeskus- ja ERVA-alueiden 

ristiriitaisuus, merkittävät perustamiskustannukset ja harmonisointikustannukset. Näiden li-

säksi nykyinen alue nähtiin tehokkaana ja toimivana. Neljässä lausunnossa todettiin, että jos 

päätös tehdään, niin silloin hätäkeskusalue olisi toiminnallisesti parempi ratkaisu kuin esitys 

eli Pirkanmaan ja Satakunnan yhteinen alue. (Sisäministeriö 2014b.) 

 

Kataisen hallitus päätti maaliskuussa 2014 sisäministeriön esityksestä, että pelastustoimen 

rakenneuudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Sisäministeriö tarkensi esitystään uudistusta 

koskeneen lausuntokierroksen ja tarkentuneiden laskelmien perusteella ottaen huomioon ke-

hysriihessä päätetyn sote-uudistuksen aluejako. (Sisäministeriö 2014a). 
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4.4 Pirkanmaan pelastuslaitos 
 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio on Pirkanmaan pelastuslaitos. Se on hallinnollisesti 

Tampereen kaupunginhallituksen alainen Tampereen kaupungin taseyksikkö, joka toimii kon-

sernijohtajan alaisuudessa. Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. (Pirkanmaan pelastuslaitos 

2012; Pirkanmaan pelastuslaitos 2013a; Pirkanmaan pelastuslaitos 2014, 7.) 

 

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta toimii pelastustoimen toiminta-alueen kuntien 

yhteiselimenä. Neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Neuvottelukuntaan valitaan 

kolme jäsentä Tampereelta, kolme jäsentä Tampereen kaupunkiseudun kunnista (Kangasala, 

Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) sekä neljä jäsentä muista kunnista 

(Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, 

Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Virrat,). Neuvottelukunnan tehtävänä on 

tehdä ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi, ehdotus palvelutasopäätökseksi sekä 

muita ehdotuksia pelastustoimen kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukunta seuraa pelastuslai-

toksen toimintaa ja kehittämistä. (Pirkanmaan pelastuslaitos 2012; Pirkanmaan pelastuslaitos 

2013a.) 

 

Pirkanmaan pelastuslaitosta ohjaavia strategioita ovat pelastustoimen valtakunnallinen strate-

gia, Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös sekä Tampereen kaupungin strategia ja 

ohjelmat. Palvelutasopäätös uusitaan valtuustokausittain ja se on samalla pelastuslaitoksen 

tuotantostrategia. (Pirkanmaan pelastuslaitos 2013a.) 

 

Pirkanmaan pelastuslaitos rahoittaa pelastustoimintaansa pääosin pelastustoimen mak-

suosuuksilla, joita peritään alueen kunnilta asukaslukujen suhteessa. Vuoden 2013 tilinpää-

töksessä maksuosuustuotot olivat yhteensä 32,3 miljoonaa euroa. Pelastustoimintaa rahoite-

taan myös muun muassa laskuttamalla toistuvista erheellisistä paloilmoitinlaitehälytyksistä, 

yritysten ja laitosten palotarkastuksista sekä ensivastetehtävistä. Muut kuin maksuosuustuotot 

olivat vuoden 2013 tilinpäätöksessä yhteensä 1,2 miljoonaa euroa pelastustoimen osalta. (Pir-

kanmaan pelastuslaitos 2014, Pirkanmaan pelastuslaitos 2013b.) 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella kaikki kunnat ovat keskenään tehneet yhteistoiminta-

sopimuksen, jonka mukaan yksi kunta (Tampere) toimii isäntäkuntana. Pelastuslaitos on ak-
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tiivisesti kehittänyt organisaatiotaan pelastustoimen alueellistamisen aikana. Pelastuslaitoksen 

organisaatiota uudistettiin vuonna 2011 ja parhaillaan on käynnissä uudistus, jonka tarkoituk-

sena on edelleen tehostaa organisaation toimintaa kehittämällä esimerkiksi työnjohdollista ja 

operatiivista johtamisjärjestelmää. Uudistuksella vastataan myös toimintaympäristön muutok-

siin.  
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5 YLIKUNNALLISEN ORGANISAATION JOHTAMINEN 

 

Ylikunnallisesti toimivan organisaation johtamisen käytäntöjen vaikutuksia toiminta-alueen 

mittakaavan kasvaessa analysoidaan eri näkökulmista. Tutkittavaa ilmiötä lähestytään viidestä 

eri näkökulmasta. Valittujen teemojen mukaisen tarkastelun myötä muodostuu tiivistetty ja 

jäsennetty kuvaus toiminta-alueen mittakaavan kasvun vaikutuksista ylikunnallisen organisaa-

tion johtamiseen. 

 

Teemat ovat: 

 

- organisaation rakenne ja johtaminen, 

- ohjausjärjestelmä ja toiminnan ohjaus, 

- poliittinen ja ammatillinen johtaminen, 

- pelastusjohtajan rooli, 

- tulevaisuus. 

 

Eri teemojen sisältöjä tarkastellaan laaja-alaisesti monia näkökulmia peilaten. Jokaisen infor-

mantin suhde tutkittavaan ilmiöön ja tutkimuksen kohteeseen oli erilainen ja tämän johdosta 

tarkastelu tuotti monia tulkintoja ylikunnallisesti toimivan organisaation johtamisesta. Osa 

informanteista tarkasteli tutkimuskysymystä ja haastattelun teemoja enemmän Pirkanmaan 

pelastuslaitokseen peilaten, toiset tarkastelivat enemmän koko pelastustoimea toimialana osa-

na kuntakenttää ja toiset taas laajasti kuntaorganisaatioita tarkastellen.  

 

Luvuissa 5.1-5.5 käsitellään analyysin tuloksia teema kerrallaan. Tutkimusaineistosta poimit-

tuja lainauksia on varsin paljon. Haastattelujen alkuperäisen aineiston suorat lainaukset tuovat 

julki informanttien pohdintoja ja asiantuntevia arvioita. Lainaukset kuvaavat monipuolisesti 

tutkittavaa ilmiötä tuoden esiin monet tulkinnat ylikunnallisen organisaation johtamisesta. 

Suorien lainauksien varsin suuren määrän myötä toteutuu kvalitatiivisen tutkimuksen lähtö-

kohtana oleva monimuotoisen todellisen elämän kuvaaminen, jossa tutkittavaa ilmiötä tarkas-

tellaan kokonaisvaltaisesti. Suorien lainauksien suuren määrän myötä myös lukijalle tarjoutuu 

mielekäs mahdollisuus tulkita informanttien tulkintoja ja tutkijan tekemiä tulkintoja moni-

muotoisesta ja erityisen ajankohtaisesta ilmiöstä. 
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5.1 Organisaation rakenne ja johtaminen 
 

Tarkasteltaessa organisaation rakennetta ja johtamista muuttuvassa ympäristössä oltiin kiin-

nostuneita pelastustoimen alueellistamisesta seuranneesta toiminta-alueen mittakaavan kas-

vusta ja ylikunnalliseksi muuttuneesta toiminnasta ja niiden vaikutuksista Pirkanmaan pelas-

tuslaitoksen ja pelastustoimen rakenteeseen ja johtamiseen. Kiinnostusta herättivät myös ny-

kyisellä pelastustoimen aluejaolla toteutettavan pelastustoimen rakenneuudistuksen vaikutuk-

set Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja pelastustoimen rakenteeseen ja johtamiseen. 

 

5.1.1 Johtamisen käytännöt 
 

Toiminta-alueen mittakaavan kasvu ja ylikunnalliseksi muuttunut toiminta näyttäytyvät ai-

neistossa muuttuneina johtamisen käytäntöinä. Modernisaatio haastaa byrokraattista järjes-

telmää uudistumaan tehokkaammaksi (Vartola 2005, 98). Riippuvuussuhteiden tiivistyminen 

eri toimijoiden välillä ja verkostomainen toimintatapa nähdään välttämättömäksi ylikunnalli-

sen organisaation johtamisessa. Toiminta-alueen mittakaavan kasvu ja ylikunnallinen toiminta 

on tuonut aivan uudenlaisia haasteita etenkin johtamiseen, jotka nousevat aineistosta esiin 

monin tavoin. Erityisesti korostuu verkostojen hallinta, ja yhteistyö, ei vain isäntäkunnan, 

vaan kaikkien kuntien kanssa. 

 

”… verkostot ja kyky ylläpitää niitä, kyky identifioida relevantteja verkostoja siellä 

missä niitä on, ja koota ja päivittää niitä, näyttäytyy yhä keskeisempänä”. 

 

”Erittäin, erittäin iso kysymys on se, tavallaan ulkopoliittinen johtaminen, jos tällais-

ta termiä käytän, eli millä tavalla sitten tämä organisaatio varmistaa sen, että näiden 

omistajakuntien todelliset tarpeet ja odotukset, tavallaan niin kun realiteetit on pe-

rustana sen organisaation johtamisessa. Eli siinä mielessä vuoropuhelu, vuorovaiku-

tus, yhteydenpito niihin omistajakuntiinhan nousee johtamisessa keskeiseksi”. 

 

”Tämmöisissä isäntäkunta-, vastuukuntamallissa on omat vahvuutensa, mutta myös 

omat riskinsä. Näen vahvuutena sen, että siinä pelastuslaitoksen johto ei ole taval-

laan niin sanotusti yksin, vaan siinä on emokaupungin, tässä tapauksessa Tampere, 
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tietynlainen tuki siinä, ja se organisaatio ja johtaminen parhaimmillaan taustalla, 

mutta se, että tietysti siinä on se riski, että se liiaksi imeytyy emo-organisaatioon.” 

 

”Organisaation, siis tarkemmin toiminta-alueen kasvu tai laajeneminen, niin se mi-

nusta asettaa sille organisaatiolle selvän haasteen siinä, että sen organisaation pitää 

kyetä ikään kuin sen toiminta-alueen kasvuun, elämään sen toiminta-alueen kasvun 

mukana.” 

 

Harisalo ja Miettinen (2010, 13-16) ovat tarkastelleet luottamusta ensimmäisenä sääntönä 

organisaation johtamisen näkökulmasta. Heidän mukaansa johtamisen keskeisin haaste on 

luottamus, josta kaikki muu ammentaa voimansa. Ylikunnallisen organisaation johtamisessa 

luottamuksen rakentuminen ylikunnallisen organisaation ja omistajakuntien välillä näyttäytyy 

tärkeänä.  

 

”Vaikka kuinka hyvin sitä organisaatiota itsessään johtaisi tehokkaasti, että siellä on 

selkeät tavoitteet, on strategia, on tavoitteet, on roolit ja henkilöstö voi hyvin ja toi-

minta on tuloksellista, niin se ei tavallaan riitä ellei sitä luottamusta ole sieltä omis-

tajakunnilta.” 

 

Johtamisen haasteena aineistossa näyttäytyy edelleen, kuten aiemmassa tutkimuksessa (ks. 

Kallio ja Tolppi 2012, 123), muiden kuin isäntäkunnan vaikutusmahdollisuuksien pienenty-

minen kunnalliseen aikaan verrattuna. Muiden kun isäntäkunnan vaikutusmahdollisuuksien 

heikkeneminen on iso haaste sekä isäntäkunnalle että ylikunnalliselle organisaatiolle. Keskus-

kunnan koettu ylivalta muihin kuntiin nähden koetaan heikentävän kuntien välistä yhteistyötä 

(ks. myös Holmqvist 2011, 75). Verkostomaisilla toimintatavoilla pyritään lieventämään kes-

kuskunnan ja muiden kuntien jännitteistä suhdetta (ks. myös Tolkki, Airaksinen ja Haveri 

2010, 10). 

 

”Heikkoudet tulee lähinnä siitä, että pienet kunnat kokee, että ne ei saa ääntään kuu-

luville, et se on se heikko puoli, mutta kokonaisuutena jos katsoo hyvät ja huonot 

puolet yhteen, niin ehdottomasti tämä on toimiva malli.”  
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”Jos keskuskunta ottaa ehkä vähän semmoisen liiankin johtavan aseman siinä pelas-

tuslaitoksen hallinnoinnissa, niin silloin se voi aiheuttaa sitä kitkaa näihin muihin 

ympäristökuntiin, jotka on rahoittajia ja jotka ehkä kokee, ettei pysty vaikuttamaan 

päätöksentekoon.”  

 

”… niin tämä [kuntien vaikutusmahdollisuuksien huomiointi ja lisäarvon tuottami-

nen alueen kaikille kunnille] on minusta sellainen laitosten johtamisen haasteen 

kannaltakin iso kysymys ja tässä tullaan just sitten tähän, puhutaan ylikunnallisen 

johtamisen ongelmista, niin se pitää nähdä muutakin kun Tampere siinä asiassa esi-

merkiksi täällä. Pitää nähdä ne muut kunnat ja niiden muiden kuntien tarpeet.” 

 

Vaikutusmahdollisuudet ja vastuu kulkevat kuitenkin käsi kädessä, kuten yksi haastateltavista 

asiaa kuvaili. Vaikutusvallan väheneminen on samalla keventänyt kuntien vastuuta. 

 

”Kuntapuolella suora vastuu häilyy, jolloin se tietyllä tavalla keventää kunnan taak-

kaa. Eli he eivät vastaa enää myrskyn silmässä silloin jos jotain pahaa tapahtuu, eli 

laiminlyöntejä tai muita, mutta siellä toisella puolella puntaria, niin suora vaikutta-

mismahdollisuus vähenee.” 

 

5.1.2 Mittakaavan kasvun vaikutukset organisaation rakenteeseen 
 

Toiminta-alueen mittakaavan kasvun vaikutuksia organisaation rakenteeseen tarkasteltiin yh-

täältä pelastustoimen alueellistamisen näkökulmasta ja toisaalta pelastustoimen rakenneuudis-

tuksen näkökulmasta. Aineiston perusteella pelastustoimen alueellistamista seurannut toimin-

ta-alueen mittakaavan kasvu ja ylikunnalliseksi muuttunut toiminta näyttäytyy oikeana ja hy-

vänä julkisen palvelutoiminnan uudelleenorganisointihankkeena. Kunta näyttäytyy liian pie-

nenä yksikkönä järjestämään pelastustoimen tehtävät ja informanttien näkemykset ilmentävät 

sitä, että asioiden hallinta vaatii kuntien voimavarojen kokoamista. Yhtäältä kysymys on 

myös tarpeesta lisätä asiantuntemusta ja parantaa palveluja. (ks. myös Haveri, Laamanen ja 

Majoinen 2003, 73.) 
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”Siitä voisi lähteä, että minusta tämä uudistus oli hyvä, koska tosi vaikea pienillä re-

sursseilla hoitaa yhden kunnan puitteissa.” 

 

”Kyllähän sillä hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi kun miettii taloudellisesti ja sitä 

tuloksellisuutta, että mitä alueellistaminen on tuonut mukanaan, niin onhan se tuonut 

positiivisia tuloksia.” 

 

”Pidän tehtyä uudistusta, jossa maakunnalliset pelastuslaitokset on muodostettu oi-

keana ratkaisuna. Silloin kun vielä pelastuslaitokset olivat kunnallisia, niin voi olla, 

että me pääsimme vähän pienemmillä kustannuksilla, mutta rohkenen sanoa, että 

osaamiseen liittyvää vajetta oli tunnistettavissa. Mitä pienemmiksi kunta meni, sitä 

vähemmän mielestäni oli osaamista, ja nimenomaan silloin tarkoitan organisaation 

johtamiseen, toiminnan kehittämiseen, suunnittelutyöhön liittyvissä asioissa.” 

 

”Nyt kun organisaatio tulee tarpeeksi suureksi, niin se mahdollistaa nyt sitten sen, 

että saa kaikilla toimintasektoreilla paremman otteen siitä asiasta ja se ammatti-

maistuu se toiminnan hoitaminen.” 

 

Myönteisiä kokemuksia pelastustoimen toiminta-alueen mittakaavan kasvun eduista ei kui-

tenkaan nähdä olevan mahdollista yleistää suoraan muille toimialoille, vaikka ”suurempi on 

tehokkaampaa” -ajattelutapa on iskostunut julkiselle sektorille ja paikallishallintojen palvelu-

tuotantoon. Tutkimustulokset suuruuden ekonomian eduista ovat ristiriitaisia, eikä kuntaor-

ganisaatioiden talouden näkökulmasta yksikkökoon kasvattamisen ja palvelutuotannon tulok-

sellisuuden välillä ole systemaattista yhteyttä. Ristiriitaisista tutkimustuloksista huolimatta 

ajatus suuruuden ekonomiasta elää kuitenkin vahvana. Paikallishallintojen yhdistäminen näh-

däänkin usein keinona vähentää julkisen palvelutuotannon kustannuksia ja lisätä taloudellista 

tehokkuutta. (Vakkuri, Kallio, Tammi, Meklin ja Helin, 2010, 10; Vuorinen 2013, 5-6.)  

 

”Se [mittakaavan kasvu ja pelastustoimen alueellistaminen] oli selvä parannus, mut-

ta en suinkaan kannata kuntaliitoksia tai muita sellaisia, koska en sinänsä usko mi-

hinkään suuruuden ekonomiaan itsestään selvänä asiana. Pelastustoimi on tämmöi-

nen niin selväpiirteinen kokonaisuus, että siihen se sopii kyllä.” 
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Mittakaavan kasvu, pelastustoimen alueellistaminen ja ylikunnallinen toiminta näyttäytyvät 

osana kuntarajojen liudentumista, joka ei ole koskettanut vain pelastustointa. 1990-luvulla 

liikkeelle lähtenyt ja 2000-luvulla konkretisoitunut kuntayhteistyön ilmentymänä ylikunnalli-

nen ulottuvuus nousi aiempaa merkittävämmäksi. (Haveri, Airaksinen ja Paananen 2013, 37.) 

 

”Tämä on yksinkertainen tällainen toiminnan laajuuden lisääntyminen ja organisaa-

tion kasvu. Tarkoitan sitä, että ei tämä ole yksinomaan pelastustoimen ominaisuus. 

Eri toimialojen hallinnollinen ja toiminnallinen kehitys on samansuuntaista, jolloin 

tässä pätee paljolti samat lainalaisuudet eri kysymyksiin, kun mitkä yleensä kun or-

ganisaatioita laajennetaan, tulee eteen.” 

