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1. Allmänt
Österbottens räddningsverks område omfattar följande städer och kommuner:
Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Pe‐
dersöre, Nykarleby, Vasa och Vörå.

Bild: Österbottens räddningsverks verksamhetsområde

Enligt samarbetsavtalet för Österbottens räddningsväsende har ovannämnda
kommuner kommit överens om att Vasa stad är värdkommun och att direktionen
för Affärsverket Österbottens räddningsverk svarar för skötseln av uppgifterna en‐
ligt räddningslagen och avtal inom det område som omfattas av samarbetsavtalet.
Räddningsverkets tjänster tillhandahålls regionalt i enlighet med lagstiftningen, in‐
rikesministeriets beslut och anvisningar, kommunernas specialförhållanden samt
den av direktionen fastställda servicenivån. Årligen godkänns en noggrannare
verksamhetsplan. Räddningsväsendets förvaltning betjänar sina kunder på svenska
och finska, varför räddningsverket måste ha tillräckligt med språkkunnig personal.
Avtalskommunerna betalar den beslutade nettoavgiften till Österbottens rädd‐
ningsverk i förhållande till kommunernas invånarantal. Nettoutgiften innehåller
driftsutgifter och kostnader för materielanskaffning. Om någon av avtalskommu‐
nerna har särskilda förpliktelser när det gäller servicenivån eller annat i anslutning
till skötseln av räddningsväsendet står avtalskommunen i fråga för dessa kostna‐
der. [ budgetutfall 2009–12 i marginalen ]
Österbottens räddningsverks område är administrativt indelat i två verksamhets‐
områden.
Verksamhetsområde 1: Storkyro, Laihela, Korsholm, Vasa
Verksamhetsområde 2: Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö
och Kristinestad.
Räddningsområdets huvudstation finns i Vasa.
Inom verksamhetsområdena har stationsgrupper bildats. När de utvecklas och be‐
stäms utgår man från stationernas verksamhetsresurser och beredskap samt den
interna kontrollen. I räddningsområdet finns sammanlagt 39 stationer och depåer.
Personalen består av heltidsanställda och avtalspersonal.
Antalet heltidsanställda är sammanlagt 198, varav 92 arbetar med räddningsvä‐
sendets uppgifter och 9 med förebyggande av olyckor, 86 med prehospital akut‐
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sjukvård och 11 med stödfunktioner. Av avtalspersonalen sköter 530 uppdraget
som bisyssla medan 360 personer tillhör avtalsbrandkårer.
Räddningsverket leds av räddningsdirektören som stöds av räddningsverkets led‐
ningsgrupp. Räddningsdirektören lägger fram förslag till budget och mål för verk‐
samheten för direktionen, som godkänner dem för egen del och för dem vidare till
Vasa stadsfullmäktige för godkännande.
Räddningsverkets huvudprocesser består av fyra uppgiftshelheter:


räddningsverksamhet och beredskap



förebyggande av olyckor



prehospital akutsjukvård

En närmare beskrivning av räddningsverkets organisation, tjänstemännens befo‐
genheter och uppgifter samt de skyldigheter som hänför sig till dem, såsom intern
kontroll, skrivs in i verksamhetsregler som räddningsdirektören fastställer genom
sitt beslut. Styrningen och ledningen av verksamheten baserar sig på processled‐
ning.

1.1 Lagstiftning

Med stöd av 29 § i räddningslagen ska för Österbottens räddningsverks område
utarbetas ett servicenivåbeslut, som det lokala räddningsväsendet (direktionen)
fastställer efter att ha hört kommunerna. I servicenivåbeslutet redogörs för vilka
faror som finns i området, och utifrån dem bedöms vilka risker de medför, fast‐
ställs verksamhetsmål och tillgängliga resurser samt servicenivån och en utveckl‐
ingsplan för den. Österbottens räddningsverks servicenivåbeslut omfattar en full‐
mäktigeperiod och det fastställs för åren 2014 – 2017.
Bestämmelser om det lokala räddningsväsendets och räddningsverkets uppgifter
ingår i 27 § i räddningslagen (379/2011). Det lokala räddningsväsendet ansvarar för
räddningsväsendets servicenivå, för att räddningsverkets verksamhet och sotnings‐
tjänster ordnas på behörigt sätt och för andra uppgifter som åläggs det i denna lag.
Räddningsverket ska inom sitt område sörja för


den styrning, upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet som syf‐
tar till att förebygga eldsvådor och andra olyckor, ha beredskap att avvärja
olyckor och ändamålsenlig verksamhet i olyckssituationer och tillbud och
när följderna av olyckor begränsas,



räddningsverkets tillsynsuppgifter,



varning av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som
behövs för detta,



de uppgifter som hör till räddningsverksamheten.

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. har räddningsverket följande uppgifter:


det kan handha uppgifter i anknytning till den prehospitala akutsjukvår‐
den,



det kan stödja beredskapsplaneringen i en kommun som hör till rädd‐
ningsområdet, om detta har överenskommits med kommunen,
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det ska sörja för oljebekämpning och även andra uppgifter som ålagts det
lokala räddningsväsendet i någon annan lag.

De uppgifter som åläggs räddningsverket ska planeras och fullgöras så att de kan
skötas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt och så att behövliga åtgärder
vid olyckor och tillbud kan vidtas effektivt och utan dröjsmål. Verksamheten under
undantagsförhållanden ska också beaktas. När omständigheterna kräver det ska
uppgifterna sättas i prioritetsordning.
I servicenivåbeslutet ska förutom lagstiftningen även beaktas samordning av målen
i handlingar och program som styr säkerheten i samhället i enlighet med de lokala
behoven. Följande handlingar innehåller riktlinjer som är viktiga med tanke på sä‐
kerheten i samhället:


Räddningsväsendets strategi 2025 (2012)



Programmet för den inre säkerheten och verkställandet av det (2012–15)



Säkerhetsstrategin för samhället (2010)



Redogörelsen för Finlands säkerhets‐ och försvarspolitik (2012)

Räddningsverket följer upp teknologins utveckling och möjligheter att utnyttja det
och gör vid behov nödvändiga ändringar i funktionerna.
Räddningsverket deltar aktivt i samarbetet med andra myndigheter beträffande
målen och åtgärderna enligt programmet för den inre säkerheten, varvid gemen‐
samma åtgärder är kostnadsmässigt förmånligare och olika sektorer och förvalt‐
ningsnivåer agerar för att främja samma saker.
Enligt räddningslagen kan det utfärdas närmare bestämmelser om servicenivåbe‐
slutets innehåll och form. En anvisning om servicenivåbeslut har beretts och utlå‐
tanden om utkastet till den har begärts före utgången av april. Syftet med anvis‐
ningen är att förenhetliga servicenivåbeslutprocessen, dess innehåll och form.

1.2 Tyngdpunkter och strategiska mål för verksamheten

Verksamhetsidé
Räddningsverket ser till att högklassiga och mångsidiga räddningstjänster och
prehospitala akutsjukvårdstjänster tillhandahålls smidigt och kostnadseffektivt i
samarbete med andra aktörer – från hav till slätter och från landsbygd till städer.
Räddningsverket främjar individers och sammanslutningars egen beredskap att
förebygga olyckor och agera korrekt vid olyckor.
Räddningsverket upprätthåller en motiverad och kunnig personal samt tjänster
dimensionerade enligt riskbilderna i området, när människan dygnet runt.

Vision 2025

”Ett tryggt och gott liv”

Målet för räddningsverkets vision är en god säkerhetskultur, där var och en tar
ansvar för säkerheten i i sin omvärld och förebygger skador.
Räddningsverket samarbetar med polisen, social‐ och hälsovårdsväsendet, nöd‐
centralen, gränsbevakningsväsendet, kommuner och andra aktörer som utvecklar
och stöder särskilt den lokala säkerheten samt planeringen av den och samarbetet
kring den.
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Operativa prioriteringar och mål
Räddningsverket är aktivt med i säkerhetens centrum.
 koncentrerar sig på att utveckla effekten av tillsyn och inspektioner med
hjälp av tillsynsplanen.
 genom säkerhetskommunikation främjas människors och sammanslutning‐
ars egen beredskap att förebygga olyckor och agera vid olyckor.
 utvecklar säkerheten tillsammans med kommuner, andra myndigheter och
sammanslutningar.
 stöder kommunernas säkerhets‐ och beredskapsplanering.

Verksamheten och beredskapen utvecklas kostnadseffektivt i enlighet med hot‐
bilder och riskhantering. Förändringarna i omvärlden och deras inverkan på
verksamhetsarrangemangen bedöms.
 Räddningsverksamhetens beredskap och resurser styrs genom klassificering
av stationerna.
 Verksamhetsformerna utvecklas genom utnyttjande av teknik och informat‐
ionsledning.
 Samarbetet med intilliggande räddningsområden utvidgas.
 Säkerhetsmyndigheternas operativa samarbete utvecklas tillsammans med
kommunerna och andra aktörer i räddningsbranschen varvid den lokala sä‐
kerhetsplaneringen utnyttjas.

Utvecklande av personalens kompetens och stödjande av dess funktionsför‐
måga.
Utgångspunkt för utvecklingen är projekt som gäller räddningspersonalens funkt‐
ionsförmåga och åtgärdsförslag i anslutning därtill.
Personalens funktionsförmåga upprätthålls genom att utbildningen, arbetsme‐
toderna och verksamhetsprinciperna utvecklas.
Det finns tillräckligt med kompetent och funktionsduglig personal i förhållande till
uppdragen.

1.3 Servicenivåbeslutsprocessen

Enligt 29 § i räddningslagen beslutar det lokala räddningsväsendet om servicenivån
efter att ha hört kommunerna. Beslutet är i kraft en viss tid. Beslutet om serviceni‐
vån lämnas till regionförvaltningsverket för bedömning. Dess uppgift är att över‐
vaka om räddningsverkets servicenivå är tillräcklig och att rapportera om den till
inrikesministeriet. Om det finns betydande bristfälligheter i servicenivåbeslutet,
kan regionförvaltningsverket återsända det för komplettering för att servicen ska
ligga på den nivå som lagen kräver.
Av följande framgår hur beredningen av räddningsverkets servicenivå framskrider.
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Start

Beredning

Servicenivåbeslutet
godkänns
13.11.2013

Fortsatt bered‐
ning

Regionförvaltnings‐
verkets respons på
servicenivåbeslutet

Utkastet till servicenivå‐
beslut godkänns
22.8.2013

Kommunerna hörs,
beslutet till AVI, respons
28.8 ‐ 11.10.2013

Servicenivåbeslutet
börjar tillämpas
1.1.2014

Bild: Beredningen av servicenivåbeslutet

2. Grunderna för servicenivåbeslutet
2.1 Utvärdering av det gällande servicenivåbeslutet

När det gäller tyngdpunkterna i det gällande servicenivåbeslutet kan det konstate‐
ras att effekterna av arbetet med att förebygga olyckor har förbättrats på flera
olika sätt.
Åtgärder för att minska felaktiga brandalarm har vidtagits.
En tillsynsplan som baserar sig på syneintervaller som fastställts på grundval av ris‐
kerna tillämpas. Tillsynsplanen kontrolleras årligen enligt 79 § i räddningslagen och
även annars om det finns speciell orsak till det. Tillsynsplanen och dess uppdate‐
ringar sänds årligen till regionförvaltningsverket enligt räddningslagen.
Föreberedelser görs för en auditeringsmodell för egen beredskap som modell för
periodisk brandsyn och ibruktagande av egenkontroll som tillsynsmodell för små‐
hus. Målet är att förbättra tillsynernas kundinriktade service och kvalitativa inne‐
håll.
Mera utbildning för personalen främjar uppnåendet av de kvalitativa och kvantita‐
tiva årsmålen. Rekrytering av heltidsanställda brandinspektörer styr resurser till
tillsynsarbetet. En kemikalieinspektör har rekryterats för inspektioner enligt kemi‐
kalielagstiftningen. De kvantitativa målen för brandsyner har inte nåtts.
Med hjälp av olika typer av säkerhetskommunikation har man försökt öka känslan
av trygghet, ge upplysning som främjar boendesäkerheten samt förbättra männi‐
skors aktionsberedskap vid olika olyckor. Säkerhetskommunikationens årsklocka
styr informationen och upplysningsverksamheten under olika årstider. Vi är bland
de första myndigheterna som utnyttjar sociala medier.
Räddningsverket har deltagit i utvecklingen av kommunernas säkerhetsplaner i
området tillsammans med andra ansvariga myndigheter och aktörer.

