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Etunimi Sukunimi 

• Taloustieto siirtymisen 
yhteydessä 

• Maakuntien taloustietojen 
ryhmittely 

• Talous rahoitusperiaatteen 
toteutumisen osana 

• Näkökulma toimialan arviointiin 

 

 

Sisältö 
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Taloustieto siirtymässä 

• Talousarvio 2018 kysely tulossa joulukuussa Tilastokeskukselta (vrt. vuosi sitten: 380 
M €) 

- kysytty VM:ltä mahdollisuutta ohjeistaa erikseen pelastustoimen nettokustannusten 
raportointi 

- yhteistoiminnan purkamiseen liittyen puhtaasti kuntien maksuosuuksien tarkasteltaessa  
jo nyt eriä, jotka pienentävät sen tarkastelun kautta tehtävää kustannustietoa 
(ylijäämien palautuksia) 

- KIKYn huomiointi?  

 

• Simulointineuvotteluissa nostetaan esille myös siirtymiseen liittyvien vastuiden ja 
velvoitteiden kustannusvaikutuksia: 

- keskeneräiset asiat mm. varallaolokorvaukset ja mahdolliset maksuun tulevat korvaukset 

- TUVEn maakuntauudistuksesta johtuvaa vai yleistä toimialan muutosta? 

- Palveluverkon kustannukset (mm. vuokrien määrittely) 

 

• Taloustyöryhmä tekee simulointineuvottelua varten kerättävästä taloustiedosta 
ehdotuksen tammikuun raportointia varten 
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Talouden tarkastelun kokonaisuus pelastustoimessa 

•PALVELULUOKITUS: 

 

•Pelastustoiminta, 
siihen varautuminen 
ja  valmius  

•Tulipalojen ja 
onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy 

•Kemikaalit ja 
vaaralliset 
aineet/valvonta 
(TEM alaista) 

• ÖT (YM) 

 
•MUUT 
RAPORTOINTITARPEET 

 

•Mittarit, kootut palvelut, 
investoinnit, 
palvelutuotannon 
kustannustehokkuus 

Maakunnan 
pelastuslaitos x 18 

•Viranomaistoiminnan 
asiakasmaksu 

•Tukipalveluiden 
kohdistus 

•Ensivastehinnoittelu 

•Ensihoidon yhteistyö 

•Pelastustoimeen   

kuulumattomien erien 
irrottaminen 
•Markkinoilla 
tapahtuva toiminta 

•Kootut 
palvelut/yhteiset virat 
(mm. maakunnan 
yleishallinnon 
kohdistaminen) 

 

Kustannuslaskenta 

•Maakuntien 
pelastustoimen 
/palveluluokituksen 
yhteismitalliset 
nettomenot  

•Palvelutason 
ohjaukselle ja 
kehittämiselle oikea 
pohja 

•MITTARIT: laatu, 
saatavuus ,  
voimavarojen käyttö 

•Pelastuslaitoksen 
talous osana 
maakunnan taloutta 
ja sopeuttamistarpeet 

Ohjaus / SM 

•Pelastustoimen 
rahoitusperiaatteen 
(kapitaatio) 
toteutuminen 
maakunnittain                             
-> poikkeamien 
kuvaus 

• Osaksi rahoituslain 
mukaista arviota 
maakunnan 
kokonaisrahoituksen 
riittävyydestä 
maakuntalain 
mukaisten tehtävien 
hoitoon 

JTS / VM 

Pelastustoimen yhtenäinen 
kustannuspaikkarakennesuositus 
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Tulipalojen  
ja 

onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy 

Suro 

Pelastustoimi 

Kemikaalit ja 
vaaralliset 

aineet 
Öljyntorjunta 

Pelastustoiminta, 
siihen liittyvä 

varautuminen ja 
valmius 

Palveluluokitus ja 
erilliskeruutauluk

ot 

KV 

CBR
NE Tike/

Joke 

Ohjauksen tarkemmat tietotarpeet:  
Palvelutason tarkastelu ja toiminnan kehittäminen hallitusohjelman 
ja strategisten tavoitteiden mukaisesti 
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Tulipalojen  
ja 

onnettomuuksie
n 

ennaltaehkäisy 

Maakunnan 
palvelut 

Kemikaalit ja 
vaaralliset 

aineet 

Öljyntorjunta 

Pelastustoiminta, 
siihen 

varautuminen ja 
valmius 

Palveluluokitus ja 
erilliskeruutaulukot 

Ensihoidon 
operatiivinen 
toiminta (sis. 
varautumisen) 