 

Ylikunnallinen toiminta on mahdollistanut uudenlaisia tapoja organisoida tehtäviä, mikä ei 

kuntakohtaisessa rakenteessa ole ollut mahdollista. Yksi informanteista kuvasi ylikunnallisen 

organisaation tuovan ”mahdollisuuden toiminnan virtaviivaistamiseen”. 

 

”Et siis mahdollistaa tällaisen virtaviivaistamisen, että monissa hommissa tarvitaan 

puolikkaita tai kolmasoasihmisiä, jota on kuntakohtaisessa mahdoton toteuttaa.” 

 

Tarkasteltaessa nykyisellä aluejaolla toteutettavaa pelastustoimen rakenneuudistusta ja sen 

vaikutuksia organisaatioon ja johtamiseen, nousee aineistosta hyvin erilaisia näkemyksiä. Se 

kuvastaa sitä, että pelastustoimen rakenneuudistuksen toteuttamistavasta ei olla oltu yhtä 

mieltä; hyödyt ja haitat ovat näyttäytyneet toimijoille kovin eri tavalla. Rakenneuudistuksella 

tavoitellut rakenteelliset pelastustointa yhteen nivovat uudistukset uhkaavat jäädä toteutumat-

ta. Toisaalta rakenneuudistuksen arvioitiin voivan vauhdittaa pelastuslaitosten rakenteiden ja 

johtamisen uudistamista. Uudistuksen uskotaan vauhdittavan ja vievän eteenpäin kehitystä, 

jossa pelastuslaitoksissa ”tapahtuu yhdenmukaistumista siellä alueen sisällä” ja jossa pelas-

tuslaitoksia ”oikeasti johdetaan alueellisena laitoksena”. 

 

”Sillä [nykyisellä aluejaolla toteutettava pelastustoimen rakenneuudistus] voi par-

haimmillaan olla positiivisia vaikutuksia. Joissakin pelastuslaitoksilla ollaan vielä 

joiltakin osin siinä samassa kuntajärjestelmässä mitä oltiin kymmenen vuotta sitten, 

eli ei ole oikeasti tehty niitä uudistuksia.” 
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Osa haastateltavista piti oikeana sitä, ettei pelastuslaitosten toiminta-alueiden mittakaavaa 

kasvatettu, vaan että pelastustoimen rakenneuudistus päätettiin toteuttaa nykyisellä aluejaolla. 

 

”Se [nykyisellä aluejaolla toteutettava pelastustoimen rakenneuudistus] oli valmiste-

lematon hanke ja siitä jää oikeastaan painavimpana se poliittinen viisaus, että ym-

märrettiin ottaa se takaisin.” 

 

”Se [nykyisellä aluejaolla toteutettava pelastustoimen rakenneuudistus] lähti 

ideakärkenä ja siinä mielessä se on erinomaisen hieno asia, että se vedettiin takaisin, 

mutta tarpeellista on jatkaa asian jatkokäsittelyä." 

 

Päätös toteuttaa rakenneuudistus nykyisellä aluejaolla sai osakseen myös kritiikkiä. Mahdolli-

sena pidettiin, ettei rakenteellisia uudistuksia tässä yhteydessä tehdä, minkä vuoksi rakenne-

uudistuksen vaikutukset tulisivat jäämään vähäisiksi. 

 

”Semmoisia isoja rakenteellisia uudistuksia, jotka olisi johtanut siihen osaamisen, 

kehittämisen, yhteisten järjestelmien hankintaan, niin eihän niitä nyt tässä yhteydes-

sä tehdä.”  

 

Vaikka uudistus päädyttiin toteuttaa nykyisellä aluejaolla, kohdistuu siihen suuria odotuksia. 

Pelastuslaitoksilta odotetaan sekä omistajakuntien että valtion ohjauksen suunnalta panostuk-

sia sekä toiminnan tehostamiseen että sisällölliseen kehittämiseen. 

 

”Jos ihan ajatellaan sitä, että nyt koetaan asia torjuntavoittona, niin sehän ei vaiku-

ta mitään; voidaan jatkaa niin kuin ennenkin, ei tehdä mitään. Mutta nyt se, että tä-

mä rakenneuudistus jäi tälle nykyiselleen, niin sinne taustalle jäi valtava paine ja 

valtavat odotukset, kun laitokset vannoi tässä yhteydessä, että he pystyy niihin sääs-

töihin. Nyt johtamisessa vaaditaan sitä, että nyt pitää kaivaa nämä kehityspolut esil-

le.”  

 

Varsin yhteinen näkemys oli kuitenkin se, että pelastustoimen rakennetta tarkastellaan lähiai-

koina uudelleen. Tällainen tarkastelu koettiin myös tarpeelliseksi. Tärkeäksi nähtiin, että sel-

vitys tulisi saada aikaiseksi jo seuraavaan hallitusohjelman kirjoittamiseen mennessä. 
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”Nyt pitäisi todellakin käynnistää hyvä hallitusohjelmaan kantava selvitysidea ja sit-

ten tehdä selvitys, joka pitää sisällään poliittisen keskustelun.” 

 

”… jää elämään se ajatus, että seuraavassa hallitusohjelmassa palataan siihen ra-

kenteeseen, koska nythän ei tehdä aitoja rakenneuudistuksia, että siellä tehdään jo-

tain palokunnan uudelleenjärjestelyjä.” 

 

”Nyt kun mietitään tätä pelastuslaitoksen tulevaisuuden maailmaa, niin minun visio-

ni ja veikkaukseni on se, että vaikka nyt jäi 22 aluetta niin se johtuu vain heikosta po-

liittisesta hallituksesta, mutta veikkaukseni on se, että seuraavan hallituskauden ai-

kana siihen joka tapauksessa palataan.” 

 

Tarkasteltaessa pelastustoimen rakennetta pidettiin keskeisenä sitä, että ensimmäisenä tulisi 

tehdä selvitys siitä, mitä pelastustoimelta jatkossa halutaan. Vasta tämän jälkeen tulisi tarkas-

tella toiminta-alueiden kokoa ja rakennetta. 

 

”Tästä täytyy saada jälleen kerran tällainen selvitys siitä, mitä pelastustoimelta jat-

kossa halutaan. Ei sitä minkälainen rakenne sillä pitää olla, vaan pitää selvittää se, 

että mitä siltä toiminnalta halutaan sekä kansalaisen että yhteiskunnan kannalta, että 

saatais tarpeen valtavirrat näkyviin.” 

 

Pelastustoimen rakenneuudistuksen valmisteluvaiheessa järjestetyllä lausuntokierroksella si-

säministeriö pyysi kunnilta lausuntoa esitetystä pelastustoimen aluejakoehdotuksesta (Sisämi-

nisteriö 2014c). Haastateltavia pyydettiin arvioimaan syitä siihen, miksi pelastustoimen ra-

kenneuudistus päätettiin aluejakoehdotuksesta poiketen toteuttaa nykyisellä aluejaolla. Heitä 

pyydettiin myös arvioimaan, oliko kuntien lausunnoilla vaikutusta lopputulokseen. Esimer-

kiksi Pirkanmaalla kaikki kunnat vastustivat aluejakoehdotusta, jossa Pirkanmaan pelastuslai-

tos ja Keski-Suomen pelastuslaitos olisivat muodostaneet yhden pelastuslaitoksen. 

 

Haastateltavien mukaan juuri kuntien vastustuksella ja arvioidulla kustannusten nousulla oli 

keskeinen merkitys siihen, että pelastustoimen rakenneuudistus toteutettiin nykyisellä alueja-
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olla. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksella nähtiin olevan vaikutus-

ta asiaan. 

 

”Kuntien vastustus ja toisaalta sitten muutoskustannukset, mitä olisi tästä seurannut, 

niin ne oli ne kaksi syytä. Jos katsoo edellistä alueuudistusta, niin silloin suurin osa 

kunnista puolsi sitä uudistusta ja nyt suurin osa kunnista vastusti.” 

 

”Oli hyvinkin vaikutusta. Se oli selvästi, sehän näkyi näissä lausuntoyhteenvedoissa-

kin, että se oli vaikuttava tekijä. Siinä oli siis varmaan ehkä kolme semmoista syytä 

minkä takia se pakitettiin […] juuri tää, että kunnat oli tyytyväisiä pääsääntöisesti 

tähän nykyisen rakenteeseen ja sitten taas ne kuntien lausunnot, jotka joltakin alueel-

ta tuli elikä, että valtiollistamiskysymys pitäisi ottaa esille, niin ohjasi tietyllä tavalla 

samaan suuntaan, koska se todettiin sitten saman tien ja todettiin itse asiassa heti al-

kuvaiheessa, että tällainen pelastustoimen siirto valtion vastuulle, se asian suunnitte-

lu tässä aikataulussa ei ole millään tavalla realistista.” 

 

Pelastustoimen rakenneuudistuksen vastustamisen syynä arvioitiin olevan myös pelastuslai-

toksen tuottama lisäarvo alueen kunnille. Yksi informanteista kuvasi osuvasti pelastustoimes-

sa hitaasti tapahtunutta muutosta, joka on samalla myös pelastustoimen keskeisin tulevaisuu-

den haaste. Pelastuslaitosten on tuotettava yhteiskunnallisesti lisäarvoa, ”hyötyä, mitä kunnat 

ei muuten saa”. Nykyään ei riitä, että pelastuslaitokset hoitavat vain operatiiviselle toiminnal-

le asetetut tavoitteet. Pelastuslaitosten on tuotettava laajemmin lisäarvoa kunnille. 

 

”… pitkään keskusteltiin siitä, että, kun tämä on se operatiivinen toiminta, että sen 

tavoitteet on siinä, että tämä hoidetaan hyvin ja tämä on se kärki tässä koko jutussa 

ja pelastuslaitokset keskittyy vahvasti siihen […] tällainen yhteiskunnallinen tehtävä 

pelastustoimella; pystyykö se tässä pelastustoimen sisällä oleva osaaminen, tuottaa-

ko se jotakin lisäarvoa yhteiskunnalle kokonaisuutena […] ilmeisesti Tampereella ja 

Pirkanmaalla on onnistuttu siinä [lisäarvon tuottamisessa omistajakunnille]. Kunnat 

ovat nähneet, että laitos on muutakin kuin tätä operatiivista toimintaa, että ne tuot-

taa kunnille jotakin sellaista hyötyä, mitä kunnat ei muuten saa.” 
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Kaikki haastateltavat eivät uskoneet, että kuntien lausunnoilla olisi ollut merkitystä. Myös 

tehtyihin laskelmiin muutoksen kustannuksista suhtauduttiin varauksella. 

 

”Sitä [että kuntien lausunnoilla olisi ollut vaikutusta] minä en usko vaikka ministeri-

ön virallinen ilmoitushan oli, että muun muassa kuntien vastustaminen vaikutti, mut-

ta ei se missään muussakaan asiassa ole vaikuttanut.” 

 

”Käsittääkseni se selvitys, mikä siitä tehtiin, en tiedä, että kuinka puolueellinen se 

oli, mutta joka tapauksessa se osoitti, että kustannukset olisivat vaan kasvanut palk-

kojen harmonisoinnista ja mistä kaikista se olisi johtunut.” 

 

5.2 Ohjausjärjestelmä ja toiminnan ohjaus 
 

Ohjausjärjestelmän tarkastelussa huomio keskittyi pelastustoimen alueellistamisesta seuran-

neeseen toiminta-alueen mittakaavan kasvun ja ylikunnalliseksi muuttuneen toiminnan vaiku-

tuksista Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja pelastustoimen toiminnan ohjaukseen. Tarkastelun 

keskiössä oli se, miten pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan, mitkä tahot siitä vastaavat ja mil-

laiset roolit eri tahoilla on. 

 

Alueelliset pelastuslaitokset ovat sekä omistajaohjauksessa että lainsäädäntöohjauksessa. 

Suomen 22 pelastuslaitoksesta 20 on järjestetty isäntäkuntamallilla ja kaksi maakuntahallituk-

sen yhteyteen. Pirkanmaalla isäntäkunnan (Tampere) valtuusto päättää suoraan asioista ja 

muissa pelastuslaitoksissa on yhteislautakunta eli johtokunta tai pelastuslautakunta.  

 

5.2.1 Omistajaohjaus 
 

Omistajaohjauksessa organisaation johtaminen ja ohjaus perustuu enemmän sopimuksiin ja 

sopimusten noudattamista valvovaan raportointiin suoran käskyvallan sijasta (Hookana ja 

Rannisto 2007, 10). Pelastustoimen alueellistamisen nähdään selkeyttäneen pelastuslaitosten 

ohjausta verrattaessa sitä kunnallisten pelastuslaitosten aikaan. Pirkanmaan pelastuslaitoksen 

omistajaohjauksessa korostui isäntäkunnan, muiden kuntien ja pelastustoimen neuvottelukun-
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nan rooli. Pelastustoimen alueellistamisen nähtiin muuttaneen ohjausta suuntaan, jossa kump-

panuus ja vuorovaikutus korostuvat etenkin siitä syystä, että kuntien ohjausmahdollisuuksien 

nähdään etääntyneen. Lisäksi pelastustoimen neuvottelukunnan rooli mielletään varsin pie-

neksi vaikka sitä onkin vahvistettu. Neuvottelukuntaa pidettiin kuitenkin parhaana vaihtoeh-

tona kuntien yhteiselimistä toisin kuin aiemmassa tutkimuksessa, missä neuvottelukuntaa ei 

nähty hyvänä toiminnan johtamisessa, vaan nähtiin pelastuslaitoksen tarvitsevan omaa johto- 

tai lautakuntaa (Kallio ja Tolppi 2012, 91).  

 

Ohjausjärjestelmä näyttäytyy nyt yksinkertaisempana kuin kunnallisten pelastuslaitosten ai-

kana. Pirkanmaalla pelastustoimen neuvottelukunta toiminta-alueen kuntien yhteiselimenä 

nähdään yksinkertaisempana kuin johto- tai lautakunta. Tämän nähdään tekevän ohjauksesta 

ketterämmän ja sen nähdään soveltuvan pelastustoimeen hyvin, koska pelastustoimessa näh-

dään olevan vain vähän poliittista harkintaa.  

 

”Nyt [pelastustoimen alueellistamisen myötä] ohjausjärjestelmä on sillä lailla valta-

kunnallisesti selkeämpi ja myös meillä tietysti selkeämpi, että pelastustoimi on yksi 

iso kokonaisuus organisaationa ja se ohjausjärjestelmä on sitten meillä yksinkertai-

sempi Pirkanmaalla kun muualla, koska meillä ei ole varsinaista päätöksentekolau-

takuntaa tai johtokuntaa, meillä on neuvottelukunta, joka toki ottaa kantaa talous- ja 

palvelutasoasioihin tekemällä ne esitykset, mutta operatiiviseen johtamiseen ei.”  

 

”Tamperelainen malli, pirkanmaalainen malli on kyllä ihan parhaimmasta päästä… 

koska loppu viimeksi poliittista päätöksentekoa pelastuslaitoksen hallinnossa on ko-

vin kovin vähän. Se on mieluummin operatiivista johtamista.”  

 

”Minun näkökulma [pelastustoimessa] on se, että siinä on niin vähän poliittista har-

kintaa, että tällaista poliittista toimielintä, kuten lautakuntaa tai johtokuntaa tai vas-

taavaa ei tarvita, vaan tällainen neuvottelukuntamenettely on tarpeen.” 

 

Alueellistamisen myötä kuntien suora ohjaus on muuttunut sopimusperusteiseksi omistajaoh-

jaukseksi, mihin kunnat ovat olleet osin tyytymättömiä (ks. myös Kallio ja Tolppi 2012, 10-

11). Se näyttäytyy edelleen heikkoutena, mutta kun pelastustoimen alueellistumista tarkastel-
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laan laajemmin kuin kuntanäkökulmasta, niin toiminnan ohjauksen kannalta hyvät puolet ko-

ettiin suuremmiksi kuin heikkoina puolina koetut haitat. 

 

”Se on se heikko puoli, että kunta ei pysty enää itse päättämään suoraan asioista, 

mutta kuten todettua positiiviset puolet on ollut suurempia.” 

 

Ylikunnallinen organisointi aiheuttaa haasteita toiminnan ohjaukseen, jonka keskiössä on siis 

omistajakuntien näkökulman huomioiminen. Ylikunnallisen organisaation ohjauksen haaste 

kiteytyy osuvasti näkökulmaan, mikä isäntäkunnan on huomioitava omistajaohjauksessa hal-

linnonalasta riippumatta. 

 

”Kokonaan toinen juttu on sitten tietysti se, että millä lailla kunnat kontra keskus-

kunta näyttäytyy toinen toisilleen tässä asiassa. Ja siinä on se heikko kohta lähinnä 

sen takia, se on kaikissa toiminnassa, muillakin toimialoilla on se, että tämä ohjaus-

järjestelmä vaatii siltä keskuskunnalta pirkanmaalaista näkökulmaa, se on haaste, se 

on tosi iso haaste Tampereen kaupungille, johtaville virkamiehille ja kaupunginhalli-

tukselle. Kaupunginhallituksen täytyy ottaa toinen lippalakki päähän sillä hetkellä 

kun se päättää pelastustoimen asioista, silloin ei puhutakaan Tampereesta. Tämä on 

se haaste ja hiertopinta, jota ei voi välttää, mutta se täytyy tunnistaa.” 

 

Isäntäkunta siis ”voi kävellä maakunnan mielipiteen yli”, mutta jottei turhaan aiheuteta kon-

flikteja, isäntäkunnan ”täytyy tunnistaa ja ymmärtää päätösten sisältö.” Vanha hierarkkinen 

käske ja kontrolloi -lähestymistapa ei toimi ylikunnallisesti toimivan organisaation ohjaukses-

sa (ks. myös Hakari 2013a, 86).  

 

Neuvottelukunnan rooli näyttäytyy edelleen pienenä, vaikka sen roolia on Pirkanmaalla vah-

vistettu. Ilmiö tunnistetaan myös muilta toimialoilta. Aineiston mukaan neuvottelukunnan 

pieni rooli tai yksittäisen kunnan äänen kuuluminen ei näyttäydy niin suurena ongelmana, 

kuin aiemman tutkimuksen mukaan voisi olettaa (Kallio ja Tolppi 2012, 90-91). 