Räddningsberedskapen och personalens funktionsförmåga förbättras
Den första versionen av brandstationsklassificeringen blev klar. Syftet med den är
att bidra till att styra räddningsresursernas kvantitet och kvalitet under kom‐
mande beslutsperioder.
I fråga om materiel och utrustning för räddningsberedskapen har man framskridit
planenligt. Den tyngre fordonsmaterielen har förnyats med två bilar per år. I fråga
Servicenivåbeslut 2014 ‐ 2017
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om övrig materiel har man framskridit på ekonomins villkor någotsånär enligt pla‐
nerna. Bortfallet av statsandelar och kommunernas skärpta ekonomiska läge med‐
för utmaningar för investeringarna under de närmaste åren.
Antalet personer som avgår med pension i förtid ökar på ett oroväckande sätt.
Man har inte lyckats hitta några snabba åtgärder för att stoppa denna trend. Man
följer med riksomfattande projekt och försöker utnyttja dem i fråga om den egna
personalen. Man har satsat på verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan,
bl.a. åldersprogram för 40‐60‐åringar.
Ett nytt FireFit‐testningssystem håller på att tas i bruk för att testa funktionsför‐
mågan.

Räddningsverkets ställning och samarbete med kommuner och andra myndigheter
säkerställs när omvärlden förändras
Kommunernas beredskapsplanering har getts fortsatt stöd och samarbetet kring
kommunernas beredskap har tagit ett steg framåt. Kommunernas beredskapspla‐
ner har utvecklats under denna servicenivåbeslutsperiod.
Vi deltar aktivt i regionförvaltningsverkets regionala beredskapskommissionsar‐
bete.
Utbildningen för tvåspråkig räddningspersonal främjades genom att en regional
räddningsmannakurs ordnades i samarbete med Räddningsinstitutet. Eleverna
från den utexaminerades i maj 2013.

En fördjupad företagsbild av en pålitlig samarbetspartner och mångsidig säkerhets‐
faktor inom räddningsområde
Ansvaret för att ordna prehospital akutsjukvård överfördes i början av 2013 från
kommunerna i området till Vasa sjukvårdsdistrikt. Räddningsverket fortsätter att
producera presjukhospital akutvård på basis av ett samarbetsavtal. Trygghetstele‐
fonverksamheten fortsätter med de kommuner som har avtal om produktion av
tjänsterna.

2.2 Bedömning av faror och risker

Enligt 29 § i räddningslagen ska det i servicenivåbeslutet redogöras för vilka faror
som finns i området och bedömas vilka risker de medför. Riskbilden för räddnings‐
verkets område har sammanställts i en separat motiveringspromemoria till ser‐
vicenivåbeslutet.
Riskerna har bedömts med avseende på dagliga situationer, störningar, undantags‐
förhållanden och befolkningsskydd. När det gäller dagliga situationer baserar sig
riskbedömningen på de tre delarna i anvisningen för planering av aktionsbered‐
skapen inom räddningsväsendet.
Under nuvarande servicenivåperiod har gamla elektriska larmanordningar för var‐
ning av befolkningen bytts ut till moderna elektroniska larmanordningar som har
möjlighet för talkommunikation, dessutom har det installerats nya larmanordning‐
ar så att alla riskrutor inom klass I och II omfattas.
Under den gångna servicenivåperioden har det inte skett betydande ändringar be‐
träffande riskbilden på vårt område.
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2.3 Bedömning av verksamhetens behov och mål

En betydande del av räddningspersonalresurserna består av frivilliga brandkårer
och avtalspersonal. Räddningspersonalens antal, verksamhetsförmåga och upp‐
rätthållandet av kompetensen innebär stora utmaningar för ordnandet av verk‐
samheten under kommande servicenivåbeslutsperioder. Att arbetsplatserna kon‐
centreras till tillväxtcentrum kan ha en försämrande inverkan på beredskapen. Ef‐
fekterna av de samhällsstrukturförändringar som håller på att beredas bedöms
med avseende på utnyttjandet av frivilligsektorn i räddningsberedskapen.
De riksomfattande projekt som gäller utveckling av säkerhetsmyndighetsnätet
(TUVI) och fältledningssystemet (KEJO) innebär ekonomiska utmaningar. Nödcen‐
tralsreformen påverkar den service som fås från nödcentralen, vilket ökar rädd‐
ningsverkens uppgifter. Förändringar i områdets riskbild, statsfinanserna och
kommunekonomin, kommunstrukturerna samt social‐ och hälsovården föranleder
omvärdering av verksamheten.
Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens räddningsverk
borde utöka sitt samarbete när det gäller ledning av räddningsverksamheten (jour‐
arrangemang), utbildning och användning av resurser samt planerings‐ och till‐
synsuppgifter som kräver specialkompetens.
För Österbottens räddningsverk är det nödvändigt att utnyttja räddningsverkens
partnerskapsnätverk för att skapa enhetligare verksamhetsmodeller och utveckla
räddningsväsendet.

2.4 Uppföljning och utvärdering av genomförandet av servicenivåbeslutet

Genomförandet av servicenivåbeslutet och verksamheten enligt det bedöms uti‐
från riskanalys, uppföljning av statistiken och ekonomiska förändringar. Oförut‐
sägbara förändringar kan även leda till att det gällande servicenivåbeslutet måste
ändras. Räddningsdirektören bedömer behovet utifrån gjorda utredningar och läg‐
ger fram ett förslag för direktionen om ändring av servicenivåbeslutet under på‐
gående servicenivåbeslutsperiod.
Genomförandet av servicenivåbeslutet beaktas varje år i verksamhetsplanen och
när budgeten görs upp. Direktionen följer genomförandet av besluten under 3‐4
år utifrån rapporter om verksamheten som beskriver hur servicen utfallit och situ‐
ationen i fråga om de utvecklingsobjekt som inskrivits i verksamhetsplanen.
Under servicenivåperioden har aktionsberedskapstiderna i medeltal per riskom‐
råde på räddningsverkets område på alla riskområden varit under det som krävs i
aktionsberedskapsanvisningen [(värden angetts i mm:ss) område I 5:23, område II
7:34, område III 9:15 och område IV 14:01]

2.5 Slutsats

Behovet av att ändra på organisationsstrukturen granskas utgående från fördelan‐
det av räddningsväsendets kompetensresurser. Föremålet för granskningen är led‐
andet av organisationen, reaktionsförmågan och omfördelandet av den kompetens
resurserna har.
Att personalen åldras och går i pension i förtid medför utmaningar för upprätthål‐
landet och förbättringen av beredskapen och ekonomin. Man har delvis svarat på
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utmaningen under den tidigare servicenivåbeslutsperioden, men kompetensut‐
vecklingen fortsätter planmässigt utifrån en behovsanalys.
Lagstiftningsändringar som gäller tillsynen samt stigande förväntningar på tillsy‐
nens kvalitet och kvantitet föranleder omfördelning av resurserna. Vid omfördel‐
ningen försöker man dessutom beakta den åldrande räddningspersonalens karriär‐
stigar.
Räddningsverksamheten utvecklas utifrån bedömningen av faror och riskrutor‐
nas/objektens nåbarhet. Uppmärksamhet för fästas vid räddningspersonalens
funktionsförmåga (grundläggande färdigheter och kondition). Skötseln av bland
annat krävande räddningsdykningsuppdrag kräver att principerna för resursan‐
vändning vid en stationsgrupps stationer/depåer omvärderas. Stationsklassifice‐
ringen styr investeringar, utbildning och rekrytering när räddningsverksamhetens
beredskap byggs upp samt sträva efter att motivera räddningspersonalen att upp‐
rätthålla egen funktionsförmåga.
Stödet för utvecklingen av kommunernas beredskap och det ökade samarbetet
kräver att resurserna utökas.
Omfördelning av andra myndigheters (polisen, gränsbevakningsväsendet, nödcen‐
tralerna) resurser och ökade förpliktelser till följd av annan lagstiftning gör att
räddningsväsendets uppgifter och kostnader ökar.
Vasa sjukvårdsdistrikts servicenivåbeslut och det samarbetsavtal om prehospital
akutsjukvård som ingåtts på basis av det bestämmer nivån på den service som
produceras och kostnaderna för den.

3. Servicenivåbeslut
3.1 Lagstadgade uppgifter

Det lokala räddningsväsendet ansvarar för räddningsväsendets servicenivå, för att
räddningsverkets verksamhet och sotningstjänster ordnas på behörigt sätt och för
andra uppgifter som åläggs det i denna lag, (räddningslagen 379/2011 § 27).
Räddningsverket ska inom sitt område sörja för
1) den styrning, upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet som syftar till
att förebygga eldsvådor och andra olyckor, ha beredskap att avvärja olyckor och
ändamålsenlig verksamhet i olyckssituationer och tillbud och när följderna av
olyckor begränsas,
2) räddningsväsendets tillsynsuppgifter,
3) varning av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för detta,
4) de uppgifter som hör till räddningsverksamheten.
Utöver det som föreskrivs i 2 mom. har räddningsverket följande uppgifter:
1) det kan handha uppgifter i anknytning till den prehospitala akutsjukvården, om
det lokala räddningsväsendet och en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt i
enlighet med 39 § 2 mom. i hälso‐ och sjukvårdslagen (1326/2010) kommit
överens om att ordna denna vård i samarbete,
Servicenivåbeslut 2014 ‐ 2017
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2) det ska stödja beredskapsplaneringen i en kommun som hör till räddnings‐
området, om detta har överenskommits med kommunen,
3) det ska sörja för oljebekämpning och även andra uppgifter som ålagts det lokala
räddningsväsendet i någon annan lag.
Närmare bestämmelser om det lokala räddningsväsendets och räddningsverkets
uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3.1.1

Styrning inom räddningsväsendet

Enligt 27 § i räddningslagen ska räddningsverket inom sitt område sörja för den
styrning inom räddningsväsendet som syftar till att förebygga eldsvådor och andra
olyckor, ha beredskap att avvärja olyckor och ändamålsenlig verksamhet i olyckssi‐
tuationer och tillbud och när följderna av olyckor begränsas.
Med styrning inom räddningsväsendet avses räddningsverkets verksamhet som
främjar, stöder och följer att de uppgifter som åläggs i räddningslagen genomförs.
Förpliktelsen att styra innebär att styrningen av såväl människor, företag, övriga
sammanslutningar och juridiska personer genomförs enligt det som åläggs i rädd‐
ningslagen.
Syftet med bestämmelserna om egen beredskap är att med hjälp av människors
egen beredskap och myndighetsverksamhet minska antalet eldsvådor, olycksfall
samt andra olyckor och tillbud så att befolkningens hälsa, egendom, arbetsplatser,
uppehälle, produktionens kontinuitet och ren miljö kan tryggas i alla förhållanden,
såväl normala som undantagsförhållanden.
Grunden för ändamålsenlig egen beredskap är god planering som räddningsverket
ska styra och bedöma.

Nuläge
Räddningsverket genomför den styrning som det ålagts som en del av tillsynsåt‐
gärderna, upplysnings‐, rådgivnings‐ och utbildningsuppgifterna samt dokument‐
tillsynen. Styrningen innefattar också kemikalieövervakning.
Utöver allmänna regler och anvisningar om utarbetande av räddningsplaner,
räddningsplaner för offentliga tillställningar, utredningar om utrymningssäkerhet‐
en, anmälan om tillfällig inkvartering samt planeringsgrunder för protokoll för in‐
stallation av brandlarmanläggning, automatiska släckanläggningar och rökventilat‐
ionsanläggningar kan handledning och anvisningar fås bl.a. genom att kontakta
räddningsverket och på dess webbsida. Vid uppdateringar har/ska räddningsver‐
kets åtgärder för behandling av ovannämnda planer specificerats/specificeras i
tillsynsplanen.