Ensihoidon 
"johtaminen"  

Varautuminen  
142 § 

Maakunnan 
hallinto: sis. 

konserninvarautumi
sen, 

riskienhallinnan 
yms.  



Rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointi 
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• Maakunnan rahoitusperiaatteen toteutumisen tarkastelussa: 

• kukin ohjaava ministeriö tuottaa arvion oman toimialansa tilasta 

• kuvaa toimialan osuutta yleiskatteisen rahoituksen käyttäjänä ja siihen vaikuttavat 
tekijät 

• kuvaa toimialan kehitysnäkymät yleiskatteisen rahoituksen osalta.  

 

• Käytetään rahoituslain kriteerien osuvuuden ja maakuntien rahoituksen kestävyyden 
tarkasteluun suhteessa toimintaan  

 

• Rahoitusperiaatetta kuvaavien mittareiden pitää kertoa kokonaisuudesta oleellinen 
tieto, mutta niihin ei saa hukkua.  

 

• Pääpaino tulevassa eli taloussuunnitteluvuosissa, mennyttä käytetään tavoitteiden 
toteutumisen arviointiin ja rahoituslain mukaisen rahoituksen laskentaan JTS -
menettelyssä. 

 

 



Pelastustoimen rahoitusperiaatteen 
tarkastelun talousnäkökulmia 
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Esimerkiksi: 

• palvelun tuottamisen toimintaympäristövaikutukset 
• asukastiheys, vesistöt, maakunnan poliittinen tahtotila, paikallinen sopiminen, maakunnan 

tukipalvelut, uudet tehtävät (lakimuutokset mm. KV), uudet toimintamallit (TUVE) 

 

• palvelutuotanto ja sen osatekijät 
• tuottajat (oma, sopimus, sivutoiminen) 

• asemaverkko, kalusto (investoinnit), osaaminen 

• yhteistoiminta 

 

• mahdolliset sopeuttamistarpeet 
• maakunnan taloudellinen tila: säästötarpeiden vaikutus pelastustoimen palvelutuotantoon 

 

• pitkän aikavälin kehittämistarpeiden hinta 

• strategisten tavoitteiden toteuttaminen 
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Palvelutason arvioinnin kehikko? 
Palvelutasopäätöksen rooli maakunnassa talousarvion 
pohjana? 



3 E:n malli (Economy Efficiency Effectiveness ) 

  

17.11.2017 10 

 
Kuvaa logiikkaa siitä miten julkinen organisaatio hyödyntää tuotantoprosessia 
tuottamalla suoritteilla positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia (esim. 

turvallisuustaso kohoaa) tai/ja vastaamalla asiakkaan palvelutarpeisiin (esim. 

digitalisaation mahdollistama asiakasystävällinen toiminta) 

 
  

-sisäinen rationaalisuus: taloudellisuus tuottavuus, 

miten rationaalisesti panokset ovat suhteessa 
suoritteisiin ja vaikutteisiin, eli miten on kyetty 
organisoimaan sisäinen palvelutuotanto 
 
 
-ulkoinen rationaalisuus: palvelun käyttäjälle 
suuntautuvat yhteiskunnalliset vaikutukset, 
määrittyy mm. järjestelmän hyödyntäjän ja/tai 
rahoittajan näkökulmasta 

Jännite: 

tehdään tehokkaasti 

ja taloudellisesti 

asioita, jotka eivät 

vastaa tarpeita tai 

tavoiteltuja 

vaikutuksia 



Etunimi Sukunimi 

Kiitos! 
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