 

”Nykyään sillä [Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta] taitaa olla pikkasen 

enemmän roolia, sitä hiukan sen painoa lisättiin.” 
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”Toiminnanohjaukseen liittyy se neuvottelukunta, niin siinä on edelleen se ongelma, 

ettei sillä ole juuri merkitystä, siis jos katsellaan kunnasta päin sitä, että miten se 

toimii, että kuinka siellä ääni kuuluu. Siinä on sama ilmiö kun kaikissa muissakin 

näissä tämmöisissä ylikunnallisissa yhteisissä riennoissa.”  

 

”Ei se tässä toiminnassa minusta ole suuri ongelma, siis se on teoriassa ongelma, … 

mutta ihan sama ilmiöhän se on sairaanhoitopiirissä ja kaikissa tämmöisissä.” 

 

Neuvottelukunnan roolissa ilmentyvät verkostomaisen johtamisen piirteet, joissa korostuvat 

pyrkimykset toimia välittäjänä toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja suunnata toimin-

taa kohti päämääriä (ks. myös Majoinen 2001, 112). 

 

”Asia on niin kun päätetty ja se tulee vaan tiedoksi neuvottelukunnalle, no okei, se 

on hyvä asia. Me kunnan edustajat viedään se kuntiin tiedoksi ja toisaalta sitten näi-

den kunnanjohtajien neuvottelujen kautta ehkä enemmänkin tulee sitten sitä vaikut-

tamismahdollisuutta.” 

 

Neuvottelukunnan tai muun yhteiselimen roolin kokoa tärkeämpänä asiana näyttäytyy neuvot-

telukunnan selkeä toimenkuva ja mahdollisuudet vaikuttaa asioihin.  

 

”Sinällään tietysti tuollaiset, että on noita neuvottelukuntia on ihan ok-asia var-

maankin, mutta jos sitten taas tulee tunne siitä, että sillä ei ole vaikutusta, niin en 

tiedä sitten onko se, se on myös riski siinä tapauksessa. Niille pitäisi aina löytää kui-

tenkin selkeät roolit, että mikä on se toimivalta, ja mikä on se rooli ja tehtävä, mitä 

niiden tulee tehdä.” 

 

Alueellisesti toimivan pelastustoimen yhtenä ongelmana nähdään keskittyminen liiaksi pelas-

tustoimen palveluiden tuottamiseen alueella unohtaen pelastustoimen kehittäminen. Pelastus-

toimen ohjauksessa tulisi keskittää voimavaroja nykyistä enemmän toimialan kehittämiseen. 

 

”Ongelma on se, että kun alueellinen pelastustoimi kuitenkin keskittyy tuottamaan 

pelastustoimen palveluita siellä alueella, niin edelleenkin monet pelastuslaitokset 

riittämättömästi varaa resursseja tähän toimialan kehittämiseen.” 
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Muodollisen ohjausjärjestelmän lisäksi epämuodollinen ohjausjärjestelmä näyttäytyy aineis-

tossa tärkeänä osana pelastuslaitoksen ohjausta.  Epämuodollista, verkostomaista ohjausjärjes-

telmää ilmentävät pelastuslaitoksen ja muiden kuin isäntäkunnan väliset yhteistyösuhteet. 

Verkostomainen toiminta kuntaorganisaatioiden johtamisen kontekstissa on osa uutta julkista 

hallintaa, jossa pitkäjänteisesti, mutta epämuodollisesti pyritään takaamaan kuntaorganisaa-

tioiden kehitys (ks. myös Laavi 2013, 44-45).  

 

”Siinä [toiminnan ohjauksessa] on kaksi puolta, toinen on tämä muodollinen ohjaus-

järjestelmä, joka teillä on sillä tavalla ehkä nyt tällä hetkellä vähän poikkeavakin 

täällä Tampereella, koska teillä tämä pelastuslaitos on suoraan Tampereen kaupun-

gin organisaatiossa ja sitten neuvottelukunta on täällä vähän sivussa. Ja nyt sitten se 

on Tampereen kaupungin päätöksentekijöiden asenteesta kiinni, että mikä rooli sillä 

neuvottelukunnalla on. Jos neuvottelukunta tekee joitakin päätöksiä tai esityksiä, niin 

tässä teidän järjestelmässä Tampereen kaupunki voi suvereenisti kävellä niiden yli, 

ei tarvitse kuunnella mitään. Mutta mitä se vaikuttaa sitten siihen kuntayhteistyöhön, 

niin se on toinen kysymys. Niin tämä on ikään kuin se muodollinen ohjaus, mutta sit-

ten se epämuodollinen ohjaus tulee siitä, että minkälaisen yhteistyösuhteen se laitos 

rakentaa niihin kuntiin.”  

 

”Koen, että kyllä tavallaan näissä kunnanjohtajien ja pelastuslaitoksen neuvotteluis-

sa niin on enemmän, niin kun kunnanjohtajien sana painaa enemmän kun neuvotte-

lukunnan jäsenten.”  

 

Pelastuslaitoksen ja kuntien epämuodollisen ohjausjärjestelmän ”välittömän ohjauksen ilmen-

tymä” on pelastusjohtajan ja kunnanjohtajien välinen suora yhteydenpito, jota käsitellään lu-

vussa 5.3.3. 

 

Verkostomainen ohjausjärjestelmä näyttäytyy aineistossa erityisesti kumppanuuden rakentu-

misena. Kumppanuus ja sen rakentuminen sekä vuorovaikutuksen merkitys ja paikallisten 

toimijoiden riippuvuus eri toimijoiden kesken nousivat aineistossa tärkeimpänä tekijänä yli-

kunnallisesti toimivan organisaation toiminnan ohjauksessa. Paikallisen kumppanuuden ra-

kentumisessa koettiin paikallisuuden tunnistaminen tärkeäksi. Kumppanuus ja toimijoiden 
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välinen riippuvuus ilmentää hallinta-ajattelua, mikä korostaa sitä, että riippuvuudet paikallis-

tasolla ovat lisääntyneet, jolloin julkisten tehtävien hoitaminen edellyttää yhä useammin yh-

teistyötä monien eri toimijoiden kesken (Haveri, Airaksinen ja Paananen 2013, 16). 

 

”Ihmisethän sen kumppanuuden muodostavat, se kumppanuus on tärkeintä.” 

 

”Niin kauan kun järjestelmä nojaa kuntapohjaan, niin arvio on, että se tuo lisäarvoa 

tällainen paikallisen, paikallisuuden tunnistaminen…. pidän tätä kuntamallia pa-

rempana kuin valtiovetoista mallia, mutta se vaatii silloin tämän kumppanuuden.” 

 

”Se epävirallinen osuus tässä asiassa, minä näen sitä hirveen hyvänä, jos laitos on 

aktiivinen hakemaan sitä kumppanuutta. Tässä on minusta se laitoksen johtamisen 

haaste, että miten luot niiden omistajien ja asiakkaiden kanssa luottamukselliset suh-

teet, ja jos ne on kunnossa, niin sitten se ohjaus tulee, se ei ole sellaista virallista ja 

muodollista ohjausta, vaan se on enempi siihen yhteiseen ymmärrykseen perustuvaa 

näkemystä, joka ohjaa sitten laitoksen toimintaa. Niin sitten se päätöksenteko on, ei 

se ole ongelma sitten enää.” 

 

Paikallisen kumppanuuden rakentumisessa ja vuorovaikutuksen lisäämisessä nähdään keskei-

sesti organisaation johdon ja erityisesti johtajan verkostoitumisen merkitys. Ylikunnallisen 

organisaation on tärkeä jalkautua kaikkiin omistajakuntiin säännöllisesti. Ratkaisevan tärkeä-

nä nähdään ylikunnallisesti toimivan organisaation ja omistajakuntien vuorovaikutteinen suh-

de, jossa asioista keskustellaan suoraan. Omistajakunnat on pidettävä tyytyväisenä. 

 

”Kyllä se, että organisaation johto käy muissa kunnissa niin, on ratkaisevan tärkeää 

tyytyväisyyden ja myös lähikontaktin ylläpitämiseksi, et sieltä saa sitten suoraan tar-

peet ja toiveet ja muut tällaiset.”  

 

”Sitten pitäisi jokaiseen kuntaan tavalla tai toisella pelastuslaitoksen jalkautua. On-

ko se valtuustoinfo, onko se hallituksiin liittyvä tiedonanto, mutta fyysisesti pitäisi ol-

la läsnä ainakin kerran vuodessa.” 
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”Tämän mallin yksi haaste on, miten se sääntöihin kirjoittamaton vuoropuhelu voi-

daan parhaalla mahdollisella tavalla tehdä. Minä itse edustan sitä kantaa, että pe-

lastusjohtaja voi olla mahdollisimman paljon keulassa joukkojen johtajana, mutta 

rohkenen sanoa, että kun se ei ole käytännössä mahdollista, nytkin on 22 kuntaa, niin 

pitäisi olla niin, että siitä muusta johdosta löytyy sellainen nyrkki, yhden, kahden, 

kolmen ihmisen ryhmä pelastusjohtajan rinnalle, jotka voisivat sitten käydä tarvitta-

essa tätä viestin vaihtoa paikallistasolla.” 

 

Epämuodollinen, sääntöihin kirjoittamaton ohjaus näyttäytyy aineistossa niin tärkeänä osana 

ohjausjärjestelmää, että se luokitellaan jopa johtamisjärjestelmän osaksi ja se nähdään osana 

hyvää hallintoa. 

 

”Koen, että siihen [muodollisen ohjauksen lisäksi] tarvitaan ilman sääntöihin kirjat-

tua, luokittelisin sen johtamisjärjestelmän osaksi mieluummin kuin pakon velvoit-

teeksi. Se on osa hyvää hallintoa, hyvää johtamista, että tällaista kontaktipintaa pi-

detään yllä, ja kun se on sitä, niin siinä on aina jouston varaa.” 

 

Uuden julkisjohtamisen korostaman managerialistisen johtamisen, strategioiden sekä tavoit-

teisiin ja sopimuksiin perustuvan ohjauksen ei nähdä pelkästään riittävän organisaatioiden 

toiminnan ohjauksessa, vaan erityisesti ylikunnallisen toiminnan ajatellaan korostavan ver-

kostojen varaan rakentuvan ja vuorovaikutukseen perustuvan ohjauksen tärkeyttä, missä kes-

keisenä näyttäytyy luottamuksen rakentumisen laajassa kokonaisuudessa. 

 

”Kyllähän niissä [ylikunnallisten organisaatioiden toiminnan ohjauksessa] tosi pal-

jon tulee esille, ei vain strateginen ohjaus, tavoitteella ohjaus, vaan semmoinen hen-

kinen puoli, että miten ne mukana olevien kuntien edustajat kokevat, että tulevat 

kuulluksi siinä toiminnassa. Se on siinä mielessä, et jos puhutaan johtamisesta, niin 

vanhakin ajatus, tämmöinen leadership-ajattelu, mutta kuitenkin täähän korostaa 

tämmöinen ylikunnallinen toiminta just sitä leadership-puolta ja sitä vuorovaikutuk-

seen perustuvaa johtajuutta. Että sitä ei pelkästään voi manageeraamalla hoitaa, et-

tä on selkeät sopimukset ja on selkeä strategia, toki niitäkin tarvitaan, mutta sitten 

tarvitaan sitä leadership-puolta, sitä vuorovaikutukseen perustuvaa johtajuutta jolla 

sitten sitä luottamusta voidaan rakentaa siinä laajassa kokonaisuudessa.” 
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5.2.2 Lainsäädäntöohjaus 
 

Pelastustoimea koskevan lainsäädännön kehityksessä on merkkejä lääninhallituksen merki-

tyksen vähentymisestä ja sisäministeriön merkityksen korostumisesta. Kehitys ilmenee Hai-

kon (2014, 96) mukaan selvimmin alueellisen pelastustoimen muodostumisen jälkeen. Alue-

hallinnon uudistamishankkeen myötä Suomen aluehallinto on käynyt perusteellisen muutok-

sen aluehallintovirastojen korvatessa lääninhallitukset (Karppi, Pihlajamaa ja Haatainen 2010, 

17). Valtiovallan suunnalta tuleva lainsäädäntöohjaus nähdään aineiston perusteella olevan 

muutoksessa. Lääninhallitusten rooli nähtiin paljon selkeämpänä ja merkittävämpänä ennen 

alueellistamista kun pelastuslaitokset olivat kuntakohtaisia verrattaessa sitä nykyisten aluehal-

lintovirastojen roolia suhteessa alueellisiin pelastuslaitoksiin. Pelastustoimen alueellistamisen 

myötä nähdään erityisesti olevan tarvetta valtion suunnalta tulevan ohjauksen muuttamiseen. 

Haastateltavien taustasta riippumatta aineistossa näyttäytyi aluehallintoviraston roolin muu-

tos. Aluehallintoviraston ei nähty tuovan lisäarvoa pelastustoimen ohjaukseen.  

 

”Minun näkemys on ollut kauan jo ja viimeistään silloin, kun nämä aluepelastuslai-

tokset syntyi, että tämä aluehallintoviraston rooli on... sitä ei oikeastaan tässä ohja-

uksessa tarvittaisi ollenkaan, se voisi toimia kaksiportaisesti sisäministeriön ja lai-

tosten välillä.” 

 

”Nyt tässä alueellistamisessa, laajassa organisaatiossa on nimenomaan tämä valtion 

aluehallintoviraston rooli selvästi supistunut, koska nyt sisäministeriö voi käydä suo-

raan keskusteluja 22 laitoksen kanssa. Silloin kun meillä oli 400 kuntaa ja saman 

verran pelastustoimia, niin silloin oli selkeästi vanhalla lääninhallituksella selkeäm-

pi rooli, sehän oli varsin voimakaskin ohjaaja apunaan valtionosuusjärjestelmä.” 

 

”Kuntajärjestelmän aikaan lääninhallitusten rooli oli merkityksellisempi, mutta nyt 

laitokset ovat sillä tavalla vahvoja, että en näe, että se tuo se väliporras, valtioväli-

porras siihen mitään lisäarvoa. Historian saatossa, kun nyt katsoo lainsäädän-

tösukupolviakin, niin lääninhallituksella tai maaherralla on ollut hyvin vahva rooli 

silloin pelastuslaitos, palotoimen alkuaikoina ja se on sitten pikkuhiljaa tämä yleinen 

yhteiskunnallinen kehitys vaikuttanut siihen, että sitä normeerausta on purettu. Nyt 

sitä pitäisi vielä jatkaa sitten tässä suhteessa.”  
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Valtion suunnalta tuleva lainsäädäntö- ja normiohjaus koettiin myös kuntaohjausta vahvem-

maksi. Näkökulma korostaa kuntien suunnalta sitä kokemusta, että niiden vaikutusmahdolli-

suudet ylikunnallisesti toimiviin pelastuslaitoksiin koetaan osittain pieniksi. Kuntanäkökulma 

tuskin kuitenkaan korostuisi, vaikka aluehallintovirastojen rooli pelastustoimen osalta poistet-

taisiin kokonaan ja sisäministeriö ohjaisi suoraan alueellisia pelastuslaitoksia. 

 

”Minä olen aistinut, että valtio ohjaa selvästi enemmän kun kuntakenttä tänä päivä-

nä käytännössä pelastuslaitosten toimintaa, ja sitten rohkenen sanoa, että nykyinen 

malli, aluehallintoviranomaisten mukana, se ei kyllä paljon tuo lisäarvoa tähän ko-

konaisuuteen. Jos minä saisin olla diktaattori, niin minulle riittäisi valtion ohjauk-

sessa ministeriötason ohjaus.” 

 

Myös pelastuslaitosten ja sisäministeriön välinen kumppanuuden rakentumista pidetään tär-

keänä. Pelastuslaitosten ja sisäministeriön välinen vuorovaikutus tulisi rakentua kumppanuu-

deksi ihan samoin kuin pelastuslaitoksen ja kuntien välillä. Normiohjauksesta tulisi siirtyä 

kumppanuuteen perustuvaan sopimiseen. 

 

”Se mitä puhuin kunnan ja pelastuslaitoksen välisestä suhteesta, niin se sama suhde 

pitäisi olla ministeriön ja laitoksen välillä, eli se on siihen kumppanuuteen liittyvä 

suhde. Mutta vielä nyt tämä perinne on aika vahva siinä, että ministeriöllä on enempi 

halua ikään kuin ohjata, määrätä, käskeä laitoksia.”  

 

”Kummallakin [sisäministeriön pelastusosastolla ja pelastuslaitoksilla] on selvästi 

oma roolinsa siinä asiassa [pelastustoimelle asetettujen tavoitteiden hoitamisessa]: 

ministeriöllä se yleinen yhteiskunnallinen rooli ja laitoksilla sitten tässä suhteessa se 

sellainen käytännön toteuttajan rooli. Niin nyt tähän pitäisi rakentaa sitten kump-

panuus tähän välille, jolloin se ohjaus tulisi yhteisen sopimisen kautta enemmän.” 

 

Haastateltavat nostivat esiin valtion ja omistajaohjauksen suhteen pelastuslaitokseen. Valtio-

vallan suunnalta tulevan ohjauksen nähtiin osittain suuntautuvan asioihin, joita ei nähdä valti-

olle kuuluvan. Pelastustoimen rakenneuudistuksen myötä pelastuslaitosten tulisi saavuttaa 

pysyvästi 7,5 miljoonan euron vuosittaiset säästöt palvelutasoa heikentämättä. Se, miten sääs-
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töt saadaan aikaan, nähdään kuntien omistajaohjaukseen kuuluvaksi. Valtion ohjaukseen sen 

sijaan nähdään kuuluvaksi vain lainsäädäntöohjaus ja tämän ohjaustavan nähdään myös ko-

rostuneen. 

 

”Sisäministeriössä on selvästi halu saada aikaan tämmöisiä säästötaulukoita ja tässä 

mennään pieleen. Sisäministeriöllä ei ole mitään suoraa ohjausmahdollisuutta kun-

nalliseen pelastustoimeen niin kun ei muuhunkaan kunnalliseen toimintaan.”  

 

”Lainsäädäntöohjauksen pitäisi olla puhtaimmillaan nimenomaan lainsäädäntöoh-

jausta ja onneksi se on mennyt siihen suuntaan ja tällä tarkoitan sitä, että aluehallin-

toviraston ja entisen lääninhallituksen rooli on selvästi vähentynyt ja sen saisi lopet-

taa kokonaan. Eli siinä mielessä niin kun, silloin se helpottaisi oikean linjan kuvau-

tumista elikä sisäministeriö, lainsäädäntö ohjaa pelastustointa kansallisella tasolla 

ja toteutusta ohjaa omistajat elikä kunnat.” 