Målsättning
Syftet med den styrning som räddningsverket genomför är att enligt kraven i
räddningslagen och kemikalielagstiftningen styra företag, inrättningar och övriga
sammanslutningar och privatpersoner för att nå en högklassig säkerhetskultur,
som innebär beredskap att förebygga eldsvådor och andra olyckor samt avvärja
olyckor och ändamålsenlig verksamhet vid olyckor och tillbud och när följderna av
olyckor begränsas.
Servicenivåbeslut 2014 ‐ 2017
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Beslut om centrala åtgärder för att nå målsättningarna
Räddningsverket genomför den styrning som ålagts räddningsväsendet med hjälp
av upplysning och rådgivning samt räddningsverkets utbildningsutbud och i sam‐
band med tillsynsåtgärder enligt tillsynsplanen.
I styrningen betonar räddningsverket särskilt räddningsplanering, räddningsplane‐
ring för offentliga tillställningar, utredningar om utrymningssäkerheten, anmälan
om tillfällig inkvartering och kvaliteten på dokument som berör räddningsväsen‐
dets anläggningar samt kemikalieövervakningen, så att dessa styr fastighetsägare
och verksamhetsidkare till att utveckla säkerhetskulturen.
Åtgärder i anslutning till styrningen av räddningsväsendet planeras i säkerhets‐
kommunikationens årsklocka samt i tillsynsplanen som uppdateras årligen.
Beslut om resurser som används för styrningen
Räddningsverkets åtgärder som berör styrning planeras i säkerhetskommunikat‐
ionens årsplan och tillsynsplanen, som uppdateras årligen.
Räddningsväsendet styrs av räddningsverkets befäl, underbefäl eller särskilt ut‐
nämnda och utbildade personer. Räddningsverkets arbetsinsats i fråga som styr‐
ningen har noterats i punkterna säkerhetskommunikation och tillsyn.

Utveckling
Hur räddningsverket genomför styrningen preciseras tydligare och mer målinriktat
än tidigare i säkerhetskommunikationens och tillsynens årsplaner.
Man ser till att kunderna har tillgång till anvisningar om egen beredskap, rädd‐
ningsplanering, räddningsplanering för offentliga tillställningar, utredningar om
utrymningssäkerheten, säkerheten i fråga om tillfällig inkvartering och räddnings‐
väsendets anläggningar på båda inhemska språken. Dessa anvisningar fås bl.a. på
räddningsverkets webbsida och genom att kontakta räddningsverket.
För att styrningen ska utvecklas i enlighet med målsättningarna krävs att tilläggs‐
resurser styrs till verksamheten. Räddningsverkets organisation, verksamhetsfor‐
mer och verksamhetsprocesser samt ledning bör utvecklas och effektiviseras yt‐
terligare.

3.1.2

Räddningsverkets upplysnings‐ och rådgivningsverksamhet (Säkerhetskom‐
munikation)

Varje människa har rätt att känna sig trygg. Varje människa har skyldighet och an‐
svar att inte agera så att man riskerar andras eller sin egen säkerhet. Attityd, upp‐
fattning, kunskap och färdighet styr människornas säkerhetstänkande och age‐
rande.
Enligt räddningslagen (379/2011) ska räddningsverket inom sitt område sörja för
den styrning, upplysning och rådgivning inom räddningsväsendet som syftar till att
förebygga eldsvådor och andra olyckor genom utbildning och upplysning i fråga
om egen beredskap. Man strävar också efter ändamålsenlig verksamhet vid olyck‐
or och tillbud och när följderna av olyckor begränsas.
Den av inrikesministeriet 22.5.2012 godkända strategin för räddningsverkets sä‐
kerhetskommunikation styr Österbottens räddningsverks planering, bedömning
och utveckling av säkerhetskommunikationen. Målsättningen är räddningsväsen‐
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dets vision, det vill säga att nå en god säkerhetskultur. Betoningen ligger på re‐
form av verksamhetsprocesserna, produktion av tjänster, val av målgrupper, nät‐
verksbildning och utveckling av personalresurserna.
Som en del av säkerhetskommunikationen ordnar Österbottens räddningsverk ut‐
bildning och rådgivning i egen beredskap för företag, inrättningar och bostadsbo‐
lag. Under utbildningen ges handledning bl.a. i utarbetande av räddningsplaner.

Nuläge
I årsplanen för säkerhetskommunikationen har man beaktat tyngdpunkter och
målgrupper. I årsplanen har dessutom beaktats hur upplysningsarbetet genom‐
förs och resurserna fördelas i praktiken samt hur genomförandet av målsättning‐
arna följs.
I upplysningsarbetet har man utnyttjat nationella kampanjer, utbildnings‐ och
upplysningsevenemang, rådgivning i samband med tillsyn, massmedier och sociala
medier.
År 2012 nådde man genom upplysning 17,5 % av områdets befolkning och om den
kalkylmässiga andel som man nått genom medier beaktas blir resultatet 30 %.
För företagens, inrättningarnas och fastigheternas skyddspersonal arrangeras ut‐
bildning enligt efterfrågan i samarbete med bl.a. SPEK Österbotten och Räddnings‐
institutet. Man har inte alltid fått tillräckligt med deltagare till de kurser som ord‐
nats.
Räddningsverket har svarat på efterfrågan på utbildningstjänster och deltagit
planenligt i riksomfattande kampanjer och mässor. För att den systematiska ut‐
vecklingen och styrningen av verksamheten ska kunna genomföras på ett högklas‐
sigt sätt krävs mera resurser.
Att ordna utbildning med personal som är i beredskap är osäkert då resurserna är
knappa. I sådana lägen kan utbildning inte garanteras, eftersom den kan avbrytas
då larm går och utbildarna måste ge sig av på uppdrag. Nuvarande resurser bör
omvärderas för att målsättningarna ska uppnås.
I och med den nya kemikalieinspektören har man inom kemikalieövervakningen
särskilt utvecklat verkets webbplats och det interna Extranet med anvisningar om
kemikaliesäkerhet så att arbetet effektiviseras för såväl kunderna som de perso‐
ner som arbetar med tillsynsuppgifter. I fråga om extern kommunikation har man
sett till att tvåspråkigt material finns till förfogande.

Målsättning
Säkerhetskommunikationens syfte är att genom en god säkerhetskultur skapa
trygghetskänsla för människor och sammanslutningar. Människor ska också kunna
förebygga eldsvådor och andra olyckor, förbereda sig på olyckor och på insatser
när en olycka inträffar. De tjänster som räddningsverket producerar svarar på
kundernas behov, det vill säga planeringen är riskbaserad och utgår från kunder‐
nas behov.
Invånarna ges råd om hur man känner igen olika risker och hur olyckor kan före‐
byggas. Man informerar dem också om hur de bör agera vid olyckor och hur de
förbereder sig för undantagsförhållanden.
Arbetsprocesserna och verksamhetsformerna för räddningsverkets säkerhets‐
kommunikation utvecklas så att den riksomfattande strategin för säkerhetskom‐
12
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munikation varje år förverkligas. Österbottens räddningsverk är aktiv medlem i
det riksomfattande nätverket för säkerhetskommunikation.
Upplysning och rådgivning inriktas enligt det riksomfattande säkerhetskommuni‐
kationstänkandet så att specialgrupper beaktas särskilt.
Målsättningen är att olyckor och deras följder i förhållande till befolkningsantalet
minskar inom räddningsområdet.
Företags, inrättningars och bostadsaktiebolags skyddspersoner är utbildade. De
som utnämnts för dessa uppgifter är motiverade och handlingskraftiga i normala
förhållanden och undantagsförhållanden.

Beslut om målsättningar för upplysningen och rådgivningen
Säkerhetskommunikationsarbetet utvecklas och inriktas enligt den riksomfattande
strategin för säkerhetskommunikation och programmet för den inre säkerheten
genom att riksomfattande målsättningar och anvisningar beaktas och genom
räddningsverkets riskhanteringsarbete, som bl.a. innefattar användning av det
kartbaserade material som utvecklats för bedömning av risken för eldsvådor i bo‐
stadsområden.
Målgrupperna för upplysning och rådgivning väljs på basis av upplysningsverk‐
samhetens slagkraft, bedömningen av risker samt riksomfattande teman och
tyngdpunkter.
Upplysning och rådgivning inriktas till enskilda objekt beträffande vilka räddnings‐
väsendets aktionsberedskapstid är längre än vad riskerna förutsätter.
Räddningsverket tar initiativ i fråga om kemikalieövervakningen och informerar
genom upplysning och rådgivning invånarna och verksamhetsidkarna om kemika‐
liesäkerhet. De årliga tyngdpunkterna för kemikalieövervakningen och hur dessa
ska uppmärksammas beaktas i räddningsverkets upplysningsplan.
En årsplan för säkerhetskommunikationen görs upp.

Beslut om att utarbeta en plan för säkerhetskommunikationen och bedömning av
genomförandet
Räddningsverkets ledningsgrupp bedömer varje år hur upplysningen och rådgiv‐
ningen genomförts på basis av uppgifter som samlats i olycksdatabassystemet
PRONTO som en del av räddningsverkets riskhanteringsverksamhet i samband
med att man behandlar behoven av att uppdatera tillsynsplanen, årsplanen för
säkerhetskommunikationen och övriga riskhanteringsmetoder.

Beslut om utbildning i egen beredskap
Räddningsverket arrangerar antingen självt eller tillsammans med en samarbets‐
partner utbildning i egen beredskap för företag, sammanslutningar och bostads‐
bolag. Utbildningen ges på båda inhemska språken enligt en särskilt uppgjord ut‐
bildningsplan där områdets behov har beaktats.

Beslut om resurser som används för säkerhetskommunikationen
Säkerhetskommunikationen inom räddningsväsendet genomförs av räddningsver‐
kets personal i enlighet med årsplanen för säkerhetskommunikationen. Arbetsin‐
satsen är minst 2 årsverken.

Servicenivåbeslut 2014 ‐ 2017

13

Utvecklingsplan
Säkerhetskommunikationen utvecklas på ett sådant sätt att organisationens och
personalens resurser och beredskap att sköta upplysnings‐ och rådgivningsuppgif‐
ter beaktas.
Det material som används inom säkerhetskommunikationen uppdateras och sam‐
arbetet med grannområdenas räddningsverk och områdets kommuner ökas bl.a. i
fråga om information i medierna.
Användningen av elektroniska kommunikationsmedel, särskilt sociala medier ef‐
fektiveras.
Man främjar personsäkerheten i specialobjekt genom att stöda dessa objekts risk‐
hanteringsverksamhet. Egen beredskap stöds med hjälp av säkerhetskommunikat‐
ion.
Material som rör bedömning av risk för eldsvådor i bostadsområden ska användas
effektivare vid upplysning och rådgivning.

3.1.3

Samarbete för att förebygga olyckor

Den behöriga ansvarsmyndigheten sörjer i allmänhet för att risker för olyckor fö‐
rebyggs inom dess verksamhetsområde. För att effektivt kunna förebygga olyckor
krävs ändå oftast samarbete mellan olika myndigheter. I lagstiftningen finns dock
inga tydliga bestämmelser om samordningsansvaret vid myndighetssamarbete.
I syfte att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten ska räddningsverket
samarbeta med andra myndigheter och med sammanslutningar och invånare i
området samt delta i lokalt och regionalt säkerhetsplaneringsarbete. (RL 42 §).
Lokal och regional säkerhetsplanering grundar sig på programmet för den inre sä‐
kerheten (Trygg vardag) som uppgjordes under statsminister Matti Vanhanens
första regeringsperiod. Säkerhetsplaneringen har utvecklats vidare och det tredje
programmet för den inre säkerheten “En tryggare morgondag” godkändes av
statsrådet 14.6.2012.

Nuläge
Räddningsverket deltar via olika arbetsgrupper på såväl kommunal‐ som rädd‐
ningsområdesnivå i verkställandet av programmet för den inre säkerheten.
Räddningsverkets praxis vid samarbete med olika myndigheter och andra aktörer
för att förebygga olyckor, inklusive kemikalieövervakning, beskrivs i tillsynsplanen.
De viktigaste samarbetsaktörerna är enligt planen för 2013 Säkerhets‐ och kemi‐
kalieverket Tukes, Södra Österbottens NTM‐central, Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland, Österbottens nödcentral, polisen, Institutet för hälsa och
välfärd THL, kommunala myndigheter inom markanvändning och byggande,
kommunala miljö‐, hälso‐ och socialmyndigheter, centrala organisationer inom
räddningsbranschen, landets försvar och olika kontrollanstalter.