 

Pelastuslaitoksen ohjauksen tarkastelussa aineistosta nousi myös kysymys, ohjataanko alueel-

lisia pelastuslaitoksia riittävästi, vai ovatko ne muodostuneet autonomisiksi toimijoiksi ilman 

ohjausta.  

 

”Näkökulma mitä olen miettinyt myös, että pystyykö pelastuslaitosta oikeasti edes 

riittävästi ohjaamaan. Nythän tässä ylikunnallisessa järjestelmässä pelastuslaitos on 

aika iso toimija ja se on aikalailla kai itsenäinen yksikkö suhteessa [alueen] kuntiin. 

Ja nyt sitä ei ohjata ylhäältä [valtiovalta], mutta herätän sen kysymyksen, että ohja-

taanko sitä myöskään alhaalta [kunnat] vai onko luotu 22 semmoista toimijaa, jotka 

saa suhteellisen autonomisesti toimia ilman tämmöistä ohjausta.” 

 

5.3 Poliittinen ja ammatillinen johtaminen 
 

Poliittisen ja ammatillisen johtamisen tarkastelu keskittyi dualistisen johtamismallin haastei-

siin ja erityisesti siihen, mitä erityispiirteitä pelastustoimen alueellistamista seurannut toimin-

ta-alueen mittakaavan kasvu ja ylikunnallinen toiminta siihen tuo. 
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Poliittista ja ammatillista johtamista tarkasteltaessa aineistosta nousi näihin johtamistapoihin 

kytkeytyvien roolien ja työnjaon tunnistamisen tärkeys sekä eri osapuolten välisen vuorovai-

kutuksen merkitys. Aineistossa näkyy kuntajohtamisen erityispiirre, dualistinen johtaminen, 

jossa johtaminen on poliittisen ja ammattijohdon yhteistyötä. Ylikunnalliset organisaatiora-

kenteet tuovat oman leimansa poliittisten ja ammatillisten johtajien rooleihin. (Laavi 2013, 1, 

72.) Etenkin kuntanäkökulman huomioiminen nousi ylikunnallisessa toiminnassa erityiseksi 

johtamisen haasteeksi.  

 

5.3.1 Dualismi 
 

Kuntaorganisaation johtamisessa dualistinen johtamisjärjestelmä nähdään välttämättömänä. 

Aineistossa korostuu näkökulma, jonka mukaisesti luottamushenkilöt vastaavat poliittisesta ja 

strategisen tason johtamisesta ja viranhaltijat ammattijohtamisesta, substanssien johtamisesta 

(Stenvall, Majoinen ja Harisalo 2009, 170). 

 

”Dualistinen malli on välttämätön ihan jo sen takia, että tämä on kuitenkin perustus-

lain mukaan kuntalaisten itsehallinto, että siinä mielessä poliittisen johtamisen rooli 

kunnassa ja ylikunnallisessa toiminnassa on tärkeä, mutta sitten kun ajatellaan näitä 

substansseja ja kunnan tehtäväkentän laajuutta, niin siinä mielessä tarvitaan ammat-

tijohtamista.” 

 

 ”Laitosten toimintaedellytysten luominen kuuluisi tälle poliittiselle puolelle, ja sitten 

se laitoksen pyörittäminen varsinaisesti ja niiden tavoitteiden toteuttaminen mitä on, 

ja niissä raameissa, talouden raameissa ja muissa raameissa pysyminen on sitten sen 

operatiivisen virkamiesjohdon asia.”   

 

Poliittisten johtajien on tunnistettava oma roolinsa, jota vielä ylikunnallisuus korostaa. Poliit-

tisten johtajien on tärkeä asettaa itselleen kysymys, ketä edustan ja kenelle olen vastuussa. 

Kysymys korostuu poliittisilla johtajilla, jotka toimivat kaksois- tai kolmoisrooleissa, joilla 

tarkoitetaan luottamushenkilön toimimista luottamustehtävien lisäksi viranhaltijana ja ammat-

tiyhdistysten tehtävissä. Kaksois- ja kolmoisrooleissa on vaarana, että poliitikon, ammattiyh-
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distysten ja virkamiehen roolit sekä politiikka ja hallinto sekoittuvat. Roolien sekoittuminen 

puolestaan uhkaa hämärtää koko dualismin periaatteen. (Rantalankila 2008, 7, 59.)  

 

”Kaiken kaikkiaan ketä edustan on keskeinen kysymys ja kenelle olen vastuussa. Se 

on kysymys joka aina kun menee ylikunnalliseen toimintaan, niin tärkeimpiä kysy-

myksiä on itselle asettaa, että kenelle olen vastuussa tässä, koska kuitenkin on monia 

rooleja. Sitten voi olla henkilö jolla on paitsi poliittinen tausta tai ay-aktiivi, silloin 

tulee ammattijärjestöpuoli ja sitten kunnan edustus, että on niin sanottu kol-

moisagentti, että on kunnan edustaja, puolueen edustaja ja ammattijärjestön edusta-

ja, ja miten pystyy siinä katsomaan kokonaisuutta eikä vain lähde vaan kapealla, 

esimerkiksi ammattijärjestöintressille ajamaan asioita.” 

 

Aineistosta nousi poliittisesti valittujen johtajien asema ja kyky pysyä omassa roolissaan sekä 

heidän valmiutensa toimia strategisen tason johtamistehtävissä. Kuntaorganisaatioiden strate-

gisessa johtamisessa poliittisten henkilöiden näkyvä rooli on keskeinen kunnallisen päätök-

senteko- ja ohjausjärjestelmän perustuessa edustuksellisen järjestelmän ensisijaisuutta koros-

tavaan ajatukselliseen lähtökohtaan. Strategisen johtamisen ja poliittisen johtajuuden rooli on 

haastava, kuten aineistosta ilmenee. (Rannisto 2005, 100.) 

 

”Oikeastaan isompi kysymys on juuri se, että kun kuntalaki ja kuntien johtamisjär-

jestelmä korostaa sitä, että luottamushenkilöt on strategisessa johtamisessa keskiös-

sä, mutta kuitenkin jos ajattelee, että kuntalaisilta tulee hyvin arkisia huolenaiheita, 

niin tavallaan lähdetään sitten vaan yksittäisiä asioita hoitamaan eikä pystytä nou-

semaan strategisen johtamisen rooliin. Ja sitten tietysti myös sehän edellyttää val-

miuksia, että pystytään toimimaan strategisessa johtamisessa.”  

 

”… just tämä, että mikä rooli sillä poliittisella järjestelmällä on tässä, ja poliittisella 

johtajuudella tässä asiassa. Minä näen sen sillä tavalla, että se poliittinen johtajuus 

pitäisi olla enemmän sitä sellaista, sanoisiko niin kuin, ylätason johtamista, strategi-

sen tason johtamista… Mutta tiedän, että poliittisella puolellakin on henkilöitä ja eh-

kä poliittisia ryhmiäkin, jotka mielellään näkee sen oman roolinsa pienistä yksityis-

kohdista päättämisenä, koska ne ovat helpommin hallittavia.” 
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Rannisto (2005, 21-22) on kuvannut väitöskirjatutkimuksessaan kuntaorganisaation strategi-

sen johtamisjärjestelmän tiimalasin muotoisena dynaamisena prosessina. Tiimalasin yläosa 

kuvaa strategista johtamista ja luottamushenkilöorganisaatiota, tiimalasin kurkku kuvaa kun-

nanjohtoa ja ylintä virkamiesjohtoa ja tiimalasin alaosa operatiivista toimintaa. Tiimalasi ha-

vainnollistaa luottamushenkilöiden roolin strategisen tason toimijoina toimielintyöskentelyn 

kautta sekä johtavan viranhaltijan, tässä tapauksessa pelastusjohtajan, tiimalasin kurkussa 

ohjaamassa valmistelua ja toimintaa tulkitsemalla strategioita. Tiimalasin alaosa kuvaa orga-

nisaatiota, esimerkiksi pelastuslaitosta, joka toteuttaa strategiat operatiivisessa toiminnassa. 

Tiimalasi jäsentää hyvin eri henkilöiden rooleja, joiden merkitys nousee aineistossa keskeise-

nä asiana. 

 

”Jos niitä [luottamushenkilöitä] ei riittävästi alkuvaiheessa perehdytetä mikä se on 

se luottamushenkilön rooli ja viranhaltijoiden rooli, niin siinä voi tulla rooliristirii-

toja. Ensinnäkin epäselvyys voi syntyä jo siitä kun puhutaan, että luottamushenkilöt 

on kunnanjohtamisessa tärkeässä roolissa, niin helposti voi olla niin että yksittäinen 

luottamushenkilö voi jäsentää oman roolinsa, niin et hän näkee et on yksilönä johta-

massa vaikka luottamushenkilöt johtaa toimielintyöskentelyn kautta. Eli se on ryh-

missä tapahtuvaa johtamista.”  

 

Kuntajohtamisessa läsnä olevasta dualismista huolimatta politiikan ei nähdä näyttäytyvän 

pelastustoimessa juuri lainkaan. Yllättävää on, ettei politiikan nähdä näyttäytyvän ylikunnalli-

sesti toimivalla pelastustoimen toimialalla. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu ylikunnalli-

sessa toiminnassa politiikan näyttäytyvän omistajaohjauksessa esimerkiksi siten, että toimi-

joiden roolit menevät sekaisin (ks. esim. Laavi 2013, 120). Tästä johtuen oletuksena oli, että 

politiikka olisi näyttäytynyt ylikunnallisesti organisoidussa pelastustoimessa. 

 

”Pelastustoimeen ei liity poliittista näkökulmaa juuri lainkaan. Ja siksi niin, minun 

mielestä tämä on helpompi kenttä hoidettavana kuin vaikeampi, koska tämä on vain, 

sanotaan nyt näin, että sellaista pelikentällä toimimista, joka saa laajaa hyväksyntää 

kaikista poliittisista ryhmistä.”  

 

”… ajatellaan pelastuslaitosta, niin minusta siellä on hirveän vähän poliittisia pää-

töksiä.” 
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”Pelastustoimessa on kovin kovin vähän poliittista harkintaa.” 

 

5.3.2 Kuntanäkökulman näyttäytyminen 
 

Kuntien omaa aluetta korostava kuntakeskeinen näkökulma on haaste ylikunnalliselle organi-

saatiolle, jotka tarkastelevat toimintaa alueellisesti ilman kuntarajoja. Aineisto ilmentää eten-

kin sitä, että ylikunnallisesti toimivien organisaatioiden, kuten pelastuslaitosten, odotetaan 

pyrkivän aktiiviseen kumppanuuteen ja vuoropuheluun suoraan kuntien kanssa.  

 

”Jotta se ylikunnallisuus siinä pelastuslaitoksessa toteutuisi, se vaatii laitoksen joh-

dolta sitä, että sen pitää hakea sitä kumppanuutta niihin kuntiin, vaikka se näyttäisi, 

että se on ikään kuin kuntien kautta johtamista, niin se on kuitenkin ehkä sitä ylikun-

nallista johtamista parhaimmillaan se homma.”  

 

”Tällainen vuorovaikutus sen ylimmän johdon kanssa siellä kuntien johtoryhmien ja 

kunnanjohtajien kanssa, niin sellaista tarvitaan.” 

 

Pelastustoimen osalta erityiseksi haasteeksi mielletään se, että pelastustoimen palvelutaso on 

perinteisesti aina ymmärretty vain resursseina. Ylikunnalliseksi toiminnaksi muuttuneessa 

pelastustoimessa näkökulma ei ole juurikaan muuttunut, vaan pelastustoimen toimialaa tar-

kastellaan edelleen oman kunnan näkökulmasta (Kallio ja Tolppi 2008, 134; Kallio ja Tolppi 

2012, 123). Pelastuslaitosten tulee aktiivisesti verkostoitua ja luoda kumppanuuksia kuntien 

suuntaan, mikä vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta (ks. myös Rhodes 2000, 60). Aineiston perus-

teella pelastuslaitosten tulee edelleen syventää kumppanuutta konkretisoimalla ylikunnallisen 

toiminnan hyötyjä. Jo selvitysmies Myllyniemen raportissa todettiin esimerkiksi, että tehtävät, 

jotka eivät vaadi läheisyysperiaatteen huomioon ottamista, kuten hallinto, talous ja hankinnat, 

tai vastaavasti erityisosaamista vaativat toimet, tulee hoitaa ylemmällä aluetasolla (Myllynie-

mi 2000). 

 

”Toimiakseen ylikunnallisesti pitää ymmärtää ne kuntien tarpeet. Mutta jos se kään-

tyy niin päin, että laitos ei sitä ymmärrä eikä sitä työtä tee, niin sen jälkeen nämä po-
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liittiset organisaatiot ja kunnat ottaa tavallaan omiin käsiinsä ja se johtaa ristirii-

taan sitten laitoksen kanssa. Sen jälkeen on hirveän helppo arvostella, että tämä 

homma ei nyt pelaa, kun meiltä on otettu niin ja niin paljon resursseja pois ja niin 

edelleen. Kuntahan ei välttämättä sitä ylikunnallista hyötyä näe, jos sitä ei jotenkin 

konkretisoida sille kunnalle, vaan se näkee sen asian, ja palotoimessa, pelastustoi-

messa on hyvin kauan nähty se palvelutaso suorassa suhteessa resursseihin. Jos si-

nulla on yksi mies niin on huonompi palvelutaso kuin siellä missä on viisi. Ja nyt yli-

kunnallisessa järjestelmässähän sitä ei näin voisi ajatella, vaan siellä kunnassa voi 

olla parempi palvelutaso, vaikka siellä ei ole yhtään resurssia, kun silloin kun siellä 

oli se yksi tai viisi.”  

 

”Tarvitaan kumppanuutta ja sitä nöyryyttä siltä laitokselta, että se lähtee sinne [kun-

tiin] käymään sitä keskustelua ja tuomaan niitä omia näkemyksiänsä esille, että ym-

märretään, että meillä itse asiassa palvelut ovat parantuneet, vaikka meillä ei ole re-

sursseja ollenkaan… Se on aika vaikea ymmärtää, kun pelastustoimen ongelma on 

ollut iät ja ajat se, että ne resurssit on ollut ainoa sellainen konkreettisesti mitattava 

tulos, joka sitten pelastustoimessa nähdään. Siis kalusto, henkilöstö ja ehkä palo-

asemat, niin ne on ollut niitä, mitkä on konkreettisesti näkynyt.” 

 

Ylikunnallisen toiminnan erityispiirteenä ammatillisen ja poliittisen johtamisen kontekstissa 

kuntanäkökulmasta näyttäytyy kuntien huoli, jos kunta kokee hallinnan etääntyvän liikaa. 

Vaikka kuntanäkökulma ainakin osittain unohtaa hallinnan etääntymisen yhteydessä myös 

vastuun etääntyneen, on näkökulma kuitenkin ymmärrettävä, koska juuri governance-

näkökulma painottaa kuntia julkisten palvelujen järjestäjinä. Myös kuntien palvelujen järjes-

tämistapojen lisääntyessä ja monimutkaistuessa, mitä pelastustoimen alueellistamisen voidaan 

nähdä ilmentävän, lisääntyvät kuntien talouden hallinnan tarve (Meklin, Rajala, Sinervo ja 

Vakkuri 2013, 206). 

 

”Se [poliittisen ja ammatillisen johdon välinen vuoropuhelu] erityispiirre on, että se 

[pelastuslaitos] voi etääntyä muiden kuin vastuukunnan hallinnossa ja se ongelma 

on, että se voidaan kokea pakollisena pahana tai liian suurena maksuosuutena kun 

se on etäällä se hallinta.” 
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5.3.3 Johtajien keskinäinen yhteydenpito – välittömän ohjauksen ilmenty-
mä 
 

Erittäin tärkeänä nähdään pelastusjohtajan ja kunnanjohtajien välinen suora keskinäinen yh-

teydenpito. Pelastusjohtajan ja kunnanjohtajien välistä suoraa keskinäistä yhteydenpitoa ku-

vailtiin, että se on ”välittömän ohjauksen ilmentymä”. Vaikka se on pelastuslaitoksen ohjaus-

järjestelmän epämuodollinen, sääntöihin kirjoittamaton ohjausmenetelmä, näyttäytyy se ai-

neistossa keskeisesti ja koetaan hyvänä tapana kuntien ja pelastuslaitoksen välisessä yhtey-

denpidossa. Johtajien välisen yhteydenpidon koetaan mahdollistavan nopean tavan reagoida 

asioihin. Kunnanjohtajan rooli kunnassa asioiden esittelijänä, valmistelijana ja hänen valtansa 

päätöksenteossa sekä roolinsa ylikunnallisesti toimivan organisaation omistajakunnan edusta-

jana ja poliittisen ohjauksen julkituojana on keskeinen (ks. myös Rannisto 2005, 103). 

 

”Se [pelastusjohtajan ja kunnanjohtajien välinen suora keskinäinen yhteydenpito] on 

tavallaan välittömän ohjauksen ilmentymä ja se on sen takia erittäin hyvä, että siinä 

etukäteen, jos se toimii hyvin, niin löytyy myös ne hiertoasiat jo ennen ennen kun 

niistä tulee liian isoja, jolloin pystytään reagoimaan, jos pystytään reagoimaan. Sii-

nä mielessä kunnanjohtaja kun hän sitten askaroi päivittäin sen kunnan poliittisen 

johdon kanssa, pystyy keskustelemaan riittävällä asiantuntemuksella pelastustoimen 

tilasta, jos hänellä semmoinen on. Eli se liittyy vuorovaikutukseen pelastuslaitoksen 

johtajan ja kunnanjohtajan kanssa. Vaikka kunnanjohtaja sinänsä ei tee yhtään sel-

laista päätöstä, joka suoraan vaikuttaa pelastustoimeen, niin hän on esittelijänä siel-

lä kunnanhallituksessa ja hänen kauttaan menee kaikki lausunnot ja muut tämmöiset. 

Se on tämän ohjausjärjestelmän tämmöinen ammatillinen osuus kunta kautta pelas-

tuslaitos.” 

 

Kunnanjohtajan ja pelastusjohtajan keskinäisessä yhteydenpidossa voidaan nähdä myös piir-

teitä tilaaja-tuottajamallin ilmentymisestä, missä kunnanjohtaja edustajaa tilaajaa ja pelastus-

johtaja palvelun tuottajaa. Johtajien keskinäisessä yhteydenpidossa näyttäytyy uudelle julkis-

johtamiselle tyypilliset yksityiseltä sektorilta rantautuneet johtamisopit ja hallinnon muutos-

suunnat yritysmäiseen julkiseen hallintoon. (ks. esim. Vartola 2013, 2; Laavi 2013, 62.) 
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”Eihän kunnanjohtajalla ole sellaista [muodollista asemaa pelastuslaitoksen ohjaus-

järjestelmässä], mutta kunnanjohtajahan edustaa maksajakuntaa, yhtä osakasta... 

Kyllähän hän on varsin voimakas ohjaaja, itse asiassa hän tuo sen kunnan poliittisen 

ohjauksen julki.” 

 

”Johtamisesta valtaosa on viestintää. Siinä mielessä, että pidetään yhteyttä kaupun-

gin-, kunnanjohtajiin on ihan hyvä, koska hehän ovat esittelijöitä kaupunginhallituk-

selle ja ovat tästä konsernijohtamisen kokonaisuudesta vastuussa myös hallituksen 

ohella. Pidän sitä oikein hyvänä käytäntönä.” 

 

5.4 Pelastusjohtajan rooli 
 

Pelastusjohtajan roolin tarkastelussa kiinnostusta herättivät ylikunnallisesti toimivan organi-

saation johtamisen erityispiirteet, johtajan rooli ylikunnallisen organisaation johtamisessa, 

toiminta-alueen mittakaavan kasvun vaikutukset organisaation johtamiseen ja uudistuksista 

johtuvien muutoksien aiheuttaman epävarmuuden vaikutukset johtajan työhön. 

 

Pelastusjohtajan roolin tarkastelu ilmentää hyvin sitä toimintakenttää, missä kuntakentän joh-

tamisen haasteet liittyvät keskeisesti hallinnon pirstaloitumiseen ja hallintaverkostojen tuo-

miin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyy sekä yhdenmu-

kaistavia, alueita yhteen nivovia ja kokoavia että hallintaa pirstovia piirteitä. Alueiden näkö-

kulmasta, kuten pelastustoimen, voidaan puhua kokoavasta ja yhdenmukaistavasta, selkeäm-

mästä kehityksestä. Kuntien näkökulmasta kyseessä on enemmänkin pirstoutuminen, kun 

aiemmin selkeät hierarkkiset hallintajärjestelmät ovat muuttuneet hankalammin ohjattaviksi, 

mitä esimerkiksi pelastustoimen alueellistaminen hyvin ilmentää. Verkostomaisten yhteistyön 

muotojen nähdään lievittävän hallintojärjestelmien pirstaloitumisen haittavaikutuksia. (ks. 

esim. Haveri 2004, 25; Löfgren ja Ringholm 2009, 506; Kuntsi 2012, 14.)   
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5.4.1 Pelastusjohtaja verkostojen luojana 
 

Aineiston mukaan ylikunnallinen toiminta ja toiminta-alueen mittakaavan kasvu ovat muutta-

neet pelastusjohtajan työtä. Pelastusjohtajan työ on muuttunut huomattavasti perinteisestä 

palopäällikön työstä. Johtajan roolin nähdään olevan ”ratkaiseva”. Johtaminen ei ole pelkäs-

tään organisaation johtamista, vaan ratkaisevan tärkeänä näyttäytyy suhteiden luominen kaik-

kiin omistajakuntiin. Johtaja toimii moniarvoisessa toimintakentässä, missä substanssitoimin-

tojen johtamista tärkeämpänä näyttäytyy huolehtiminen siitä, että verkostot, prosessit ja rahoi-

tus ovat kunnossa. 

 

”Nykyään pelastusjohtajan rooli on ison laitoksen tai liikelaitoksen yleisjohtaja, jos-

sa keskeistä on katsoa, että prosessit on kunnossa, keskeistä on huolehtia siitä, että 

verkostot on kunnossa, keskeistä on huolehtia siitä, että rahoitus on kunnossa ja sii-

nä melkein se oleellinen rooli on… tähän suuntaan se on mennyt ja nämä osaamiset 

on semmoisia että, jos pelastusjohtaja osaa niin hän menestyy johtajana, jos hän 

osaa pelastustoimen yksityiskohdat, muttei osaa tätä toista puolta, niin hän ei siinä 

menesty.” 

 

Aineisto korostaa erityisesti pelastusjohtajan roolia verkostomaisen yhteistyön luomisessa, 

missä pelastusjohtajan on oltava aktiivinen. Pelastusjohtajan on aktiivisesti verkostoiduttava 

sekä ammatillisten että poliittisten johtajien kanssa.  

 

”… että miten tämä ylikunnallinen komponentti tässä [pelastusjohtajan roolissa] nä-

kyy, niin kyllä se varmaan on se, että niiden kunnanisien ja kunnan politiikkojen, tar-

vii vain jaksaa ja haluta verkostoitua niiden kanssa, käydä niiden tilaisuuksissa. Jos 

ei pyydetä, niin tunkee itse.” 

 

Aineistosta nousi konkreettisia kuvauksia siitä, miten pelastusjohtajan työ on muuttunut pe-

lastustoimen muuttuessa ylikunnalliseksi organisaatioksi. Johtajan työ ei ole enää vain organi-

saation johtamista. Keskeisempänä ja tärkeämpänä, kuin substanssien johtaminen, näyttäyty-

vät verkostojen luominen ja ylläpitäminen kaikkiin omistajakuntiin. 
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”Ei pelkästään organisaatioiden, organisaatioiden itsessään se, että miten hoidetaan 

organisaatiota, jolla on paloautoja ympäri Pirkanmaata, vaan myös se, että miten 

saadaan kuntien, niin kun omistajakunnat, niiden viestit, miten ne viestit saadaan, 

miten ne käsitellään, miten ne otetaan vastaan ja näin.” 

 

”Sen [pelastusjohtajan] rooli on muuttunut siitä tulipalon sammuttamisesta tai niistä 

arjen askareista tällaiseksi suhdetoiminta-tyyppiseksi se pelastusjohtajan rooli ja se 

muu organisaatio hoitaa ne arjen asiat, niin silloinhan se on tässä ylikunnallisessa 

toiminnassa niin aivan ratkaiseva se, että miten se pelastusjohtaja kykenee hoita-

maan ne suhteet sinne ulos.” 

 

Aiempien tutkimusten mukaan kuntien verkostoituminen on vilkasta ja etenkin kehitysmyön-

teiset kunnat hakeutuvat toistensa kanssa yhteistyöhön (Stenvall ja Leponiemi 2012, 26). Pe-

lastustoimen haasteena on kaikkien omistajakuntien välinen verkostoituminen kunnan kehi-

tysmyönteisyydestä riippumatta. Aineiston perusteella erityisen haasteen ylikunnallisen orga-

nisaation johtajalle tuo verkostojen luominen jokaiseen omistajakuntaan. Pelastusjohtajan on 

näyttäydyttävä, ei vain isäntäkunnan, vaan jokaisen kunnan pelastusjohtajana. Tämän roolin 

nähdään vahvistuvan jatkossa edelleen, ja se vaatii pelastusjohtajilta ”ison kuvan näkemistä”. 

 

”Osa [pelastuslaitoksista] ei ole kooltaan mitenkään hirvittävän iso, mutta siellä on 

useampia kuntia kuitenkin, niin kyllä se tuo erilaisuutta siihen ohjaamiseen… heidän 

[pelastusjohtajien] pitää muistaa se, että he ei ole sen keskuskunnan palopäälliköitä 

vaan ovat pelastusjohtajia sillä alueella, mikä tarkoittaa sitä, että heillä pitäisi olla 

jonkin näköistä yhteyttä niihin muihin kuntiin. Se on semmoinen rooli mikä on muut-

tunut ja mikä vahvistuu, että heidän pitää olla yhteydessä sinne syrjäisemmänkin 

kunnan kunnanjohtoon.” 

 

”Pitää olla se ymmärrys johtajalla, että hän ei ole vain palkanmaksajan eli sijainti-

kunnan edustaja, vaan edustaa koko aluetta ja siinä tarvitaan ison kuvan näkemistä, 

miten asiat voidaan parhaalla tavalla hoitaa.”  

 

”Pelastusjohtajan pitäisi näyttäytyä palopäällikkönä jokaiselle kunnalle. Elikä se on 

[pelastusjohtajan] nykytyön keskeinen sisältö.” 
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”Johtajan pitää olla koko alueen johtaja, ei vain sijaintikunnan johtaja.” 

 

5.4.2 Pelastusjohtajan roolin muutos osana toimintaympäristön muutosta 
 

Johtajan roolia tarkasteltaessa huomiota kiinnitettiin myös muutoksien aiheuttamaan epävar-

muuteen ja siihen, miten ne vaikuttavat johtajan työhön. Uudistuksista johtuvien muutoksien 

aiheuttamaa epävarmuuden vaikutuksia johtajan työhön peilattiin etenkin pelastustoimen ra-

kenneuudistuksiin. Muutoksen ja epävarmuuden mahdollisesta tulevasta muutoksesta arvioi-

tiin kuormittavan johtajaa, mutta muutosten nähtiin olevan osa yhteiskunnan muutosta ja kuu-

luvan osaksi johtajan työtä. Johtajilta vaaditaan taitoa ymmärtää ja käsitellä muutosta. 

 

”Virkamiesjohtaja joutuu taiteilemaan erittäin moniarvoisessa toimintakentässä, että 

kun sieltä tulee kuntien odotukset ja poliittiset painotukset ja toimintaympäristöstä it-

sestään talouden paineet ja muut, ja sitten kuitenkin aika monet näistä ylikunnallisis-

ta toiminnoista on sen tyyppisiä, että siellä on erittäin vahva professio, siis vahva 

ammattikunta.” 

 

”Se [epävarmuus tulevasta muutoksesta] syö johtajaa joka tapauksessa se epävar-

muus, mutta toisaalta taas sitten nyt pitää ymmärtää sekin, että yhteiskunta on sillä 

tavalla muuttunut, että kaikissa organisaatioissa johdolla on isot epävarmuustekijät 

niskassa koko ajan, että niitä pitää oppia käsittelemään, niitä pitää oppia sietä-

mään.” 

 

”Äärimmäisen iso haaste tässä epävarmassa tilanteessa eläminen, ja minä olen aja-

tellut sitä, että se on yksi osa johtamisen ammattitaitoa, pitää osata elää tässä epä-

varmuudessa.” 

 

Aineistossa korostui näkemykset siitä, että julkisorganisaatiot ovat jatkossakin muutoksien 

kohteena, se koskee myös pelastustointa. Kuntaorganisaatioihin kohdistuu jatkuvasti uusia 

muutosvaatimuksia, joissa asiat näyttäytyvät yhä vaikeampina ja yhä monimutkaisemmin 

toisiinsa kietoutuvina. (Stenvall, Rannisto ja Leponiemi 2012, 13.) Syitä muutoksiin ja epä-
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varmuuteen nähtiin olevan useita ja muutoksen nähdään olevan pysyvä olotila. Eritoten johta-

jan työhön jatkuvilla muutospuheilla on vaikutuksensa. Tällöin johtajan on hahmotettava, 

”mikä on muutoshälyä ja mikä on todellista muutosta”. 

 

”Ensinnäkin se [muutoksien vaikutukset johtajan työhön] vaatii johtajalta persoona-

na tietyn tyyppistä toimintaa ja otetta. Ajattelen, että pitäisi pystyä hahmottamaan 

mikä on muutoshälyä ja mikä on todellista muutosta ja tavallaan ymmärrystä siitä 

miten muutokset oikeasti menee. Jos lähtee kaikkeen muutospuheeseen reagoimaan, 

niin se voi tulla aika hajottavaksi, kuormittavaksi johtajan näkökulmasta. On ym-

märrettävä mikä on alustavaa keskustelua ja ideointia ja missä ollaan ihan oikeasti 

ja mitä muutoksia on oikeasti tapahtumassa.”  

 

”Ei tässä ainakaan nähtävissä ole mitään perusstabiilia olotilaa sillain, että men-

nään tuonne, sammutetaan palo, tullaan takaisin ja sammutetaan seuraava. Et kyllä 

tässä näyttäisi siltä, että useasta eri syistä niin tämmöinen epävarmuuden tila ja 

muutoshakuisuus näyttää olevan aika pysyvä olotila.” 

 

”Se on varmaan enenevässä määrin pysyvää olotilaa tämä epävarmuus.” 

 

5.5 Tulevaisuus 
 

Tulevaisuuden tarkastelussa luotailtiin ylikunnallisen toiminnan tulevaisuuden näkymiä ja 

haasteita. Pelastustoimen tulevaisuutta tarkasteltaessa huomio kiinnittyi pelastustoimen ra-

kenneuudistuksen vaikutuksiin ja ylikunnallisen toiminnan tuoman kokemuksen hyödyntämi-

seen muilla hallinnonaloilla, joilla toiminta-alueen mittakaavan laajentamista suunnitellaan. 

Tulevaisuuteen luotailu nosti esiin myös kysymyksen pelastustoimen isännästä. 

 

Aineiston perusteella ylikunnallisen toiminnan oletetaan lisääntyvän etenkin kangerrellen 

edenneen kuntauudistuksen etenemisen myötä. Ylikunnallisen organisoinnin myötä kuntien 

rooli näyttäytyy ristiriitaisena. Pelastustoimen tulevaisuuden nähdään kytkeytyvän tiiviisti 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen viitoittamalle tielle. 
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5.5.1 Ylikunnalliset organisaatiot ja toiminta-alueen mittakaavan kasvu 
 

Ylikunnallisen toiminnan tulevaisuus näyttäytyi aineistossa monin eri tavoin. Mittakaavan 

kasvun ei nähdä voivan ratkaista etenkään talouteen liittyviä julkisen sektorin ongelmia. Yli-

kunnallisen toiminnan nähdään kuitenkin lisääntyvän kunnille kuuluvien tehtävien hoitami-

sessa etenkin kangerrellen edenneen kuntauudistuksen takia.  

 

”Kyllä tällaiseen ylikunnalliseen palvelutuotantoon ollaan menossa yhä kiihtyväm-

mällä vauhdilla nyt kun kuntarakenneuudistus tyssäsi kun tossu santaan.” 

 

”Minun on vaikea nähdä, että tämän totaalisen säälittävän lopputuleman jälkeen 

kuntarakennetta kauheasti muutettaisi pakolla ja silloin taas on tarkoituksenmukais-

ta järjestää paljon näitä palveluita ylikunnallisesti.”   

 

Ylikunnallisen toiminnan lisääntyminen ja toiminta-alueen mittakaavan kasvun vaikutukset 

kuntien rooliin nähdään ilmentyvän hyvin eri lailla. Tulevaisuudessa ylikunnallisen toiminnan 

ja ylikunnallisesti toimivien organisaatioiden lisääntymisen uskotaan jopa vahvistavan kunti-

en roolia, missä paikallisuus näyttäytyy vastavoimana globalisaatiokehitykselle ja alueiden 

kasvulle. Toisaalta taas kysytään, onko kunnilla mitään roolia palvelujen järjestämisessä, jos 

ne eivät kykene siihen alueiden kasvaessa.  

 

”Näen, että kuntien rooli jopa vahvistuu. Kuitenkin vaikka ylikunnallinen toiminta li-

sääntyy, mutta se voi osaltaan antaa energiaa elinvoiman vahvistamiseen, joka olisi 

hirvittävän tärkeä kysymys koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta.” 

 

”Se [kuntien rooli ja paikallisuus] varmaan on vastavoimainen ja vastavoimana glo-

balisaatiokehitykselle, kyllähän se globalisaation toisena ulottuvuutena on paikalli-

suuden vahvistuminen. On merkkejä paikallisen pöhinän lisääntymisestä, monenlais-

ta organisoitumista, sille mielestäni kunnan pitäisi olla entistä vahvemmin alusta-

na.” 

 

”Jos tulee vielä isommat alueet, olen miettinyt sote-alueita, joita on viisi, niin kuinka 

siellä sitten organisoidaan se toiminta niin, että kukaan ei koe, että asiat etääntyy ja 
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sitä yksittäistä tarvitsijaa, kunnan näkökulmaa, sitä ikään kuin noudatettaisiin. Minä 

olen miettinyt tätä asiaa jopa niin radikaalisti, että onko oikein että ylikunnalliset 

palvelut on kunnallisia. Vai pitäisikö lähteä siitä, että kun meillä on kunta, se järjes-

tää palvelut. jos ei kunta pysty järjestämään niitä palveluita, niin se ei olekaan kunta 

joka järjestää ne palvelut, vaan se on valtio. Se on ihan semmoinen filosofinen kysy-

mys, joka liittyy kuntapolitiikkaan ja siinä se kunta on omien asioiden hoitamista ja 

sitten kun me lähdetään vaikka viiteen, mikä voi olla joskus meilläkin tulevaisuuden 

näkökulma, niin se on jo niin kaukana kunnallisuudesta, että onko sitä enää järkevää 

edes perustella kunnallisena.” 

 

Organisaatioiden mittakaavan kasvu nosti esiin huolen organisaatioiden ketteryydestä toimin-

ta-alueiden kasvaessa. Aineiston mukaan ei ole itsestään selvää, että iso organisaatio olisi 

paras vaihtoehto. Yhteistyö ja aluerajat muiden viranomaisten kanssa muodostuvat keskeisek-

si perusteeksi pohdittaessa eri viranomaisten toiminta-alueen rajoja. 

 

”Mitä saadaan hyötyä, että joku on iso tämän tyyppisessä toiminnassa, niin ei ole 

yhtään selkeä kysymys tai eikä siihen ole varmaan selkeää vastausta, koska toisaalta 

se läheisyys ja pienuus mahdollistaa tietynlaisen erilaisen ketteryyden.” 

 

”En toivo isompia kokonaisuuksia, koska en usko missään tapauksessa siihen, että 

nämä kuntien ongelmat, jotka talouteen lähinnä liittyy, niin ne ratkaistaisi isommilla 

kokonaisuuksilla, ei tämäkään halvemmaksi tullut tämä pelastustoimen organisointi, 

mutta se tuli tasapuolisemmaksi ja varman keskimäärin myöskin sitten laatu parani.” 