14
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Målsättning
Det centrala syftet med samarbete är att inom Österbottens räddningsverks om‐
råde minska antalet olyckor och deras följder i förhållande till invånarantalet. I
samarbetet beaktas särskilt resultat och effektivitet.

Beslut om målsättningar för myndighetssamarbetet och bedömning av genomföran‐
det
 Räddningsverket deltar i med tanke på räddningsväsendet ändamålsenliga
arbetsgrupper som främjar den övergripande säkerheten genom att ut‐
nämna en representant till dem.
 Inom säkerhetsplaneringen fokuserar räddningsverkets särskilt på samar‐
bete för att förbättra brandsäkerheten i bostäder och avvärja vandalisering.
 Vid planeringen och genomförandet av räddningsverkets tillsyn och i säker‐
hetskommunikationen beaktas säkerhetsutmaningar och samarbetsbehov
inom lokal och regional säkerhetsplanering.
 Vid granskningen av riskbildens utveckling inom det egna området följer
räddningsverket det som Institutet för hälsa och välfärd producerar om ut‐
vecklingen av olycksfall, antalet olyckor och typer av olyckor.
 I anslutning till tillsynen över markanvändning och byggande ger räddnings‐
verket vid behov expertutlåtanden om de krav som ställs i räddningslagen.
Utlåtandena kan påverka t.ex. den konstruktiva brandsäkerheten, rädd‐
ningsverkets verksamhetsförutsättningar samt beaktandet av särskilda risk‐
objekt i planläggningen och annan planering.
 Räddningsverket deltar som expert i tillsynen över den konstruktiva brand‐
säkerheten och det konstruktiva befolkningsskyddet i samband med bygg‐
lovsförfarandet
o

räddningsverket utför ibruktagningsbesiktning av skyddsrum

 Räddningsverkets samarbetspraxis och tyngdpunkter för samarbetet när
det gäller att förebygga olyckor planeras i tillsynsplanen, som uppdateras
årligen.
 Räddningsverkets ledningsgrupp utvärderar varje år myndighetssamarbetet
på basis av uppgifter som samlats i olycksdatabassystemet PRONTO i sam‐
band med att man behandlar behoven av att uppdatera tillsynsplanen samt
årsplanen för säkerhetskommunikation.

Beslut om resurser som används för myndighetssamarbetet
 Räddningsverkets befäl, underbefäl eller särskilt utnämnda personer deltar
systematiskt i samarbetet.
 Alla personalgrupper inom räddningsverket involveras vid behov systema‐
tisk i samarbetet och nätverken. Arbetsinsatsen är minst 3,2 årsverken.

Utveckling
Räddningsverket fortsätter att samarbeta med olika myndigheter och samman‐
slutningar. I samarbetet eftersträvas effektiva processer och resultat.
15
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Särskilt samarbetsformerna med bl.a. social‐ och hälsovårdsmyndigheterna bör
utvecklas för att trygga brandsäkerheten hos personer med nedsatt funktionsför‐
måga som bor hemma.
Man söker samarbetsformer som ska utveckla invandrares säkerhetskultur.
Det samarbete med miljömyndigheterna som syftar till tillsyn över oljecisterner
utvecklas särskilt i fråga om oljecisterner som finns på viktiga grundvattenområ‐
den.
För att samarbetet ska utvecklas i enlighet med målsättningarna krävs att tilläggs‐
resurser styrs till verksamheten. Räddningsverkets organisation, verksamhetsfor‐
mer och verksamhetsprocesser samt ledning bör utvecklas och effektiviseras yt‐
terligare.

3.1.4

Brandutredning

Skyldigheten att ordna brandutredning är inskriven i räddningslagen. Enligt 41 § i
räddningslagen ska räddningsverket utföra brandutredning. Syftet med brandut‐
redningen är att förebygga motsvarande olyckor och begränsa skadorna samt att
utveckla räddningsverksamheten och aktionsberedskapen. Vid brandutredningen
bedöms orsaken till eldsvådan och utreds i behövlig omfattning de faktorer som
påverkat antändningen och spridningen av branden samt räddningsverksamhet‐
ens förlopp. Utredningens omfattning beror särskilt på hur allvarliga följderna av
branden är. Uppgifter om brandutredningen lagras i räddningsväsendets åtgärds‐
register.
Om det finns skäl att misstänka att en eldsvåda eller någon annan olycka har orsa‐
kats uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska räddningsmyndigheten anmäla saken till
polisen. Också förseelser i fråga om brandsäkerheten och människors säkerhet
som upptäckts i samband med brandutredningen ska anmälas till polisen.
Polisen ska företa polisundersökning enligt 37 § i polislagen (493/1995) för att
reda ut brandorsaken vid sådana eldsvådor som har lett till dödsfall, allvarliga per‐
sonskador eller betydande egendomsskador. (polislagen 493/1995 i kraft till
31.12.2013)
I lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005, 99 § 3 mom.) konstateras angående utredning att räddningsmyndig‐
heten kan på motsvarande sätt undersöka en olycka som har skett i en av myn‐
digheten övervakad produktionsanläggning.
Säkerhetsteknikcentralen kan vid behov undersöka en olycka som har skett i en
sådan produktionsanläggning.

Nuläge
Österbottens räddningsverk har utarbetat en separat brandutredningsanvisning
och ett samarbetsavtal om brandutredning och utredning av brandorsaken med
polisinrättningarna. I brandutredningsanvisningen nämns brandutredningsgrup‐
pens sammansättning, fastställs utredningströskeln samt anges rollerna, uppgif‐
terna och utrustningen för dem som deltar i utredningen. För närvarande finns
det fyra personer vid räddningsverket som har fått brandutredningsutbildning och
som ingår i brandutredningsgruppen. Utgångspunkten är att räddningsledaren
bedömer brandorsaken. Om den inte går att bedöma tillräckligt tillförlitligt, kan
räddningsmyndigheten göra en separat brandutredning.
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Enligt anvisningen utför räddningsverkets brandutredare noggrannare brandut‐
redning i situationer där
 Det finns skäl att misstänka / har konstaterats att en människa / människor
har omkommit eller skadats allvarligt och orsaken till branden är oklar och
om olyckshändelsen väcker exceptionell uppmärksamhet
 En eldsvåda har lett till en branddöd / flera branddöda
 En räddningsperson / Räddningspersoner har omkommit eller skadats all‐
varligt.
 Branden har förorsakat eller lett till betydande miljöskador eller materiella
skador (tröskeln minst 300 000 €)
 Man fått begäran om handräckning.

Målsättning
Brandundersökningsgruppens utrustning och materiel förbättras. Dessutom för‐
bättras samarbetet och utbildningen tillsammans med Södra Österbottens och
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks brandutred‐
ningsgrupper. Strävan är att utöka brandutredarnas kunnande genom att utbilda
dem på Räddningsinstitutets och Polisyrkeshögskolans kurser.
Det inrättas en ny larmgrupp för brandutredningsgruppen till nödcentralen och
brandutredningsgruppens medlemmar utnyttjas bättre vid brandutredningar i
framtiden.
Samarbetet med polisen utvecklas. Den skadetröskel på 300 000 € som tillämpats
i brandutredningsanvisningen sänks till 200 000 € för att motsvara den riksomfat‐
tande nivån och den skadegräns som försäkringsbolagen använder.

Beslut
Räddningsverket utför brandutredning i enlighet med anvisningarna om saken.
Strävan är att utreda antändningsorsaken till alla byggnads‐ och terrängbränder.
Arbetsinsatsen för brandutredning som hör till räddningsverket är cirka 0,1 års‐
verken och innehåller både utredningar och utbildningar.

Utveckling
Brandutredningsgruppen utvecklar brandutredningen inom räddningsverkets om‐
råde. Man följer riksomfattande anvisningar och temautredningar.

3.1.5

Tillsynsuppgifter

I den nya räddningslagen har de skyldigheter som gäller enskilda personer samt
företag och sammanslutningar samlats i två kapitel. Lagens 2 kap. innehåller all‐
männa skyldigheter som gäller alla medborgare att förebygga olyckor och agera i
nödsituationer. Lagens 3 kap. innehåller åter skyldigheter för verksamhetsidkare
samt byggnaders ägare och innehavare att sköta om byggnaders och fastigheters
brand‐ och personsäkerhet samt att förbereda sig på att förebygga olyckor och
agera vid eventuella olyckor och tillbud.
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Enligt räddningslagen ska räddningsverket inom sitt område övervaka att lagens 2
och 3 kap. iakttas. För tillsynen ska räddningsverket förrätta brandsyn och vidta
andra åtgärder som tillsynsuppgiften förutsätter. Tillsynen ska basera sig på risk‐
bedömning och den ska vara av hög kvalitet, regelbunden och effektiv. För till‐
synsuppgiften ska räddningsverket göra upp en tillsynsplan som baserar sig på det
lokala räddningsväsendets servicenivåbeslut och som ses över årligen. Tillsynsar‐
bete kan utföras endast av personer som utnämnts till räddningsmyndigheter.
Enligt räddningslagen ska räddningsväsendets myndigheter också handleda, råda
och upplysa människor, företag och andra sammanslutningar och juridiska perso‐
ner i fråga om deras skyldigheter enligt räddningslagen.
Räddningsväsendets myndigheter kan också ha uppgifter enligt någon annan lag.
Sådana skyldigheter finns i anslutning till bl.a. kemikaliesäkerhetslagstiftningen
samt markanvändning och byggande.

Nuläge
Den nya räddningslagen trädde i kraft 1.7.2011 och räddningsverkets första till‐
synsplan godkändes av direktionen för Österbottens räddningsväsende 13.6.2012.
Räddningsdirektören har godkänt den uppdaterade tillsynsplanen 7.1.2013. Till‐
synsplanen specificerar de objekt där allmän brandsyn ska förrättas med be‐
stämda intervaller, brandsyn och tillsyn som utförs oregelbundet samt andra till‐
synsåtgärder. Också de tillsynsåtgärder som kemikalielagstiftningen förutsätter att
räddningsverket ska utföra ingår i tillsynsplanen. Brandsyn som förrättas oregel‐
bundet är särskild brandsyn, extra brandsyn och efterbrandsyn samt inspektioner
i anslutning till kemikalier och byggnadstillsynen. Andra tillsynsåtgärder som
räddningsverket använder är dokumenttillsyn, som hänför sig till utredningar om
utrymningssäkerheten i vårdinrättningar samt service‐ och stödboende, rädd‐
ningsplaner för offentliga tillställningar, anmälan om tillfällig inkvartering, organi‐
seringen av sotning, besiktningsdokument i anslutning till service och underhåll av
byggnader, besiktningsdokument för räddningsväsendets anläggningar samt över‐
vakningen av kemikalieobjekt. I räddningsverkets tillsynsplanering beaktas den
tillsynsplaneringsanvisning som tagits fram i nätverksamarbetet mellan rädd‐
ningsverken. Tillsynsplanen ses över årligen i enlighet med räddningslagen och
delges regionförvaltningsmyndigheten.
Kvaliteten på tillsynen har beaktats genom att år 2013 utbilda personalen att an‐
vända auditeringsmodellen för egen beredskap vid periodisk tillsyn av företag och
inrättningar.
Utvecklandet av egenkontroll har lyfts fram i räddningsverkens nätverkssamar‐
bete som en ny metod för tillsynsverksamheten. Räddningsverket har år 2013 för‐
berett att ta i bruk egenkontroll som en tillsynsform för småhus för år 2014.
År 2012 är första hela året då tillsynsåtgärderna enligt räddningslagen som trädde
i kraft 1.7.2011 rapporteras i resurs‐ och olycksdatabasen PRONTO. Enligt statisti‐
ken har räddningsverket utfört 2931 brandsyner år 2012, 285 åtgärder i anslut‐
ning till dokumenttillsyn, 108 tillsyner och på basis av kemikalielagstiftningen, gett
250 utlåtanden i anslutning till experttjänster e.d. och behandlat 4 utredningar
om utrymningssäkerhet. Sammanlagt 3618 tillsynsåtgärder. Med nuvarande till‐
synsresurs har man utfört 63 % av brandsynerna i bostadsbyggnaderna och 85 %
av brandsynerna i företag och inrättningar enligt tillsynsplanen.
Beträffande övrig övervakning och tillsyn har man närmast svarat på efterfrågan.
Behandling av anmälningar och tillsyner i anslutning till kemikalieövervakningen
som hör till räddningsväsendets myndighetsuppgifter har gjorts.
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Hur tillsynen förverkligas presenteras noggrannare i tillsynsplanen som uppdate‐
ras årligen.