 

”… sellainen suuri on kaunista, niin ei se lähtökohtaisesti tuota ilman sitä, että mie-

titään myös palveluprosesseja tai toimintaprosesseja, niin ei semmoinen yhteen lait-

taminen [pelastuslaitosten yhdistäminen] sinällään säästöä tuo.” 

 

Markkinasuuntautuneiden toimintatapojen nähdään lisääntyvän, jota ilmentää erityisesti tilaa-

jan ja tuottajana erillisyys ja ohjauksen perustuminen sopimuksiin (Meklin, Rajala, Sinervo ja 

Vakkuri. 2013, 196). Siihen ei kuitenkaan uskota, että organisaatiot kasvaisivat aina vain 

isommiksi. 
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”Näen, että sopimuksellisuus lisääntyy, mutta en tiedä onko ne aina vaan, että kasva-

tetaan hartioita niin sanotusta ja isompia ja isompia organisaatioita. Minä en siihen 

oikeastaan usko, koska mitä puhuttiin toimintaympäristöstä kun se entistä enemmän 

on muutoksessa ja nopeammin muuttuu, niin silloin tarvitaan ketteryyttä. Sitä ei saa-

da organisaation kokoa kasvattamalla.”  

 

Pelastustoimen osalta pelastuslaitosten keskinäinen yhteistyö koetaan alueellisen pelastuslai-

tosten tulevaisuuden kannalta keskeisenä. Pelastuslaitosten välisen yhteistyön ja yhteistyön 

muiden viranomaisten kanssa uskotaan tulevaisuudessa korostuvan entisestään. Haikon (2014, 

215) mukaan alueellisten pelastuslaitosten ensimmäisen kymmenvuotistaipaleen aikana pelas-

tuslaitokset ovat kyenneet vahvistamaan keskinäistä yhteistyötä pelastuslaitosten kump-

panuusverkoston avulla. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toimii pelastuslaitosten valta-

kunnallisen yhteistyön alustana. Yhteistyöllä pyritään kehittämään pelastuslaitosten kykyä 

tuottaa palveluita muuttuvassa toimintaympäristössä (Mensala 2013, 52). Pelastuslaitokset 

ovat kyenneet organisoimaan keskinäisen yhteistyönsä siten, että ne voivat itsenäisen päätös-

valtansa säilyttäen sopia kaikkia pelastuslaitoksia koskevista asioista, jotka kukin pelastuslai-

tos toteuttaa omalla tavallaan (Haiko 2014, 215). 

 

”Jos laitosten keskinäistä yhteistoimintaa pystytään vahvistamaan, niin silloin se tu-

levaisuus on laitosten kannalta parempi, kuin jos se laitosten keskinäinen yhteistoi-

minta ei vahvistu, vaan se hajautuu tai se kuolee pois, niin silloin se tulevaisuuden-

kuva on minusta synkempi.” 

 

”Tulevaisuuden kannalta on aika ratkaisevaa, että se laitosten yhteistyöverkosto 

toimii ja keskinäinen yhteistyö toimii sillä tavalla, että kaikilla on näkemys koko val-

takunnan yhteisistä tarpeista yleisen kehittämisen suhteen.” 

 

22 alueellista pelastuslaitosta näyttäytyvät edelleen elinvoimaisina, joskin niiden toimintata-

vat ovat hyvin erilaisia. Toimintaympäristöjen erilaisuudesta johtuen alueellisten pelastuslai-

tosten ei kuitenkaan nähdä olevan tulevaisuudessakaan toimintatavoiltaan samanlaisia. Pelas-

tuslaitosten kumppanuusverkoston verrokkiryhmien mukaisen jaottelun mukaisesti pelastus-

laitosten toimintatapojen uskotaan kuitenkin yhtenäistyvän.  
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”22 erillisen päätöksentekijän mallissa… niin siinä on monta toimijaa, kunnan näkö-

kulmasta on muodostettu iso yksikkö, mutta siinä on vielä useita eri toimintatavalla 

toimivaa toimijaa.”  

 

”Minä luulen, että näiden verrokkiryhmien sisällä yhtenäistymistä voi tapahtua, mut-

ta kyllähän toimintaympäristöt ovat täysin erilaisia, jos miettii jotain Helsinkiä ja sit-

ten vaikka Lappia, niin ei niistä tule yhteneväisiä koskaan.” 

 

Aineistossa alueellisten pelastuslaitosten määrän arvioidaan kuitenkin vähentyvän ja niiden 

toimialueiden siten kasvavan. Pelastuslaitosten määrän vähentymisen nähdään kytkeytyvän 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen. Haikon (2014, 217) mukaan yleinen 

hallinnon kehitys ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus pakotta-

vat tarkastelemaan pelastustoimen hallinnollisia rajoja aivan uudesta näkökulmasta. Syynä 

tähän on esimerkiksi se, että pelastuslaitokset toimivat laajasti ensihoitopalvelujen tuottajana. 

 

”Lyhyen aikajänteen veikkaus on se, että tähän palataan seuraavan hallituskauden 

aikana.” 

 

”Alueet ei tule jäämään tähän mitä ne on, vaan siinä tulee muutoksia.” 

 

”Ennustan, että laitosten määrä vähenee jossain määrin.” 

 

Pelastustoimi nähdään hyvänä esimerkkinä muille hallinnonaloille toimivasta ylikunnallisesta 

järjestelmästä, mutta pelastustoimen toimialan hierarkkisuuden ja pienen koon vuoksi sen 

piiristä saatavien kokemusten ei nähdä tarjoavan yleistettävissä olevaa mallia eikä siten toi-

mivan tulevaisuuden suunnannäyttäjänä. Pelastustoimen nähdään pikemminkin olevan isom-

pien hallinnonalojen, kuten sosiaali- ja terveystoimen tarpeiden ja toiminta-alueiden mukaan 

sopeutuva toimiala. 

 

”Siinä mielessä [kuntarakenneuudistuksen takkuillessa pelastuslaitos] käy hyvästä 

esimerkistä siihen, että miten se on tehty, [pelastuslaitos] sitten toisaalta on vähän 

haastava esimerkki kun se on kuitenkin tällainen, niin kun muukin organisaatio peri-
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aatteessa, mutta pelastuslaitos myös käytännössä perustuu tällaiseen aika selkeään 

hierarkkiseen johtamiseen.” 

 

”Se on hyvin kapea-alainen toiminnan lohko tämä pelastustoimi. Niin minä sanon, 

että se mieluummin sopeutuu tähän muutokseen helpommin kuin joku muu, mutta 

muiden pitää näyttää tie.” 

 

5.5.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus viitoittaa pelas-
tustoimen tulevaisuutta 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen nähdään viitoittavan pelastustoimen 

mittakaavan kasvun ja toiminta-alueet. Se myös nähdään hyvänä pelastustoimen polkuna 

eteenpäin. Alueellisten pelastuslaitosten rajojen arvioidaan tulevaisuudessa olevan samat kuin 

niin sanottujen sote-alueiden ulkorajat. 

 

”jos tämä viisi sote-aluetta nyt pysyisi, niin kun nyt on päätetty, niin ne kyllä raamit-

taa tämän pelastustoimenkin toiminta-aluetta… Silloin sitten alueellinen rakenne tu-

lee olemaan sote-aluerakenne. Mikä sitten pelastuslaitosten määrä onkin, onko se 

viisi vai enemmän, niin veikkaan, että ulkorajat on ne. Siis toiminnan ulkorajat, se on 

varsin hyvä polku.”  

 

”Maailma muuttuu, jos tämä sote-maailma syntyy, kuntien asema muuttuu, niin kyllä 

rakenteissa tulee tapahtumaan vielä muutoksia. Ja rohkenen sanoa, että kyllä se tai-

taa koskea myös pelastuslaitosta sitten tavalla tai toisella tämä muutoksen pyörteet. 

Pitää olla muutosvalmiutta.” 

 

Pelastuslaitosten tulevaisuus näyttäytyy valoisampana, jos ensihoito on myös tulevaisuudessa 

pelastuslaitoksen tehtävä. Etenkin jos niin sanottujen sote-alueiden ja alueellisten pelastuslai-

tokset rajat olisivat samat, nähtäisiin ensihoidon soveltuvan luontevasti pelastustoimen vas-

tuualueelle kuuluvaksi tehtäväksi. Tällä hetkellä ensihoito on keskeinen usean pelastuslaitos-

ten tehtävä. (Vrt. Pelastuslaki 379/2011, 27 §; terveydenhuoltolaki 1326/2010, 39 §). 
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”Jos näillä viidellä sote-alueella mennään, niin siihen pystyy pelastustoimen raken-

tamaan erinomaisen hyvin ja silloin myös lähtisin vetämään selvästi sitä linjaa, että 

esimerkiksi ensihoito olisi pelastustoimen vastuualueella oleva asia.” 

 

”Jos ensihoito, sairaankuljetus ei jostain syystä yksityistetä tai muuta, että siis tämä 

trendi, missä pelastustoimi ja sairaankuljetus on organisatorisesti nivottu yhteen py-

syy, niin silloin pelastuslaitoksen tulevaisuus on hyvä. Minä näkisin, että sen roolia 

pitäisi edelleenkin kasvattaa.” 

 

”Enemmän näkisin sellaisia synergiahyötyjä syntyvän siitä, että nämä eri viran-

omaisten aluejaot olisi samat, et ja vaikka olisi näiden sote-alueiden mukaisia, jos 

sote-alue tulee, niin poliisi, palokunta, ensihoito, hätäkeskukset, vaikka sotilaatkin.” 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus nosti aineistoon näkökulman kunta-

valtio -suhteeseen, jossa Suomeen syntyisi uudenlainen väliportaanhallinto. Niin sanotut sote-

alueet muodostaisivat käytännössä siis muidenkin toimialojen toiminta-alueen rajat. Luonte-

vana nähtiin, että pelastustoimi olisi yksi hallinnonaloista, jonka toiminta-alueen rajat noudat-

taisivat näitä rajoja. 

 

”jos tämä sosiaali- ja terveystoimen sektori näyttää tietä, niin kyllä siinä helposti on 

toisen asteen koulutus, pelastustoimi tässä samassa aluejaossa mukana. Siihen kan-

nattaa ainakin varautua.”  

 

”Tuleeko sitten esimerkiksi jotakin aluehallintoa Suomeen jatkossa, että esimerkiksi 

Pirkanmaan liitto on jotakin muuta jatkossa, jonka siipien suojassa on terveyden-

huolto, opetus, toisen asteen opetus siirretty. Onko silloin pelastuslaitos osa tällaista 

väliportaan hallintoa, koska nyt on ilmassa sellaisia muutostrendejä, että syntyy viisi 

aluetta Suomeen, niin lähteekö muu toiminta tämän viiden alueen mukaisesti raken-

tumaan tavalla tai toisella?” 
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5.5.3 Kysymys pelastustoimen isännästä 
 

Tulevaisuuden tarkastelu nosti esiin myös pohdinnat pelastustoimesta kunnalliseen itsehallin-

toon kuuluvana toimialana tai vaihtoehtoisesti yhtenä valtion sektoritehtävänä. Vaikka pelas-

tustoimen rakenneuudistus päätettiin toteuttaa nykyisellä aluejaolla, arvioitiin myös tulevai-

suutta tarkasteltaessa pelastustoimen rakennetta tarkasteltavan uudelleen lähitulevaisuudessa. 

Pelastustoimen tulee tuottaa kunnille lisäarvoa, jotta se voisi myös jatkossa pitää roolinsa 

kunnallisen itsehallinnon vastuualueella. Lisäarvon lähteitä pelastuslaitosten on haettava kun-

nille arvoa tuottavien toimintamuotojen ja palveluiden kehittämisestä (Haiko 2014, 216). 

 

”Koko ajan tullaan käymään keskustelua siitä, että onko kunta sopiva isäntä laitok-

sille. Ja se sopimus tulee nyt sitten siitä, että jos kunnat kokevat, että heillä ei ole mi-

tään otetta… että se laitoksen toiminta on ikään kuin tällaista sammakonkutua, joka 

valuu sitten vaan pois, että siitä ei saa mitään otetta, se laitos ei tuo sitä lisäarvoa, 

mitä odotetaan ja että siinä jää vaan se laskun kuittaamisen rooli.”  

 

”Me olemme kaikilla kuntasektorin toiminnoissa saman tilanteen ääressä. Meidän 

on pakko löytää jotain tuottavuutta parantavia keinoja, välillä otetaan kaksi askelta 

eteenpäin, välillä yksi askel taaksepäin, mutta muutos on aika pysyvä olotila ja siksi 

pitää tuottavuutta tähtääviä keinoja hakea koko ajan.” 

 

”Minä luulen, ettei nämä muutokset tähän jää, että kyllä ne tulee ennemmin ja myö-

hemmin. Se on varmaan tasaisin väliajoin aina tarkastellaan vaihtoehtoja, että siir-

rytään valtiolliseen pelastustoimeen, se ei ikinä tule häviämään se taustalta ja hyvä 

tarkastellakin. Siinä vaiheessa kun on hyviä puolia enemmän kun huonoja puolia, 

niin näin pitää tehdä.” 

 

Pohdinnoissa nähtiin tärkeäksi, että pelastustoimi lähtisi tarkastelemaan asiaa oma-

aloitteisesti eikä jonkun yksittäisen henkilön, esimerkiksi poliittisen päättäjän, näkemyksen 

pohjalta ilman mitään perusteluja. 

 

”Minä toivon, että seuraavalla hallituskaudella tehtäisiin tarkastelu, missä katsotaan 

hyvät ja huonot puolet, eli sitä nyt ei ole tehty kymmeneen vuoteen ja nyt olisi syytä 
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taas päivittää se, ettei käy niin, että jonkun yksittäisen poliittisen päättäjän näkemyk-

sestä lähdetään runnomaan valtiollistamista ilman perusteluja.” 

 

5.6 Yhdistävät tekijät 
 

Ylikunnallisen organisaation johtaminen on monimuotoinen ja ajankohtainen ilmiö. Moni-

puolinen tutkimusaineisto ilmentää erinomaisesti eri näkökulmista ylikunnallisen organisaati-

on johtamisen haasteita. Informantit tarkastelivat ylikunnallisen organisaation johtamista il-

miönä peilaten sitä heidän kokemuksiin omasta työ- ja toimintaympäristöstä ja sen muutoksis-

ta. 

 

Teemasta tai informantista riippumatta havaitsin tiettyjen asioiden nousevan aineistosta. Yli-

kunnallisesti toimivan organisaation johtamisessa keskeisenä elementtinä aineistosta nousi 

monin eri tavoin yhteistyö- ja kumppanuussuhteet, verkostomainen toiminta ja verkostojen 

hallinta, missä ylikunnallisen organisaation rooli on korostunut. Tämä tarkoittaa ylikunnalli-

selta organisaatiolta yhteistyön rakentamista ja aktiivista vuoropuhelua kaikkien omistajakun-

tien kanssa, ei vain ylikunnallisen organisaation isäntäkunnan kanssa. Isäntäkuntaa lukuun 

ottamatta muiden omistajakuntien ohjausmahdollisuudet ovat heikentyneet suhteessa kunta-

kohtaiseen aikaan. Juuri tästä näkökulmasta suora yhteydenpito ylikunnallisen organisaation 

ja omistajakuntien välillä on keskeinen. Pelastusjohtajan ja kunnanjohtajien välinen suora 

keskinäinen yhteydenpito näyttäytyy välittömän ohjauksen ilmentymänä siitä huolimatta, että 

se on pelastuslaitoksen epämuodollinen, sääntöihin kirjoittamaton ohjausmenetelmä. Yhtä 

lailla tiiviimmän keskusteluyhteyden ja kumppanuuden varaan rakentuvan yhteistyön raken-

tuminen pelastuslaitosten ja sisäministeriön pelastusosaston välille on erityisen tärkeää. 

Merkkejä tiiviimmästä keskusteluyhteydestä ja kumppanuuden rakentumisesta on parhaillaan 

nähtävissä. 

 

Kuntajohtamisen erityispiirre, dualistinen johtaminen ja siihen liittyvät jännitteet, eivät yllät-

täen nousseet aineistossa, vaikka aiemmat tutkimukset ja parhaillaan käynnissä oleva politi-

soitunut ja kuumana käyvä keskustelu sosiaali- terveydenhuollon uudistuksesta antoi niin 

olettaa. Pelastustoimessa kuvailtiin olevan niin vähän poliittista harkintaa. Tämän vuoksi neu-

vottelukunta kuntien yhteiselimenä koetaan toimivimmaksi vaihtoehdoksi. Toisaalta tämäkin 
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korostaa samanaikaisesti ylikunnallisen organisaation ja omistajakuntien välisen vuoropuhe-

lun merkitystä. Vuoropuhelussa korostuu erityisesti pelastusjohtajan aktiivinen rooli verkos-

tomaisen ja kumppanuuksiin perustuvan yhteistyön rakentajana pelastuslaitoksen ja omistaja-

kuntien ammatillisen ja poliittisen johdon välille. Tämä ilmentää konkreettisesti sitä muutosta, 

joka pelastusjohtajan työnkuvassa on erityisesti muuttunut pelastustoimen alueellistamisen 

seurauksena. Kyseessä on uudenmuotoiset tavat järjestää toiminta, jossa hierarkkiset rakenteet 

ovat muuttumassa ja muuttuneet moninaisiksi yhteistyötavoiksi. Johtaminen vaatii perinteisiä 

toimintatapoja monipuolisempia ohjauskeinoja. 

 

Yhteiskunnallisessa kehityksessä pelastustoimen alueellistaminen on ollut alueellisten pelas-

tuslaitosten näkökulmasta pelastustointa yhteen nivova ja kokoava prosessi, joka on selkeyt-

tänyt pelastustointa ja mahdollistanut riskit paremmin huomioivan pelastustoimen kehityksen. 