Målsättning
Räddningsverkets tillsyn är högklassig, effektiv, regelbunden och resultatrik så att
säkerhetskulturen i de övervakade objekten utvecklas och antalet olyckor och de‐
ras effekter därigenom minskar.

Beslut om grunderna och målsättningarna för tillsynen


Som risker granskas faror som riktar sig mot liv, egendom, miljön och kul‐
turvärden



I räddningsverkets tillsynsplan specificeras tillsynsarbetet samt anges hur
ofta och på vilka sätt tillsynsarbetet ska utföras. Planen uppdateras årligen.



När tillsynsarbetet inriktas beaktas riskerna för olyckor och tillsynsarbetet
slagkraft. Tillsynen riktas särskilt mot följande objektskategorier:
o objekt som används dygnet runt och där de boendes eller vårdades
förmåga att själva rädda sig är nedsatt samt inkvarteringsbyggnader,
internat o.d.
o undervisningsbyggnader och daghem. Objekt där sannolikheten för
att en brand ska antändas och sprida sig inte är särskilt stor, men an‐
talet personer är ofta stort eller beaktansvärt (t.ex. daghem, skolor,
andra läroanstalter o.d.).
o samlings‐ och affärslokaler. Objekt där en brand kan sprida sig till ett
stort område och orsaka särskilt stor fara för personsäkerheten eller
betydande egendomsskador (t.ex. butikscentrum, varuhus, restau‐
ranger, offentliga samlingslokaler samt offentliga evenemang som
kräver räddningsplan).
o industri‐ och lagerbyggnader. Objekt där sannolikheten för en elds‐
våda eller någon annan olycka är betydligt större än vanligt och på‐
följderna stora (t.ex. mekanisk träindustri, energiproduktion o.d.).
o jordbruksbyggnader. Jordbruksobjekt, där sannolikheten för en elds‐
våda eller någon annan olycka är betydligt större än vanligt och på‐
följderna stora (t.ex. objekt med miljötillstånd av regionförvaltnings‐
myndigheten eller kommunen).
o andra byggnader. Betydande objekt där farliga kemikalier eller explo‐
siva varor används, och där en olycka kan medföra särskild fara för
dem som arbetar på området eller dem som bor, arbetar eller vistas i
närområdet. Kulturhistoriska objekt som är utsatta för betydande ris‐
ker för skadegörelse eller vandalism och /eller där det är svårt att få
en brand under kontroll.



Det grundläggande brandsyneintervallet för bostadsbyggnader är fortfa‐
rande 10 år. Synintervallet kan förkortas eller förlängas i tillsynsplanen när
riskhanteringsmedvetenheten i anslutning till bostadsbyggnader ökar.



Egenkontroll utvecklas som en ny tillsynsform i tillsynen av småhus.



För fritidsbostäder som kan jämställas med bostadsbyggnader bestäms
inget synintervall. Tillsynen över objektens brandsäkerhet sker vid behov
genom egenkontroll, temasyner, extra brandsyner eller säkerhetskommuni‐
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kation om egen beredskap som bestäms i samband med den årliga översy‐
nen av tillsynsplanen.


Periodiska brandsyner ska i tillsynsplanen planeras så att de förverkligas till
100 %. I praktiken ska tillsynen i företag och inrättningar förverkligas till 100
% och i bostadsbyggnader till 70 % eftersom alla bostadsbyggnader inte kan
nås med en rimlig arbetsinsats.



Räddningsverket kan enligt prövning ta i bruk nya tillsynsformer som en del
av tillsynsplaneringen om de är motiverade. Motiveringen till att de tas i
bruk är att de är slagkraftiga, effektiva och ekonomiska.



Enligt räddningslagen kan en avgift tas ut för åtgärder enligt tillsynsplanen.
Beslut om avgiften fattas av direktionen för Österbottens räddningsvä‐
sende.



Genomförandet av Österbottens räddningsverks tillsynsplan följs kvartals‐
vis.

Beslut om grunderna för annan tillsyn


Räddningsverket utför den kemikalieövervakning som ankommer på rädd‐
ningsväsendet i enlighet med gällande författningar. En del av de uppdrag
som hänför sig till kemikalieövervakningen är avgiftsbelagda.



Räddningsverket deltar i mån av möjlighet i den tillsyn som utförs av andra
myndigheter och som räddningsmyndigheterna att rätt att delta i och som
det är önskvärt att räddningsmyndigheterna deltar i.



Tillsyn och besiktningar som hänför sig till markanvändning och byggande
samt andra tillsynsuppgifter planeras i räddningsverkets tillsynsplan.

Beslut om resurser som används för tillsynsuppgiften


I företag och inrättningar utförs tillsynen av räddningsverkets brandinspek‐
törer och övrigt befäl och underbefäl och särskilt utnämnda och utbildade
personer. Arbetsinsatsen är minst 4 årsverken.



I bostadsbyggnader utförs periodisk tillsyn av manskapsnivån. Arbetsinsat‐
sen är minst 2,1 årsverken. Oregelbundna tillsyner utförs av befälet, under‐
befälet eller särskilt utnämnda och utbildade personer.



Kemikalieövervakning utförs av kemikalieinspektören och räddningsverkets
befäl och under befäl och särskilt utnämnda och utbildade personer. Ar‐
betsinsatsen är minst 1 årsverke.

Utveckling
De verksamhetsformer och verksamhetsprocesser som används i tillsynsarbetet
utvecklas så att de är effektiva och resultatrika. Detta innebär behov av mera kun‐
skap om verksamhetsformernas slagkraft samt fortlöpande utvärdering och ut‐
veckling av de befintliga processerna. Här är det skäl att följa och beakta det ut‐
vecklingsarbete som sker inom säkerhetstjänstområdet inom räddningsverkens
nätverk, bl.a. för att få referensdata om effekten av olika tillsynsmetoder. Arbets‐
gruppen för tillsynsplaneringsanvisningen fortsätter att utveckla anvisningen.
Tillsynens kvalitet uppmärksammas genom att 2013 ta i bruk en auditeringsmo‐
dell för egen beredskap vid tillsyn i företag och inrättningar, som personalen fått
utbildning för.
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Utveckling av egenkontrollen som ny tillsynsform tas i bruk år 2014 vid tillsyn av
småhus. Utvecklingsarbetet som sker i räddningsverkens nätverk följs upp beträf‐
fande egenkontroll och framförallt möjligheten att utnyttja det även vid tillsyn av
andra än småhus.
Dokumenttillsynens slagkraft och effektivitet utökas genom att behandlingspro‐
cesserna utvecklas.
Vid kemikalieövervakningen beaktas särskilt behoven av att effektivisera tillsynen
över oljecisterner på grundvattenområden samt försäljningen av pyrotekniska
produkter.
För att utveckla tillsynen i enlighet med målet krävs att tilläggsresurser styrs till
verksamheten. Räddningsverkets organisation, verksamhetsformer och verksam‐
hetsprocesser samt ledning bör utvecklas och effektiviseras ytterligare.

3.1.6

Sotning

Enligt räddningslagen ska ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verk‐
samhetsidkare i fråga om allmänna utrymmen och sådana arrangemang som tjä‐
nar hela byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i fråga om utrymmen i hans
eller hennes besittning se till att eldstäder och rökkanaler har sotats med be‐
stämda intervaller.
Enligt 59 § i räddningslagen beslutar det lokala räddningsväsendet hur sotnings‐
tjänsterna ska ordnas i dess område.
Alternativen är


att producera sotningstjänsterna som räddningsverkets eget arbete,



att skaffa sotningstjänsterna av en annan tjänsteproducent eller



att tillåta att ägaren eller innehavaren av en byggnad ingå avtal om sot‐
ning med en tjänsteproducent

När sotningen ordnas på det sätt som avses i alternativ 1 eller 2 bestämmer det
lokala räddningsväsendet (räddningsväsendets direktion) också sotningsavgifter‐
na.

Nuläge
Inom Österbottens räddningsväsendes område tillämpas ett system med distrikts‐
sotning.
Avtalen om sotningstjänster med distriktssotarna är enhetliga inom räddningsvä‐
sendets område.
Grunderna för sotningsavgifterna är enhetliga i hela området. Ordnandet av sot‐
ningen ingick inte i reformen av räddningslagen 2011, utan saken skulle utredas.
Inrikesministeriets räddningsavdelning har tillsatt ett preliminärt utredningspro‐
jekt i syfte att utreda eventuella behov av ändringar i fråga om sotningen i den
gällande räddningslagstiftningen.
Inom ramen för projektet kartläggs nuläget i fråga om ordnandet av sotningstjäns‐
ter samt bedöms den gällande regleringens funktionsduglighet och eventuella be‐
hov av att ändra den. Mera detaljerad utvärdering av alternativ och konsekvenser
görs i ett eventuellt särskilt lagstiftningsprojekt som tillsätts för fortsatta åtgärder.
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Avsikten är att den preliminära utredningen ska vara klar före utgången av febru‐
ari 2013.

Målsättning
Räddningsverkets mål är att trygga tillgången till sotningstjänster som utgår från
kundens behov på bägge inhemska språken.
Räddningsverket följer hur det preliminära utredningsprojektet om sotningen och
ett eventuellt lagstiftningsprojekt framskrider samt utreder vid behov eller om
lagstiftningen ändras huruvida ordnandet av sotningen behöver ändras och före‐
drar ärendet för räddningsverkets direktion för beslut.

Beslut om resurser som används för sotningssystemet och tillsynen över det
 Tillsynen över sotningssystemets funktionsduglighet, tillgången till sotnings‐
tjänster och deras utförande planeras i räddningsverkets tillsynsplan.
 För samarbetet mellan sotarna och räddningsmyndigheterna har sotarna
åtminstone en kontaktperson på brandstationsgruppnivå.
 Arbetsinsatsen för tillsyn av att sotningssystemet fungerar, sotningstjäns‐
ternas tillgänglighet och att det utförs är cirka 0,2 årsverken.

Utveckling
Strävan är bibehålla åtminstone den nuvarande nivån på sotningstjänsterna. Den
allmänna kostnadsutvecklingen beaktas när priset på en sotningsenhet bestäms.
Samarbetet mellan sotarna och räddningsmyndigheterna utvecklas ytterligare så
att sotarna har kontaktpersoner på brandstationerna, samt genom att gemen‐
samma sammankomster ordnas vid behov. En företrädare för räddningsverket
deltar årligen i sotarnas riksomfattande utbildning för räddningsmyndigheterna i
enlighet med utbildningsplanerna.

3.1.7

Räddningsverksamhet

Bestämmelser om räddningsverksamhet ingår i räddningslagen (379/2011) och
statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) samt i beredskapslagen
(1552/2011).

Räddningsverket ansvarar för de uppgifter som hör till räddningsverksamheten
när en eldsvåda, någon annan olycka eller risk för en eldsvåda eller olycka eller
risk för en eldsvåda eller olycka kräver skyndsamma åtgärder för att skydda eller
rädda människors liv eller hälsa, egendom eller miljö och åtgärderna inte kan vid‐
tas på egen hand av den som drabbats av olyckan eller risken för den eller inte
ankommer på någon annan myndighet eller organisation.

Enligt 32 § i räddningslagen hör till räddningsverksamheten att
1. ta emot larm,
2. varna befolkningen,
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3. avvärja överhängande olyckor,
4. skydda och rädda offer för olyckor samt människor, miljö och egendom
som är i fara,
5. släcka eldsvådor och begränsa skador,
6. ha hand om ledning, kommunikation, underhåll och andra stödfunktioner
i anslutning till de uppgifter som nämns i 1–5 punkten.
Vattenområdena delas på grund av myndighetsansvaret i två delar, havsområdet
och insjöarna. På havsområdet svarar sjöräddningsmyndigheten (gränsbevak‐
ningsväsendet) för sjöräddningsuppdragen medan räddningsmyndigheten ansva‐
rar för räddningsuppdragen på insjöarna.
De resurser som behövs för räddningsverksamheten ska dimensioneras så att de
motsvarar de uppskattade olycksriskerna. Räddningsverksamheten ska planeras
och fullgöras så att uppgifterna kan skötas så effektivt och ändamålsenligt som
möjligt och så att behövliga åtgärder vid olyckor och tillbud kan vidtas effektivt
och utan dröjsmål (RäL 28 §).
I anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet (IM
publikation 21/2012) finns kriterier för bedömning av olycksrisker och för de vä‐
sentliga faktorer som hänför sig till räddningsverksamheten, som är sammanstäl‐
lande och ledning av formationer samt olycksplatsens nåbarhet.
Det operativa minimimålet, som regionförvaltningsverket övervakar, är att när det
gäller brådskande räddningsuppdrag uppnår den första enheten i minst 50 % av
uppdragen den aktionsberedskapstid som uppställts om mål för respektive risk‐
ruta. Dessutom ska räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid uppnås i minst
50 % av uppdragen.
Räddningsverksamhetens aktionsberedskap består av fem delfaktorer: personal‐
antalet och kvaliteten på personalen, mängden materiel och dess kvalitet, opera‐
tiva planer som gjorts upp på förhand, hur ledningen är organiserad samt rädd‐
ningsverksamhetens aktionsberedskapstid. På grund av sina lagstadgade skyldig‐
heter deltar polisen, den prehospitala akutsjukvården, gränsbevakningsväsendet,
försvarsmakten samt andra samarbetsmyndigheter i räddningsverksamheten i en‐
lighet med separata avtal och planer.
Olycksriskerna i området och arrangemangen för räddningsverksamheten har ut‐
retts och bedömts i den motiveringspromemoria som utarbetats särskilt och som
fogas till servicenivåbeslutet. Räddningsverket förbereder sig på att sköta sina
uppgifter i olika säkerhetssituationer, som är dagliga situationer, störningar under
normala förhållanden samt undantagsförhållanden.

3.1.7.1

Beredskap för dagliga situationer

Det finns inte någon entydig definition av dagliga situationer, så det är svårt att
göra någon noggrannare avgränsning. Österbottens räddningsverks planering för
dagliga situationer baserar sig på larmanvisningarna (respons), med vilkas hjälp en
olycksplats kan nås inom aktionsberedskapstiden med ändamålsenliga resurser,
räddningspersonal och räddningsmateriel. Syftet med de första åtgärderna är att
rädda, släcka, avvärja samt förhindra att ett tillbud utvecklas till en större olycka.
Vid planeringen av larmanvisningarna för räddningsverksamheten försöker man
beakta framförhållning, arbetarskydd och pålitlighet.
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Planeringen av räddningsverksamheten förutsätter att ledningsarrangemangen,
räddningsformationerna och samarbetet planeras i enlighet med säkerhetsläget.
Räddningsverket utarbetar larmanvisningar med stöd av vilka nödcentralen kan
larma de närmaste ändamålsenliga enheterna oberoende av från vilket område de
kommer. Räddningsverken och nödcentralen ser till att larmandet av räddnings‐
områden och andra myndigheter samordnas på riksnivå.
Effektiv räddningsverksamhet förutsätter att ledningssystemet fungerar. Rädd‐
ningsverkets ledningssystem bör planeras så att man med dess hjälp klarar av att
leda räddningsverksamheten och det myndighetssamarbete den förutsätter i alla
säkerhetslägen. Räddningsverket måste kunna inrätta en ledningscentral eller lä‐
gescentral medan situationen varar. Ledningscentralen måste vid behov kunna
samordna en effektiv användning av räddningsväsendets och samarbetsaktörer‐
nas resurser.
Enligt 34 § i räddningslagen leds räddningsverksamheten av en räddningsmyndig‐
het. Den räddningsmyndighet som fungerar som räddningsledare behöver dock
inte komma till olycksplatsen om situationen inte kräver det. I exceptionella situ‐
ationer, där man ännu inte har fått kontakt med räddningsmyndigheten kan rädd‐
ningsverksamheten tillfälligt ledas av någon annan som är anställd hos räddnings‐
verket eller som hör till en avtalsbrandkår. Då är ledaren för den formation som
anlänt till platsen tillfällig räddningsledare och ledare på händelseplatsen.
Räddningsmyndigheten ska stå i kontakt med den närmaste enhet som larmats till
händelseplatsen och förordna en av medlemmarna i enheten under räddningsle‐
daren till ledare på händelseplatsen om någon sådan inte har förordnats på för‐
hand. Ledaren på händelseplatsen leder verksamheten på olycksobjektet i enlig‐
het med anvisningarna från den räddningsmyndighet som är räddningsledare.
Räddningsväsendets lagstadgade vattenräddning till havs och på insjöarna baserar
sig på ytbärgning, som stöds av vattendykningsberedskap. Vid sjöräddningsupp‐
drag till havs har räddningsmyndigheten en biträdande roll. Räddningsverket del‐
tar på begäran i räddningsuppdrag på havsområdena, om skötseln av andra
lagstadgade uppgifter inte äventyras.
Vattenräddningen indelas i tre beredskapsnivåer I‐III: omedelbar vattendyknings‐
beredskap, annan vattendykningsberedskap, ytbärgningsberedskap.
Med ytbärgning avses räddning av människor, djur eller egendom och avvärjande
av skada på ytan eller omedelbart under ytan utan dykarutrustning.
Med vattendykning avses uppdrag som förutsätter dykarutrustning för att rädda
människor samt egendom och avvärja miljöskador. Vattendykning är handräck‐
ningsdykningar och övningar för att upprätthålla vattendykningsfärdigheterna.
Enligt 27 § i räddningslagen ska räddningsområdet inom sitt område sörja för var‐
ning av befolkningen vid tillbud och olyckor samt det larmsystem som behövs för
detta.
Innehållet i räddningsverksamheten anges i 32 § i räddningslagen och räddnings‐
väsendets beredskap för befolkningsskydd på motsvarande sätt i 64 §. De viktig‐
aste uppgifter är upprätthålla system avsedda för att varna befolkningen samt till‐
syn och styrning av det konstruktiva befolkningsskyddet.
Det krävs specialutrustning för krävande räddnings‐ och bekämpningsuppdrag så
att behövliga räddningsåtgärder kan genomföras snabbt och effektivt. Utrustning‐
en centraliseras till de stationer där de största hoten förekommer. Beträffande ut‐
rustningen på stationerna strävar man efter en aktionsberedskapstid så att varje
station med hjälp av beredskapen på grannstationerna kan klara av dagliga olyck‐
or. Vid stora olyckssituationer samt specialutrustning centraliseras eller samlas
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från flera stationer. Anskaffning, reparationer och underhåll av utrustning orsakar
kostnader för räddningsverket. Omsorgsfullt planerad anskaffning av utrustning,
förebyggande service och regelbunden kontroll av utrustningen uppnår man ef‐
fektivare räddningsverksamhet och även ekonomisk nytta. Dessutom ska utrust‐
ningen p.g.a. arbetarskyddsorsaker underhållas som deras normer förutsätter.
Enligt nuvarande anskaffningsplan föråldras fordonsparken och antalet överåriga
bilar minskar inte. Enligt planen har man årligen haft för avsikt att skaffa tre nya
tunga fordon årligen, då statsandelarna uteblir från början av år 2013 för det med
sig egna utmaningar för räddningsverkens ekonomi. Det finns 67 tunga fordon i
användning och deras medelålder är för närvarande 17 år. Räddningsverket har
inte tillgång till tillräckligt antal reservbilar.

Nuläge
Arbetsinsatsen för ordinarie personalen som deltar i operativ verksamhet är minst
98 årsverken, dessutom är arbetsinsatsen för avtalsbrandkårerna och deltidsper‐
sonal 134 årsverken. I beräkningen har beaktats larmuppdrag, beredskap, övning‐
ar och utbildningar.
Räddningsverkets larmanvisningar är uppbyggda så att den närmaste och ända‐
målsenligaste räddningsgruppen / räddningsenheten i beredskap larmas till
olycksplatsen i första hand. En räddningsgrupp / räddningsenhet från intilliggande
räddningsområden kan larmas om den befinner sig närmare olycksplatsen. Nöd‐
centralen beslutar i vilken omfattning resurser ska larmas till en olycka på grund‐
val av nödmeddelandet.
Inom Österbottens räddningsområde är den minsta formationen som larmas den
personal (räddningsenhet) som har jour på stationen eller inom stationsgruppen
eller är i beredskap. Den personal som har jour på stationerna och depåerna be‐
stäms enligt servicen och aktionsberedskapen, som stöds av beredskapsarrange‐
mangen. En räddningsgrupp kan bildas så att personalen anländer till olycksobjek‐
tet med olika fordon.
Till en medelstor olycka (på räddningsplutonnivå) larmas personal och räddnings‐
grupper på larmlistan vid 2‐3 stationer / depåer enligt larmanvisningen. Larmre‐
sponsen kan beroende olyckstypen omfatta stödenheter från andra stationer i
området eller från ett intilliggande område.
Med tanke på mera omfattande olyckor har man planerat respons på räddnings‐
kompaninivå, där plutoner från minst 4 ‐ 6 stationer ingår beroende på uppdra‐
gets natur. För mera omfattande och krävande uppdrag har det säkerställts att
ett ledningssystem upprättas genom befälets egen larmgrupp. Tilläggsresurser har
planerats särskilt i larmanvisningarna och specialplaner.
Räddningsledaren kan ändra larmresponsen på grund av tilläggsinformation i bör‐
jan av situationen och medan den pågår.
Brandstationernas / depåernas beredskap och läge inverkar väsentligt på hur de
larmas till räddningsuppdrag och hur enheterna når riskområdena så snabbt som
möjligt.
Ledningen av räddningsverksamheten har säkerställts på alla nivåer med jour‐ el‐
ler beredskapsarrangemang samt separat i larmanvisningarna. För sammanstäl‐
landet av räddningsformationerna och ledningsarrangemangen har det utarbetats
en anvisning om ledning av räddningsverksamheten, vilken innehåller behörig‐
hetskrav för räddningsledarna. Anvisningen ses över i samband med arrange‐
mangen för räddningsverksamheten och uppdateras enligt behov.
25
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Vid Österbottens räddningsverk har ledningen av räddningsverksamheten genom‐
förts stegvis så att enhetsutryckning leds av en brandförman, brandman eller en‐
hetsledarutbildad enhetsledare i bisyssla. Ledningssystemets funktionsduglighet
och sakkunskap säkerställs så att varje ledningsnivå får stöd från en person från
följande ledningsnivå, tills man når den högsta ledningsnivån.
Antalet räddningsdykare (rök‐, kemikalie‐ och vattendykning) upplevs som en ut‐
maning i hela räddningsområdet. På de enskilda stationerna leder den stigande
medelåldern hos den personal som deltar i räddningsverksamheten och perso‐
nalminskningen till att alla stationer inte alltid har en funktionsduglig räddnings‐
grupp att skicka ut på uppdrag.
Alarmeringen är planerad i Österbottens nödcentrals (i framtiden Vasa nödcen‐
tral) datasystem för responsplanering, i vilket definieras vilken nivå av respons
som alarmeras till respektive uppdragstyp på basen av uppgifterna i nödanmälan
samt nivån på olyckan.
Vid varje station på området skall det finnas person som till utbildning och utrustning har beredskap att utföra yträddningsuppdrag, vilket innebär vattenräddningsberedskap nivå 3 enligt direktivet för räddningsdykning.
I Vasa upprätthålls vattendykningsberedskap 2.
Vattendykningsberedskapen i Vasa används i vattenräddningsuppdrag på hela
räddningsområdet. Upprätthållandet av vattendykningsberedskapen får inte försvaga utförandet av räddningsväsendets lagstadgade uppgifter.