Kuntien näkökulmasta pelastustoimen alueellistaminen on hyvä esimerkki kuntarajojen liu-

dentumisesta ja hallinnan pirstaloitumisesta. Toisaalta taas sisäministeriön pelastusosaston 

näkökulmasta alueellisia pelastuslaitoksia voidaan katsoa edelleen olevan liian paljon, jos 

pelastuslaitosten toimintatavat eroavat merkittävästi toisistaan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 6.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten toiminta-alueen mittakaavan kasvu vai-

kuttaa organisaation johtamiseen. Tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta lähestymällä il-

miötä viiden eri teeman kautta. Teemat olivat: organisaation rakenne ja johtaminen, ohjausjär-

jestelmä ja toiminnan ohjaus, poliittinen ja ammatillinen johtaminen, pelastusjohtajan rooli 

sekä tulevaisuus.  

 

Luonteeltaan kvalitatiivisessa, fenomenologis-heuristisessa tutkimuksessa pyrittiin aikaisem-

man tutkimustiedon ja empirian dialogin avulla kuvaamaan ja ymmärtämään toiminta-alueen 

mittakaavan kasvun vaikutuksia ylikunnallisen organisaation johtamiseen. Empiirisessä osios-

sa tarkastelun kohteena oli pelastustoimen toimiala, joka on toiminut alueellisesti jo reilun 

kymmenen vuoden ajan. Osa haastateltavista tarkasteli tutkimuskysymystä enemmän tutki-

muksen kohdeorganisaatioon, Pirkanmaan pelastuslaitokseen peilaten, toiset tarkastelivat 

enemmän koko pelastustoimea toimialana osana kuntakenttää ja toiset taas laajasti koko kun-

taorganisaatioita tarkastellen. Tällaiseen asetelmaan pyrittiin jo haastateltavien valinnalla. 

Tämä asetelma paransi tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä ja ehkä siirrettävyyttäkin. Haas-

tatteluaineistot edustavat haastateltavien kokemuksia omasta työ- ja toimintaympäristöstään 

sekä sen muutoksesta. 

 

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen toimeenpaneman 

rakennepoliittisen ohjelman seurauksena käynnistyneellä pelastustoimen rakenneuudistuksella 

ylikunnallisesti toimivien pelastuslaitosten toimintaa pyritään kehittämään ja tehostamaan. 

Pelastustoimen alueellistaminen toteutettiin kymmenen vuotta sitten. Siirtyminen kuntakoh-

taisesta järjestelmästä alueelliseen pelastustoimeen oli merkittävät muutos, joka vaati paljon 

sekä hallinnon ja käytännön järjestelyjä sekä henkistä sopeutumista uuteen järjestelmään. Tä-

nään on nähtävissä alueellistamisen tuomat hyödyt pelastustoimelle; pelastustoimen alueelli-

sen järjestelmän toiminnan laatu ja tehokkuus kestää vertailun muihin valtioihin verrattaessa, 

totesi sisäministeri Päivi Räsänen puheessaan pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa 
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3.9.2014. (Sisäministeriö 2014d.) Vastaavasti 22.9.2014 ilmestyneen Palopäällystö-lehden 

pääkirjoituksessa todetaan, että pelastustoimen uudistusta kelpaisi näyttää mallina muille hal-

linnonaloille niiden suunnitellessa omia uudistuksiaan (Sainio 2014, 3). Kataisen hallitus 

päätti, että viisi pelastustoimen tilannekeskusta perustetaan yhteistyössä sote-alueiden kanssa, 

jolloin yhteistä infrastruktuuria hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa säästöjä sekä yhtei-

siin toimipisteisiin sijoitettujen toimintojen avulla lisätä toimintojen sujuvuutta (Sisäministe-

riö 2014a). Myös tämän tutkimuksen aineiston mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

rakenneuudistuksen arvioidaan ”raamittavan” pelastustoimen toiminta-aluetta ja viitoittavan 

myös pelastustoimen kehityskulkua. Ylikunnallisesti toimivan organisaation tutkimisen ajan-

kohtaisuus kulminoituu Suomessa ennen muuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne-

uudistukseen.  

 

Uudistus ravistelee koko kuntakenttää. 25.9.2014 julkaistun valtiovarainministeriön tiedotteen 

mukaan liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on kutsunut asiantuntijoista koostuvan ryh-

män pohtimaan, mikä on tulevaisuuden kunta. Kunnan nykyinen rooli palvelujen järjestäjänä 

ja tuottajana, rahoittajana, demokratiayhteisönä sekä verottajana on murroksessa. Tähän vai-

kuttavat toimintaympäristön mukanaan tuomat haasteet, jotka herättävät kysymyksiä siitä, 

millainen rooli kunnilla on tulevaisuuden palvelujen järjestäjinä ja tuottajina. (Valtiovarain-

ministeriö 2014b.) Tutkimuksen keskeisiä havaintoja ja tuloksia toiminta-alueen mittakaavan 

kasvun vaikutuksista ylikunnallisesti toimivan organisaation johtamiseen esitellään seuraa-

vaksi kukin teema kerrallaan. 

 

6.1.1 Organisaation rakenne ja johtaminen 
 

Pelastustoimen alueellistamisesta seurannut pelastuslaitosten toiminta-alueen kasvu ja ylikun-

nallisiksi muuttuneet pelastuslaitokset on ollut oikea ratkaisu, jolla on saavutettu hyviä tulok-

sia. Siirtyminen kuntakohtaisesta järjestelmästä alueelliseen pelastustoimeen on ollut merkit-

tävä muutos, joka vaati paljon sekä käytännön että hallinnon järjestelyjä ja henkistä sopeutu-

mista uuteen järjestelmään (ks. myös Sisäministeriö 2014d). Ylikunnallinen organisointi on 

ammattimaistanut pelastuslaitoksia ja mahdollistanut toiminnan virtaviivaistamisen, joka oli 

kuntakohtaisessa organisaatiossa vaikeaa.  
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Ylikunnallisen organisaation johtamisen käytäntöjen keskiöön nousi paikallinen hallinta ja 

”ulkopoliittinen johtaminen”, millä tässä tarkoitetaan ylikunnallisen organisaation johtamista, 

missä varmistetaan omistajakuntien tarpeet ja odotukset sekä ”tuotetaan kunnille sellaista 

hyötyä, mitä kunnat ei muuten saa”. Pelastuslaitosten on tuotettava kunnille lisäarvoa. Ei riitä, 

että pelastuslaitokset hoitavat operatiiviselle toiminnalle asetetut tavoitteet. Pelastuslaitosten 

on tuotettava lisäarvoa omistajakunnille laajemmin. Lisäarvon tuottaminen omistajakunnille 

on alueellisten pelastuslaitosten keskeisin tulevaisuuden haaste. (ks. myös Haiko 2014, 216.) 

 

Ylikunnallisen organisaation johtamisessa ja toiminta-alueen mittakaavan kasvaessa keskei-

senä näyttäytyvät suhteet muihin toimijoihin ja tapauskohtaisesti rakentuvat kumppanuus- ja 

verkostosuhteet (ks. myös Haveri 2004, 19). Ylikunnallisen organisaation johtamisen käytän-

töjen keskiöön noussut paikallinen hallinta on myös sen suurin haaste. Hallinnan haasteita 

ilmentää keskuskunnan ja muiden kuntien jännitteiden suhde (Tolkki, Airaksinen ja Haveri 

2010, 10). Keskuskunnan rooli ei voi nousta liian johtavaan asemaan, tässä tapauksessa ”pi-

tää nähdä muutakin kun Tampere”, pitää nähdä kaikki omistajakunnat. Ylikunnallinen orga-

nisaatio joutuu taiteilemaan keskuskunnan ja muiden omistajakuntien välissä, jolloin tärkeäksi 

nousee luottamuksen rakentuminen ylikunnallisen organisaation ja omistajakuntien välille. 

 

6.1.2 Ohjausjärjestelmä ja toiminnan ohjaus 
 

Pelastuslaitokset ovat sekä omistajaohjauksessa että lainsäädäntöohjauksessa. Omistajaohjaus 

näyttäytyy muodollisena ja epämuodollisena. Pelastustoimen neuvottelukunta, joka toimii 

Pirkanmaan pelastustoimen toiminta-alueen yhteiselimenä, koetaan paremmaksi vaihtoehdok-

si kuin johto- tai lautakunta. Sen heikkoutena on pieni rooli toiminnan ohjauksessa, mutta 

toisaalta pelastustoimessa poliittisen päätöksenteon koetaan olevan vähäistä.  

 

Pelastustoimen alueellistamisen seurauksena ohjaus on muuttunut suuntaan, jossa kumppa-

nuuden ja vuorovaikutuksen rakentumisena ilmenevä verkostojen hallinta nousi tärkeimmäksi 

tekijäksi toiminnan ohjauksessa. Paikallisen kumppanuuden rakentumisessa ja vuorovaiku-

tuksen lisäämisessä keskeisenä näyttäytyi organisaation johdon ja erityisesti johtajan kuntiin 

jalkautumisen merkitys.  
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Verkostojen hallinnan tavoitteet näyttäytyvät kumppanuuden rakentumisen lisäksi yhteisen 

näkemyksen aikaansaamisena, yhteiseen tavoitteeseen pääsemisenä ja kontrollin säilyttämise-

nä. Tärkeänä aineistossa näyttäytyy epämuodollinen, sääntöihin kirjoittamaton ohjaus ohjaus-

järjestelmän osana. Verkostomaisessa toiminnan ohjauksessa komennon ei nähdä toimivan 

menestyksekkäänä ohjausjärjestelmänä ja käskytyksen sijasta onkin käytettävä muita ohjauk-

sen keinoja. (ks. myös Haveri ja Pehk 2008, 7; Hakari 2013a, 42.) Isäntäkuntamalliin perustu-

van ylikunnallisen organisaation toiminnan ohjauksen keskeisenä haasteena ilmentyy keskus-

kunnalta vaadittava kyky huomioida ylikunnallisen organisaation omistajakuntien näkökul-

mat. 

 

Valtion suunnalta tulevan toiminnanohjauksen tarkastelussa keskeisimpänä nähtiin ensinnäkin 

tarve muuttaa pelastuslaitosten ja sisäministeriön suhde normiohjauksesta enemmän kumppa-

nuuden varaan rakentuvaksi. Sisäministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja Esko Koski-

nen kutsui koolle sisäministeriön pelastusosaston ja pelastuslaitosten yhteistyöryhmän loka-

kuussa 2014. Näin pelastuslaitosten ja sisäministeriön välisen tiiviimmän keskusteluyhteyden 

ja kumppanuuden varaan rakentuvan yhteistyön rakentumisessa otettiin tärkeä askel eteenpäin 

(Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2014). Toiseksi pelastustoimen alueellistamisen seu-

rauksena ja toiminta-alueiden mittakaavan kasvaessa aluehallintoviraston rooli on supistunut 

niin merkittävästi, että sen lopettamista tulisi harkita, jolloin sisäministeriö voisi ohjata suo-

raan nykyisiä alueellisia pelastuslaitoksia. 

 

Ylikunnallisen organisaation ohjausjärjestelmän ja toiminnan ohjauksen tarkastelussa aineis-

tosta nousi erityisen paljon erilaisia näkökulmia ja näkemyksiä, jotka ilmensivät hallinnon 

monimutkaistumista ja pirstaloitumista.  

 

6.1.3 Poliittinen ja ammatillinen johtaminen 
 

Kun ylikunnallisen organisaation johtamista tarkasteltiin poliittisen ja ammatillisen johtami-

sen näkökulmasta, nousivat aineistosta erityisesti poliittisen ja ammatillisen johtamisen näkö-

kulmasta poliittisen johtamisen roolit ja työnjako. Poliittiset johtajat vastaavat poliittisesta ja 

strategisen tason johtamisesta, ammattijohtajat substanssien johtamisesta (ks. myös Stenvall, 

Majoinen ja Harisalo 2009, 170). Siksi on tärkeä ymmärtää, että poliittinen johtaminen tapah-
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tuu toimielintyöskentelyn kautta. Ylikunnallisen organisaation poliittisessa johtamisessa on 

oleellista oivaltaa, ”ketä edustan” ja ”kenelle olen vastuussa”.  

 

Kuntanäkökulma on säilynyt vahvana koko alueellisen pelastustoimen olemassaolon ajan. 

Pelastustointa tarkastellaan alaa koskevissa tutkimuksissa ja selvityksissä itsenäisen kunnan 

näkökulmasta. Ongelmana on, että pelastustoimessa palvelutaso nähdään suorassa suhteessa 

resursseihin mitä kunnassa on, eikä nähdä ”ylikunnallista hyötyä”. (ks. myös Kallio ja Tolppi 

2008, 134; Kallio ja Tolppi 2012, 125-126.) Tämän ongelman poistamiseksi pelastuslaitoksen 

on jalkauduttava kuntiin ”käymään sitä keskustelua ja tuomaan niitä omia näkemyksiä esille, 

että ymmärretään, että meillä itse asiassa palvelut on parantuneet, vaikka meillä ei ole re-

sursseja ollenkaan”. Muiden kuin isäntäkunnan rooli on muuttunut: ohjausvalta on vähenty-

nyt, mutta myös vastuuta on lähtenyt. Toisaalta kuntiin on pidettävä tiiviisti yhteyttä, jotta 

niin poliittisten kuin ammatillisten johtajien näkemykset ovat alueellista toimintaa tukevia, 

eikä koeta, että ollaan vain maksajan roolissa, vaan että ollaan aidosti mukana palveluntuo-

tannossa. 

 

Kolmas keskeisesti esiin noussut asia oli ylikunnallisen organisaation johtajan, tässä tapauk-

sessa pelastusjohtajan, ja kunnanjohtajien välinen suora keskinäinen yhteydenpito, jota ku-

vailtiin ”välittömän ohjauksen ilmentymäksi”. Kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa asioista 

voidaan puhua ja reagoida niihin ”ennen kuin niistä tulee liian isoja”. 

 

6.1.4 Pelastusjohtajan rooli  
 

Ylikunnalliseksi muuttunut organisaatio ja toiminta-alueen mittakaavan kasvu ovat muutta-

neet johtajan työtä. Kuntaorganisaatioiden toimintaympäristöt ovat luonteeltaan dynaamisia ja 

ne ovat jatkuvasti muutoksessa, jolloin ”johtaja joutuu taiteilemaan moniarvoisessa toiminta-

kentässä” (ks. myös Stenvall ja Airaksinen 2009, 117). Ylikunnallisen organisaation johtajan 

rooli ei ole pelkästään organisaation johtamista, vaan keskeisenä näyttäytyy hallinnon rajojen 

ylittäminen suhteiden luomisella kaikkiin omistajakuntiin ja muihin toimijoihin: ”ylikunnalli-

sessa toiminnassa on aivan ratkaisevaa, miten pelastusjohtaja kykenee hoitamaan ne suh-

teet”. (ks. myös Klijn 2008, 508.) Johtaja johtaa koko aluetta ja ”siinä tarvitaan ison kuvan 
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näkemistä”. Johtaja toimii moniarvoisessa toimintakentässä, missä keskeistä on huolehtia, 

että verkostot, prosessit ja rahoitus ovat kunnossa.  

 

Tutkimuksissa pelastuslaitosten ja muiden turvallisuusorganisaatioiden johtaminen nähdään 

edustavan byrokraattista organisaatiomuotoa, missä toiminta on rationaalis-legaalista. Byro-

kraattinen johtamisteoreettinen näkökulma on nähty keskeisenä näkökulmana pelastuslaitos-

ten johtamisen tarkastelussa. (ks. esim. Mensala 2013, 48.) Tämän tutkimuksen valossa näkö-

kulma on suppea sen tarkastellessa vain organisaation sisäisiä rakenteita ja olosuhteita. Näkö-

kulma ei huomioi sitä, että organisaatiot ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäristöönsä 

(Haveri ja Majoinen 2000, 26). Tämän tutkimuksen mukaan ainakin ylikunnallisen organisaa-

tion johtamisessa tärkeämpänä näyttäytyy verkostoituminen ja kumppanuuksien rakentumi-

nen. Tulevaisuudessa tämä nähdään suuntauksena ”mikä on muuttunut ja mikä vahvistuu”. 

Kuntaorganisaatiot ovat tulevaisuudessakin muutoksien kohteena ja organisaatioihin kohdis-

tuu muutosvaatimuksia, jotka näyttäytyvät yhä vaikeampina ja entistä monimutkaisemmin 

toisiinsa kietoutuvina aiheuttaen johtajille jatkuvasti uusia haasteita.  

 

6.1.5 Tulevaisuus 
 

Tulevaisuuden tarkastelussa luotailtiin näkemyksiä toiminta-alueen mittakaavan kasvun, yli-

kunnallisen toiminnan ja pelastustoimen tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Ylikunnalli-

nen toiminta tulee lisääntymään ”kiihtyvällä tahdilla” kunnille kuuluvien tehtävien hoitami-

sessa. Keskeisenä syynä nähdään takkuileva kuntauudistus. 

 

Tulevaisuuden tarkastelussa ilmenee 2000-luvun uudistuksissa näyttäytyvä aikakaudelle omi-

nainen murrosvaihe, jossa kuntaorganisaatioiden kehityssuunnista ei näyttäisi olevan yh-

teneväistä näkemystä (ks. myös Hakari 2013a, 13-14). Yhtäältä ylikunnallisten organisaatioi-

den nähdään vahvistavan kuntien asemaa, toisaalta taas kysytään, onko kunnilla mitään roolia 

palvelujen järjestämisessä, jos ne eivät kykene siihen alueiden mittakaavan kasvaessa. 

 

Julkisten organisaatioiden muuttumisella ylikunnallisiksi ja toiminta-alueiden mittakaavan 

kasvulla ei kuitenkaan nähdä itsestään selvästi saavutettavan vain hyötyä. Toimintaympäristöt 

ovat ”entistä enemmän muutoksessa ja nopeammin muuttuvat”, jolloin tarvitaan ketteryyttä, 
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”jota ei saada organisaation kokoa kasvattamalla”. Yksikkökokojen ja palvelutuotannon 

tehokkuuden välillä ei ole yksiselitteistä yhteyttä, ja siksi olisi syytä kiinnittää huomiota ny-

kyistä enemmän mittakaavaetujen ja -haittojen kysymyksiin (ks. myös Vakkuri, Kallio, 

Tammi, Meklin ja Helin, 2010, 136). 

 

Pelastustoimen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, miten pelastuslaitosten yhteistyöver-

kosto ja keskinäinen yhteistyö toimii. Alueellisten pelastuslaitoksien on onnistuttava ”kump-

panuudessa kuntien kanssa” ja kyettävä tuottamaan lisäarvoa kunnille. Pelastustoimen tulisi 

lähteä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti hakemaan yhteiskunnallista lisäarvoa ja kehittämään 

toimintaa sen mukaisesti (ks. myös Haiko 2014, 216). Vastaavasti pelastustoimen rakenneuu-

distuksen myötä nähdään keskeisesti tarvittavan ”selvitys siitä, mitä pelastustoimelta jatkossa 

halutaan”, ja joka olisi tulevaan ”hallitusohjelmaan kantava selvitys”. Käynnissä olevan so-

siaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen nähdään ”raamittavan” myös pelas-

tustoimen mittakaavan kasvun ja tulevaisuuden toiminta-alueet. 

 

6.2 Pohdinta 
 

Luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta (Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka 2006). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole käytettävissä 

yksiselitteistä ohjetta, mutta tutkimusta voidaan arvioida sen sisäistä johdonmukaisuutta, ko-

herenssia painottavana kokonaisuutena. Tutkimuksen eri vaiheiden tulee olla keskinäisessä 

suhteessa toisiinsa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka kuvaus tutkimuksen 

kaikkien vaiheiden toteutuksesta. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 136.) Tämän tutkimuksen vaiheet 

on kuvattu luvussa 3. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointiin kuuluu myös kirjoittaa näkyviin tutki-

jan suhde tutkimukseen, joka tässä tutkimuksessa on mainittu luvussa 1.3. Objektiivisuus 

edellyttää sitä, että tutkija katsoo tutkimuskohdetta ja -ilmiötä ulkoapäin, puolueettoman si-

vustakatsojan näkökulmasta (Eskola ja Suoranta 1998, 17). Täydellinen objektiivisuus ei kui-

tenkaan ole mahdollista, sillä kenenkään ei ole mahdollista irrottautua itsestään ja sulkea pois 

täysin omaa ajatteluaan. Tutkijan on pyrittävä aktiivisesti tiedostamaan omat asenteensa ja 
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uskomuksensa, ja koettava parhaansa mukaan toimia siten, etteivät ne vaikuta tutkimukseen 

liiaksi. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.)  

 

Tällä tutkimuksella on tavoitettu monia tulkintoja ylikunnallisen organisaation johtamisesta. 

Kaikki informantit edustivat eri organisaatiota, ja se mahdollisti tutkimusaiheen laajan tarkas-

telun monista näkökulmista. Toisaalta se aiheutti myös tutkimuksen teolle omat haasteensa. 

Useita informanttien nostamia näkökulmia ei voinut käsitellä tässä tutkimuksessa, eikä var-

sinkaan esittää suorina lainauksina heidän anonymiteettinsä säilymisen vuoksi. Anonymitee-

tin säilymisen vuoksi informanttien suoria lainauksia ei ole myöskään numeroitu. Haastattelu-

aineistossa näkökulmat ja tulkinnat näyttäytyvät vieläkin rikkaampana ja monivivahteisempa-

na. Toisin sanoen, vaikka tutkimuksesta käy erittäin hyvin ilmi ylikunnallisen organisaation 

johtamisen monet tulkinnat, ilmenevät ne haastatteluaineistosta vieläkin paremmin. Aineiston 

analyysissa ja etenkin sen esittämisessä näyttäytyi tutkijan vapauden kääntöpuolena oleva 

vastuu; tutkijan vastuulla on esimerkiksi se, ettei informanttien hyvinvointi heikkene tutki-

mukseen osallistumisesta. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2014) mukaan tutkimustyö 

onkin monesti etenemistä ”kieli keskellä suuta”. 

 

Aikaisemmat tutkimukset ja tämän tutkimuksen empiirinen aineisto osoittavat, että yhtä to-

tuutta näidenkään asioiden osalta ei koskaan ole olemassa. Tutkimuksen aineistosta työntyvät 

modernin yhteiskunnan ilmentymänä verkostot hallinnan peruspiirteenä (ks. myös Jäppinen 

2011, 130). Uudet koordinaatiokäytännöt toteutetaan verkostoissa, kumppanuussuhteissa ja 

keskusteluperustaisissa yhteistyömuodoissa (ks. myös Airaksinen 2009, 31). Erilaiset yhteis-

työ-, kumppanuus- ja verkostosuhteet nousivat peruspiirteenä tutkimuksen empiirisessä osios-

sa jokaisen teeman tarkastelussa. Nämä piirteet ovat muuttaneet ja muuttavat ylikunnallisten 

organisaatioiden johtamisen käytäntöjä toiminta-alueiden mittakaavan kasvaessa. Ilmiö tunne-

taan laajasti, mitä tämäkin tutkimus ilmentää. Kyse ei ole pelastustoimen erityispiirteestä, 

vaan ilmiöstä, mikä näyttäytyy pelastustoimessa yhtä lailla kuin muillakin toimialoilla. Rho-

des (2000, 56-60) on arvioinut verkostojen nousevan julkisen hallinnon uuden toiminnan nä-

kökulmasta kaikkein keskeisimmäksi analyyttiseksi mielikuvaksi (Airaksinen 2009, 32). 

Rhodes (2000, 72) on pohtinut Kickertin, Klijnin ja Koppenjanin (1997, 186) kolmen vaihto-

ehtoisen verkostojen hallintamallin mukaisesti, miten keskusorganisaatio, kuten isäntäkunta 

voisi hallita verkostoja. Hallintamallit ovat instrumentaalinen lähestymistapa, vuorovaikuttei-
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nen lähestymistapa ja institutionaalinen lähestymistapa. Mallit eroavat toisistaan tavoitteiden-

sa osalta. (Jäppinen 2011, 133.) 

 

Instrumentaalinen lähestymistapa kuvaa ylhäältä alaspäin tapahtuvaa johtamista. Siitä huoli-

matta, että verkostojen johtamisella on rajoituksensa, keskusorganisaatio pyrkii siihen. Inst-

rumentaalinen lähestymistapa hyväksyy keskushallinnon, kuten ylikunnallisen organisaation 

isäntäkunnan erityisaseman ja hakee sille oikeutusta ydintoimijana, vaikka se tunnistaakin 

samalla verkostojen sille asettamat rajoitukset. Vuorovaikutteinen lähestymistapa keskittyy 

verkostojen toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen, siihen miten yhteiset tavoitteet ja strate-

giat syntyvät yhteisen oppimisen avulla. Vuorovaikutteisen lähestymistavan mallissa painot-

tuu johtaminen neuvottelun, diplomatian ja luottamuksen avulla. Vuorovaikutteinen lähesty-

mistapa ilmentää luottamukselle rakentuvan verkostomaisen toiminnan ylikunnallisen organi-

saation, omistajakuntien, toimialasta vastaavan ministeriön ja muiden keskeisten kumppanien 

välisen vuorovaikutuksen. Institutionaalinen lähestymistapa keskittyy verkostojen rakentee-

seen ja sen toimintaan liittyviin sääntöihin. (Jäppinen 2011, 133.) 

 

Kuntaorganisaatiot ja muut julkiset organisaatiot ovat osa nopeasti muuttuvaa yhteiskuntaa. 

Globalisaatio laajentaa kuntaorganisaatioiden suhteita eri toimijoihin ja haastaa ne myös laa-

jentamaan näkökulmiaan yli oman paikkakunnan välittömien tarpeiden. Governance on tun-

nistettavissa alueellisen pelastustoimen kontekstissa erilaisina toimijoiden riippuvuussuhtei-

den tiivistymisenä. Se ilmentää pelastustoimen, osana julkisten organisaatioiden, siirtymistä 

perinteisestä hallinnosta eli byrokratiasta uudenlaiseen, sidosryhmien merkitystä korostavaan 

hallinta-ajatteluun. Tällaiset muutokset ovat merkinneet melkoista haastetta niin kuntien po-

liittiselle kuin ammatillisellekin johtamiselle, kuten aineistosta käy ilmi. Muutos vaatii kunta-

organisaatioiden johdolta kykyä hoitaa suhteitaan eri toimijoihin. (Haveri ja Anttiroiko 2013, 

95.) 

 

Erilaiset yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteet ilmentävät ylikunnallisten organisaatioi-

den johtamisen käytäntöjä. Uusi paikallinen hallinta edustaa paikallisten toimintojen yhteisöl-

listä luonnetta, jossa tehtävien hoitamisessa oleellista yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä 

paikallisesti että vertikaalisesti (Lundström 2011, 80). Ylikunnallisesti toimivien alueellisten 

pelastuslaitosten johtamisen käytännöissä näyttäytyy uutta paikallista hallintaa ilmentäen rajat 

ylittävä ja tapauskohtaisesti rakentuvat yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteet (ks. myös 
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Haveri 2004, 19). Yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteet näyttäytyvät tärkeämpänä kuin 

substanssien johtaminen. Tämä osoittaa alueellisten pelastuslaitosten olevan aina laajempien 

järjestelmien osia, joiden kanssa se on vuorovaikutussuhteessa. Tämä osoittaa myös, että or-

ganisaation ulkoiset tekijät vaikuttavat toimintaan jopa enemmän kuin sisäiset tekijät (ks. 

myös Harisalo 2009, 180). 

 

Alueellinen muutos, mitä pelastustoimen alueellistaminen, pääministeri Jyrki Kataisen halli-

tuksen toimeenpanema rakennepoliittinen ohjelma ja sen seurauksena käynnistynyt pelastus-

toimen rakenneuudistus sekä aika ajoin keskusteluun nouseva pelastustoimen valtiollistami-

nen konkreettisesti ilmentävät, on monimutkaisesti toisiinsa liittyvien erilaisten kehityskulku-

jen summa, jonka hallinta on haastavaa. Kokonaisuutena tällaisia muutoksia ei koskaan saada 

täysin haltuun, sillä ne ovat seurausta monien toimijoiden muovaamista kompleksista proses-

seista. Hallinnan keinoin pyritään kuitenkin luomaan edellytyksiä mahdollisimman hyvälle 

kehitykselle sekä toisaalta ehkäisemään haitallisia kehityskulkuja. (Sotarauta ja Karppi 2013, 

115.)  

 

Karpin, Luomasen, Ranniston ja Harisalon (2013, 121) mukaan alueelliset muutokset, kuten 

toiminta-alueiden mittakaavan kasvu ja sen vaikutukset organisaatioiden johtamisen käytän-

töihin, ovat kehityskulustaan ja ulottuvuuksiltaan laajempien, historialtaan pidempien ja yli-

päänsä eri lähteistä alkunsa saaneiden prosessien tulosta. Ne eivät siis ole vain tietyn uudis-

tuksen, esimerkiksi pelastustoimen osalta pelastustoimen alueellistamisen, synnyttämiä.  

 

Yhteiskunnallisen turvallisuudesta vastaavien toimialojen tarkastelussa, pelastustoimi mukaan 

lukien, hallinnan näkökulman on nähty olevan vielä jäsentymätön, tutkimuksia ei juuri ole, ja 

keskusteluja on käyty varsin vähän (Juntunen, Nurmi ja Stenvall 2009, 113). Tämä tutkimus 

avaa hallinnan näkökulmaa jäsentäen uusia näkökulmia hallinnan keskusteluun ja tutkimuk-

seen kuntia koskevan tutkimuksen piirissä, missä pelastustoimi kunnallisen itsehallinnon vas-

tuualueelle kuuluvana toimialana ansaitsee paikkansa.  

 

Wilsonin ja Meyersin (2000, 59) tavoin ymmärrettynä fenomenografisen tutkimusotteen vah-

vuutena pidetyn oppimisen näkökulma toteutui tämän tutkimuksen teossa. Koen olevani etu-

oikeutetussa asemassa saadessani haastatella tähän tutkimukseen osallistuneita informantteja. 

Luottamuksellisen keskustelun muotoiset haastattelut, rikkaan ja ainutlaatuisen aineiston ana-
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lysointi sekä aineiston liittäminen aikaisempaan tutkimustietoon on lisännyt ymmärrystäni 

sekä laajentanut ja syventänyt näkemystäni ylikunnallisesti toimivan pelastuslaitoksen ja laa-

jemminkin julkisen organisaation johtamisesta, joka toiminta-alueen mittakaavan kasvun 

myötä toimii uudenlaisessa toimintaympäristössä suhteessa kuntakohtaisen pelastuslaitoksen 

aikaan, jolloin organisaation toiminta ei ollut ylikunnallista. Yksi informanteista kuvasi ny-

kyistä toimintaympäristöä aiempaan verrattuna osuvasti: ”Tää on kokonaan erilainen maail-

ma kun aikanaan se kuntakohtainen järjestelmä”. Tähän näkökulmaan peilaten ei ole mikään 

ihme, että toiminta-alueen mittakaavan kasvun vaikutukset ylikunnallisen organisaation joh-

tamiseen näyttäytyvät niin monella tavalla. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 
 
Kutsu tutkimukseen 
 
TUTKIMUS YLIKUNNALLISEN ORGANISAATION JOHTAMISESTA 
 
Arvoisa vastaanottaja 
  
Julkisten organisaatioiden toiminta-alueiden ja organisaatioiden kasvu sekä kuntarajat ylittävä 
johtaminen nousi poliittiseen keskusteluun 2000-luvun alussa ja kunta- ja palvelurakenneuu-
distus sai alkunsa. Uudistuksen tavoitteena oli elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kun-
tarakenne sekä taloudellinen ja kattava palvelurakenne, joka turvaisi koko maassa laadukkaat 
palvelut ja niiden saatavuuden. Uudistus toteutettiin kuntarakennetta, palveluiden rakenteita, 
tuotantotapoja ja organisointia kehittämällä. 
 
Pelastustoimi on ollut ja on osa uudistusta. Pelastustoimen alueellistaminen oli kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksen linjausten mukainen. Pelastustoimen alueellistaminen ja toiminta-
alueiden mittakaavan kasvu sekä pelastuslaitosten muuttuminen ylikunnallisiksi organisaati-
oiksi on ollut merkittävä julkisen palvelutoiminnan uudelleenorganisointihanke. Uudistuksella 
on pyritty vastaamaan haasteisiin, jotka kohdistuvat niukkenevaan julkiseen talouteen ja pal-
veluihin.  
 
Näiden muutosten tutkimiseksi tutkimukseen kutsutaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen johta-
misen tutkimisen näkökulmasta keskeisiä henkilöitä. Aineisto kerätään haastattelemalla poliit-
tisia päätöksentekijöitä, ammattijohtoa ja asiantuntijoita. Haastattelut tehdään touko-
kesäkuussa 2014 haastateltavalle sopivassa paikassa ja erikseen sovittavana ajankohtana. 
Kaikki haastateltavat esiintyvät aineistossa anonyymisti ja haastattelut ovat luottamuksellisia. 
Tutkimuksen tekee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kunta- ja aluejohtamisen 
opiskelija Teemu-Taavetti Toivonen Pro gradu -työnä. Pro gradu-tutkimusta ohjaa Tampereen 
yliopiston professori Ilari Karppi. 
 
Toivon teiltä myötämielistä suhtautumista ja osallistumista haastattelututkimukseen, jonka 
tarkoitus on tuottaa arvokasta tietoa ylikunnallisesti toimivan kuntaorganisaation johtamisen 
käytännöistä ja avata uusia näkökulmia ylikunnallisen organisaation johtamisen haasteista 
käytävään keskusteluun. Osallistumisenne on tärkeä. Kiitän jo etukäteen avustanne. 
 
Yhteistyöterveisin, 
Teemu-Taavetti Toivonen 
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Liite 2 
 
Haastattelun teemat  
  
Tutkimuskysymys: Miten toiminta-alueen mittakaavan kasvu vaikuttaa organisaation joh-
tamiseen?  
 

1. Organisaation rakenne ja johtaminen  

 Pirkanmaan pelastuslaitoksen rakenne ja johtaminen muuttuvassa 
ympäristössä (pelastustoimen alueellistaminen, nykyisellä aluejaolla 
toteutettava pelastustoimen rakenneuudistus ja Tampereen kaupungin 
johtamisjärjestelmän uudistus) 

 Toiminta-alueen mittakaavan kasvu ja ylikunnallinen organisaatio  

2. Ohjausjärjestelmä, toiminnan ohjaus 

 Johtamisjärjestelmä muuttuvassa ympäristössä (pelastustoimen alu-
eellistaminen, nykyisellä aluejaolla toteutettava pelastustoimen ra-
kenneuudistus ja Tampereen kaupungin johtamisjärjestelmän uudis-
tus) 

 Isäntäkunnan poliittisen ja tuotannon ohjauksen, neuvottelukunnan ja 
kuntien roolit toiminnan ohjauksessa  

3. Poliittinen ja ammatillinen johtaminen  

 Dualistinen johtaminen ja toiminnan ohjauksen työnjako  

 Ylikunnallinen organisaatio, kuntarajat ylittävä toiminta ja ohjauksen 
kuntakeskeisyys 

4. Pelastusjohtajan rooli 

 Ylikunnallisen organisaation (pelastuslaitos) johtaminen  

 Pelastustoimen rakenneuudistus ja sen aiheuttama epävarmuus  

5. Tulevaisuus 

 Pelastuslaitoksen ja pelastustoimen tulevaisuuden näkymät 

 Ylikunnallisesti toimivan pelastustoimen kokemuksien hyödyntämi-
nen muilla hallinnonaloilla toiminta-alueen mittakaavan kasvaessa 
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Liite 3 

 

Haastateltavat: 

Anttila, Pekka. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan puheenjohtaja 

Erjo, Jaakko. Sastamalan apulaiskaupunginjohtaja (evp.) ja Pirkanmaan pelastustoimen neu-

vottelukunnan pitkäaikainen jäsen (evp.) 

Haiko, Markku. Pelastustoimen kehittämispäällikkö (evp.), Kuntaliitto 

Kankaala, Kari. Johtaja, Tampereen kaupunki 

Koskinen, Esko. Pelastusylijohtaja, sisäministeriön pelastusosasto 

Majoinen, Kaija. Kuntakehitys- ja tutkimusyksikön johtaja, Kuntaliitto 

Männikkö, Jaana. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsen 

Ojanen, Olli-Pekka. Pelastusjohtaja, Pirkanmaan pelastuslaitos 

Rahikainen, Jussi. Pelastustoimen kehittämispäällikkö, Kuntaliitto 

Sivunen, Pentti. Kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki 

Teeri, Liisa. Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsen 

Viitasaari, Olli. Kunnanjohtaja, Lempäälän kunta 
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