Fasta elektroniska befolkningslarmanordningar med möjlighet till talkommunikat‐
ion täcker riskrutorna 1 och 2. Räddningsverket ser till att befolkningen kan varnas
med allmän farosignal och det varningsmeddelande som situationen förutsätter.

Beslut
Målet för uppdrag i riskrutorna av klass I ‐ III som nås med en räddningsenhet
sätts till 80 % och dessutom uppnås räddningsverksamhetens aktionsberedskap
till 80 %, dock så att bägge målen nås till minst 50 %.
För uppdrag i riskrutorna av klass IV har ingen aktionsberedskapstid fastställts.
Om den kalkylerade tiden för att få hjälp till området är över 40 minuter, betonas
med hjälp av säkerhetskommunikation betydelsen av egen beredskap för områ‐
dets invånare/företag och dessutom utökas tillsynen och rådgivningen i riskobjekt.
Den genomsnittliga målsatta aktionsberedskapstiden i fråga om alla brådskande
uppdrag är oberoende av riskklass 15 minuter.
Räddningsverkets chefs‐ (Österbotten P20) och befälsjour‐ (Österbotten P30) be‐
redskap omfattar hela räddningsområdet. Genom räddningsmyndighetsjour sä‐
kerställs dessutom att ledaren på lägesplatsen i regel är en räddningsmyndighet
och genom fortbildning säkerställs förutsättningarna att vid behov leda en situat‐
ion som är mera omfattande än en formation.
En lednings‐/lägescentral för ledningssystemet för räddningsverksamheten upp‐
rättas beroende på situationen. Behovet av en lägescentral 24/7 bedöms utifrån
effekterna av nödcentralsreformen.
När brandstationernas beredskap planeras beaktas jour‐ och beredskapsarrange‐
mangen samt brandkårsavtalen. Resurser till olika olyckor sammanställs på basis
av larmanvisningarna och planerna och beroende på olyckans omfattning på basis
av räddningsområdet, stationsgruppen och stationspersonalens kvalitet och antal
(stationsklassificering) samt jour‐ och beredskapsarrangemangen. Andra rädd‐
ningsområdens beredskap utnyttjas enligt räddningslagen.
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Vasa stationsgrupps beredskap utnyttjas inom hela räddningsområdet för led‐
nings‐ och räddningsdykningsuppdrag samt i fråga om specialmateriel.
Räddningspersonalen inklusive frivilliga och avtalspersonal upprätthåller de
grundläggande färdigheter och den funktionsförmåga som deras uppgifter förut‐
sätter.
Vid räddningsplutons‐ och mera omfattande uppdrag är målet i fråga om rädd‐
ningsdykning att tre aktiva rökdykarpar samt ett säkerhetspar är i beredskap inom
en timme från den tidpunkt då den första räddningsgruppen har påbörjat rädd‐
ningsverksamhet på olycksplatsen. Vid kemikaliedykning är motsvarande mål ett
arbetspar och ett säkerhetspar.
I stationsgrupper/på stationer som fastställts på grund av riskanalys upprätthålls
beredskap för ytbärgningsuppdrag, vattenräddningsberedskap på nivå III. Inom
Vasa stationsgrupps område upprätthålls vattendykningsberedskap på nivå II, vil‐
ken utnyttjas inom hela räddningsområdet.

De fasta befolkningslarmanordningarnas täckning kompletteras enligt planen med
mobila larmsystem under 2014 ‐15.

Utveckling

Hur aktionsberedskapen förverkligas i olika riskrutor utvärderas och vid behov
ändrar man räddningsverkets verksamhetssätt eller resursernas placering på basis
av utvärderingen. Vid planeringen av larmanvisningarna ska även nya områden
beaktas som kan orsaka ändringar i riskrutornas värde.
Samarbetet med gränsbevakningsväsendet vid sjöräddningsuppdrag till havs ut‐
vecklas utifrån det riksomfattande ramavtal som håller på att utarbetas. Målet är
att i brådskande fall ska räddningsverket kunna larmas direkt till sjöräddningsupp‐
drag.
Man följer aktivt den nationella utvecklingen av MIRG‐verksamheten och deltar
vid behov i övningar och utbildning som främjar beredskapen hos MIRG‐gruppen i
Vasa. MIRG‐gruppen i Vasa utvecklas enligt kraven på det riksomfattande syste‐
met, om den kan konstateras generera nytta som stöder beredskapen i rädd‐
ningsområdet.
När det gäller beredskap för vattendykning intensifieras samarbetet med intillig‐
gande räddningsverk ytterligare.
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid övning av/utbildning för vattenräddnings‐
beredskap (ytbärgning och vattendykning). Uppmärksamhet fästs vid rekrytering‐
en av vattendykare.
Genomförandet av kommunernas fysiska planer och byggnadsplaner och deras
inverkan på riskbilden följs. Brandstationernas dagsutryckningsberedskap följs och
det bedöms hur aktionsberedskapen utfaller i fråga om riskrutorna av klass I ‐ II
och man förbereder sig på att utöka/koncentrera den ordinarie personalen till
områden där aktionsberedskapen inte kan uppnås med andra åtgärder. Byggan‐
det av brandstationer/depåer utvärderas på dessa grunder.
Räddningsgruppernas ledning och funktionsförmåga är en grundpelare i format‐
ionernas verksamhet. Ledarskapsutbildning ordnas varje år för brandkårernas en‐
hetsledare och heltidsanställda befäl samt underbefäl. Utbildningen genomförs
eventuellt i samarbete med grannområdena. Utbildningen och utvecklingen är fo‐
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kuserad på att förbättra personernas och enheternas grundläggande beredskap.
Beredskapen för räddningsdykning utvecklas på räddningsverkets område.
Vid anskaffningen av materiel och i den operativa verksamheten beaktas också
nya metoder och utvecklingen av släckningssystemen. Vid materielanskaffningar
fästs uppmärksamhet vid ekonomi, arbetarskydd samt möjligheterna att utnyttja
nya metoder.
Räddningsverksamhetens ledningscentral, lägescentral / ledningsenhet utvecklas
så att en så realtida lägesbild som möjligt upprätthålls och följs och så att arbetar‐
skyddet ombesörjs inom ledningsverksamheten.
Lägescentralen utvecklas genom att räddningsväsendets och den prehospitala
akutsjukvårdens funktioner placeras i samma utrymme, så att personalen och sy‐
stemen kan utnyttjas gemensamt för ledning och logistik.

3.1.7.2

Beredskap för störningssituationer

Med en störningssituation under normala förhållanden avses ett hot eller en hän‐
delse som äventyrar säkerheten i samhället, samhällets funktionsförmåga eller
befolkningens levnadsmöjligheter. För att hantera den krävs att myndigheter och
andra aktörer samarbetar och kommunicerar i större omfattning eller intensivare
än vanligt (Säkerhetsstrategi för samhället 2010). Exempel på sådana störningar är
allvarliga naturkatastrofer, t.ex. stomskador och plötsligt stigande vattenyta samt
strålningsolyckor. Särskilt vid omfattande störningar kan man i praktiken bli
tvungen att styra räddningsväsendets resurser till de uppgifter som är viktigaste
med tanke på säkerheten. Enligt 28 § i räddningslagen ska uppgifterna sättas i pri‐
oritetsordning när omständigheterna kräver det.
Innehållet i räddningsväsendets uppgifter vid störningar avviker inte från den dag‐
liga verksamheten, men ledningens betydelse växer. Förutom räddningsverkets
egna resurser förutsätter särskilt handhavandet av omfattande störningar och
verksamheten under undantagsförhållanden ett fungerande ledningssystem och
samarbete som planeras tillsammans med andra räddningsverk och myndigheter.
Eftersom räddningsväsendet upprätthåller kontinuerlig lednings‐ och aktionsbe‐
redskap dygnet runt, är det ändamålsenligt att utnyttja denna beredskap i situat‐
ioner där någon annan myndighet bär det huvudsakliga ansvaret (Räddningsvä‐
sendets strategi 2025). Enligt 50 § i räddningslagen kan räddningsmyndigheten ge
handräckning som är förenlig med dess ansvarsområde för utförandet av en upp‐
gift som i lag föreskrivits för en statlig eller kommunal myndighet. Räddningsver‐
ket kan producera t.ex. tjänster i anslutning till upprätthållandet av lägesbilden.
Enligt definitionen i anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom rädd‐
ningsväsendet innebär beredskap för en storolycka en helhet som består av minst
en räddningssammanslutning som förmår arbeta oavbrutet. Enligt anvisningen om
servicenivåbeslutets innehåll och struktur ska beredskap för en storolycka kunna
upprättas inom 2 timmar efter det att den första enheten har tagit emot larmet.
Det lokala räddningsväsendet bestämmer vilken beredskap för en storolycka som
behövs på grund av riskerna och inom vilken tid beredskap för en storolycka ska
kunna upprättas.

Enligt 46 § 1 mom. i räddningslagen är statliga och kommunala myndigheter, in‐
rättningar och affärsverk skyldiga att under räddningsverkets ledning delta i pla‐
neringen av räddningsverksamheten på det sätt som föreskrivs i 47 § och att vid
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olyckor och tillbud handla så att räddningsverksamheten kan skötas effektivt. Med
stöd av bestämmelsen är t.ex. de sociala myndigheterna skyldiga att i samarbete
med räddningsväsendet planera och genomföra inkvartering av personer som för‐
lorat sin bostad i en eldsvåda, så att räddningsverksamheten som helhet sköts ef‐
fektivt särskilt med avseende på offren för eldsvådan.
Enligt 47 § i räddningslagen är myndigheter, inrättningar och affärsverk som är
skyldiga att ge räddningsmyndigheterna handräckning och experthjälp eller vars
sakkunskap annars behövs inom räddningsverksamheten och vid beredskap för
den skyldiga att under räddningsverkets ledning och samverkan göra upp behöv‐
liga planer för skötseln av sina uppgifter i samband med räddningsverksamhet och
för deltagande i räddningsverksamheten. Planeringen genomförs under rädd‐
ningsverkets ledning och i nödvändigt samarbete mellan ovannämnda aktörer.
Räddningsverket har rätt att begära att de aktörer som deltar i planeringsarbetet
lämnar utredningar om de resurser som de har tillgängliga för räddningsverksam‐
heten.

Nuläge
De resurser (räddningspluton/ ‐kompani) som förutsätts vid mera omfattande
olyckor, tillbud och specialsituationer sammankallas från flera stationer. Samman‐
kallandet av resurserna har planerats i larmanvisningarna och planerna för storo‐
lyckor/specialsituationer. När en räddningssammanslutning sammankallas utnytt‐
jas andra aktörers, t.ex. kommunernas, lednings‐ och beredskapsgrupper samt fri‐
villiga räddningstjänstgrupper.
Till följd av ändringar i verksamheten uppdaterar räddningsverket i samarbete
med de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten och som ger handräck‐
ning larmanvisningarna i Nödcentralens alarmerings‐ och datasystem. När rädd‐
ningsformationer sammankallas utnyttjas intilliggande räddningsverks beredskap.
Man har inga skriftliga samarbetsavtal med intilliggande räddningsverk.
Riskerna för en storolycka i räddningsområdet har utretts genom riskanalys och
analys som utförts med hjälp av inrikesministeriets Peltor program. Planerna för
hantering av storolyckor har uppdaterats och del av planerna håller på att utarbe‐
tas. Larmresponsen enligt planerna har uppdaterats. Övningar med tanke på en
storolycka har ordnats varje år.
Under den pågående servicenivåperioden har det ordnats 2‐3 övningar med tanke
på storolyckor varje år och några övningar med tanke på kemikalieolyckor till‐
sammans med de produktionsanläggningar som använder farliga kemikalier, vilka
baserar sig på externa räddningsplaner.
Kostnadseffekten av övningar med tanke på storolyckor är cirka 3 000–6 000
€/övning, marginalen motsvarar cirka 0,1 årsverken.
Ett lednings‐ och lägescentralsutrymme har utrustats på stationen i Vasa, där man
i enlighet med planen har förberett sig på att sköta prioriteringen och fördelning‐
en av uppgifter till räddningsgrupperna vid störningar. Tillsammans med nödcen‐
tralen har man kommit överens om samordning av nödcentralens och räddnings‐
verkets lednings‐ eller lägescentrals uppgiftsfördelning. Lednings‐/lägescentralen
är inte i kontinuerlig beredskap, utan den upprättas beroende på situationen.

Beslut
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Resurserna för beredskapen för storolyckor planeras i enlighet med riskerna i om‐
rådet så att de omfattar minst en räddningssammanslutning (två kompanier).
Enligt planen för störningar och storolyckor upprättas räddningssammanslutning‐
en och dess ledningsarrangemang inom två timmar efter det att den första enhet‐
en har tagit emot larmet.
Evakueringsplanen ses över och uppdateras i fråga om störningar.
Planerna för störningar och storolyckor ses över och uppdateras varje service‐
nivåbeslutsperiod.
P3/P2 inleder läges‐/ledningscentralens verksamhet beroende på situationen
inom en timme enligt den plan som gjorts upp för ledningscentralens verksamhet.
Räddningsverket ordnar varje år 2‐3 övningar med tanke på storolyckor och stör‐
ningar. Häri ingår skyldighet att vart tredje år ordna en övning i objekt för vilka sä‐
kerhetsrapport krävs.
Andra myndigheter ges handräckning på det sätt som förutsätts i räddningslagen.
Räddningsverket deltar med personal och materiel i handräckningsuppdragen på
det sätt som lagen förutsätter genom att komma överens om saken närmare med
samarbetsmyndigheterna.

Utveckling
Evakueringsplanen ses över och integreras i de planer som kommunerna gjort upp
med tanke på störningar.
Samarbetet inom räddningsverksamheten och planeringen och genomförandets
av räddningsverksamhetens beredskap utökas med intilliggande räddningsverk.
Nödcentralreformens inverkan på upprätthållandet av en läges‐ och ledningscen‐
tral 24/7 bedöms när Vasa nödcentral inleder sin verksamhet. Räddningsverket
förbereder sig på att upprätthålla uppgifter om sin egen verksamhet i nödcen‐
tralssystemet, vilket kan göras från lägescentralen. Möjligheterna att upprätta en
lägescentral 24/7 i samarbete med andra räddningsområden eller samarbetsmyn‐
digheter utreds.
Beredskapen för en storolycka i Kvarken utvecklas i samarbete med sjörädd‐
ningsmyndigheterna. Räddningsverket deltar i utvecklingen av MIRG‐
verksamheten på riksomfattande nivå. Räddningsverkets MIRG‐grupp utbildas så
att den kan agera vid marina storolyckor som stöd för riksomfattande MIRG‐
grupper.
Räddningsverket kompletterar planerna för storolyckor och störningar på följande
punkter:


Principerna för bistånd till ett annat räddningsverk och principerna för be‐
gäran om bistånd från ett annat räddningsverk överenskoms skriftligt.



Alarmering av enheter som avviker från larmanvisningen och placering av
uppgifterna i prioritetsordning (samarbete med Nödcentralsverket).



Inrättande av en lednings‐ och lägescentral jämte personal inklusive situat‐
ioner där det behövs andra myndigheter som deltar i räddningsverksam‐
heten. (Ledningscentralens arbetsordning)



Hur och med vilka system lägesbilden sammanställs, upprätthålls och förde‐
las.



Verksamhet, ledning och resurser i långvariga situationer.
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En plan för deltagande i räddningsverksamheten för de myndigheter som är
skyldiga att delta.



Kriterierna för handräckning som ges till eller fås av andra myndigheter
(materiel, utrusning, personal och sakkunskap som ska erbjudas) över‐
enskoms skriftligt.

Arbetsinsatsen för utarbetande och uppdaterande av avtalen som nämndes ovan är
minst 1,5 årsverken.

3.1.7.3

Undantagsförhållanden

Som undantagsförhållanden anses enligt 3 § i beredskapslagen
1. ett mot Finland riktat väpnat angrepp eller annat så allvarligt angrepp att
det kan jämställas med ett väpnat angrepp och förhållandena omedelbart
efter angreppet,
2. ett mot Finland riktat avsevärt hot om väpnat angrepp eller om annat så
allvarligt angrepp att det kan jämställas med ett väpnat angrepp, om befo‐
genheter enligt denna lag måste tas i bruk omedelbart för att avvärja verk‐
ningarna av hotet,
3. sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörj‐
ning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk
för samhällets vitala funktioner,
4. en synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den,
samt
5. en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvar‐
lig storolycka.

Enligt 6 § i beredskapslagen konstaterar statsrådet i samverkan med republikens
president att undantagsförhållanden råder i landet, och riksdagen tar det slutliga
beslutet om ibruktagningsförordningen.
Bestämmelser om särskilda befogenheter för räddningsväsendet under undan‐
tagsförhållanden finns i både räddningslagen och beredskapslagen. Verksamheten
enligt räddningslagen ska planeras och ordnas så att den är möjlig även under un‐
dantagsförhållanden enligt beredskapslagen (2 § 6 mom. i räddningslagen, 12 § I
beredskapslagen).
Så som också under normala förhållanden ska beredskap som planeras för undan‐
tagsförhållanden utgå från bedömning av faror. Grunderna för bedömningen fås
från bl.a. samhällets säkerhetsstrategi och militära myndigheter. På basis av be‐
dömningen av farorna besluter man om hurdan kapacitet bestående av styrsy‐
stem, förmåga att skydda, varna och evakuera befolkningen, räddningsverkets
egna resurser, resurser från andra räddningsverk, resurser från andra myndighet‐
er som deltar i räddningsväsendet och formationer som upprättas i enlighet med
beredskapslagen som behövs.
Betydelsen av de maktbefogenheter som tillämpas vid en enligt beredskapsplagen
synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den är att för‐
länga och utvidga myndigheternas normala befogenheter. Å andra sidan krävs
förordning av statsrådet för att dessa befogenheter ska kunna utövas eller ge‐
nomföras.
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Under en synnerligen allvarlig storolycka och förhållandena omedelbart efter den,
som konstaterats utgöra undantagsförhållanden, kan order om vistelsebegräns‐
ningar eller begränsningar i rörelsefriheten ges till exempel på områden där radi‐
oaktiva strålningsvärden stigit till en farligt hög nivå på grund av en kärnkraftso‐
lycka. Dessutom kan man ge ordet åt en i Finland bosatt person att fullgöra sin
skyldighet att utföra uppgifter som berör släckning, första hjälpen, vård, röjning
och rengöring samt lednings‐ och specialuppgifter inom befolkningsskyddsorgani‐
sationen, nödcentralsuppgifter eller andra uppgifter som kan jämställas med
dessa och är nödvändiga för att skydda befolkningen. Skyldigheten att skydda be‐
folkningen under synnerligen allvarliga olyckor kan tillämpas då skyldigheten att
delta i räddningsverksamhet enligt räddningslagen inte räcker till eller då det be‐
hövs långvarigare verksamhet.
I förberedelserna för undantagsförhållanden hör också att se till att den egna
verksamheten kan fortsätta så att tillgång på till exempel bränsle och reservdelar
kan garanteras.

Nuläge
Fasta elektroniska befolkningslarmanordningar med möjlighet till talkommunikat‐
ion täcker riskrutorna 1 och 2. Räddningsverket ser till att befolkningen kan varnas
med allmän farosignal och det varningsmeddelande som situationen förutsätter.
Inom räddningsverkets område finns 1011 skyddsrum. Av skyddsrummen finns
613 i samband med bostadshus och 298 i samband med arbetsplats‐ och affärs‐
byggnader. Resten av skyddsrummen utgörs av kommunernas ledningscentraler.
Det finns inga krav på att skyddsrum ska byggas inom Österbottens räddnings‐
verks område.
Räddningsverket upprätthåller ett register över skyddsrummen och inspekterar
skyddsrummen i enlighet med räddningslagen. Räddningsverket ordnar kurser
som berör underhåll och ibruktagning av skyddsrummen.
En plan för evakuering av befolkningen har gjorts upp. I evakueringsarrange‐
mangen i kommunernas beredskapsplaner har man beaktat utrymmesreserve‐
ringar och dagligvaruförsörjningen.
För ledningscentralens verksamhet har man sammanställt anvisningar om såväl
normala förhållanden som störningar och undantagsförhållanden.
Den personal som behövs för ledningsverksamhet larmas med grupplarm som
omfattar räddningsverkets befäl och delvis också manskapet. Ledningsberedskap‐
en uppgraderas efter behov när säkerhetsläget förändras.
Räddningsverket har reserverat den personal, den utrustning och de byggnader
som befolkningsskyddsorganisationen behöver. Områdets brandchefer och be‐
redskapsplaneraren deltar inom sina verksamhetsområden i beredskapen för un‐
dantagsförhållanden och befolkningsskydd samt i upprätthållandet av nödvändiga
formationer. Räddningsverket har utnämnt kontaktpersoner för befolkningsskydd
för kommunernas ledningscentraler för undantagsförhållanden inom sitt verk‐
samhetsområde.
Genom upplysning och rådgivning informeras områdets befolkning, företag, in‐
rättningar och bostadssammanslutningar om betydelsen av egen beredskap då
den allmänna farosignalen hörs.
Räddningsverket har skaffat och reserverat det befolkningsskyddsmaterial som
den egna verksamheten kräver. Materialanskaffningar har genomförts centrali‐
serat i enlighet med anskaffningsplanen som finns i beredskapsplanen. Rädd‐
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ningsverket har med hjälp av köpta tjänster sörjt för kontroll och service av de
strålningsmätare som behövs i den egna verksamheten.

Beslut


Mobila larm skaffas under 2014–2015 till områden som ligger utanför hör‐
barhetsområdet för de fasta befolkningslarmanordningarna.



Räddningsverket upprätthåller analys av faror som förutsätter evakuering,
en plan för och beredskap att flytta befolkning från farozoner. Evakuerings‐
planen integreras i de försörjningsplaner för den evakuerade befolkningen
som uppgjorts eller ska uppgöras i kommunerna och kommunernas nyckel‐
personer informeras om evakueringsplanernas ändrade innehåll samt hur
kunskaperna ska upprätthållas då personal byts. Räddningsverkets evakue‐
ringsplan uppdateras under 2014.



Räddningsverket ingår nödvändiga avtal med olika sammanslutningar om
samarbetsvillkoren och tillvägagångssätten samt uppdaterar existerande
samarbetsavtal under servicenivåbeslutsperioden.



Räddningsverket sörjer för sin beredskap för undantagsförhållanden, ut‐
bildning av personal med anknytning till detta och reservering av personal
inom räddningsverkets hela område. Formationernas person‐ och bygg‐
nadsreserveringar ses över under 2014.



Räddningsverket utrustar undercentralens personal och de räddningsform‐
ationer som inrättats för att skydda befolkningen. Samarbetet med organi‐
sationer som arrangerar utbildning i befolkningsskydd fortsätter.



Räddningsverket gör också i fortsättningen materialanskaffningar i enlighet
med anskaffningsplanen som finns i beredskapsplanen.



Räddningsverket sörjer för beredskapen för undantagsförhållanden genom
att upprätthålla beredskap att skydda befolkningen. Räddningsverket sam‐
ordnar räddningsverkets och kommunernas beredskapsplanering. Rädd‐
ningsverkets beredskapsplanerare fungerar som kontaktperson och expert
på den beredskapsplanering det befolkningsskydd som faller inom kommu‐
nernas ansvarsområde.

Utveckling
Alarmeringen och ledningen av de befolkningsskyddsformationer som ska upprät‐
tas inom räddningsområdet utvecklas.
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3.1.8

Ett enhetligt underlag för kommunernas beredskapsplaner utvecklas
Ledningscentralen utvecklas för att kunna svara på tillbud som uppstår un‐
der undantagsförhållanden
En plan uppgörs för flyttning av räddningsverkets ledningscentral till
skyddsutrymmen. Utrymme reserveras i ledningscentraler som byggts i exi‐
sterande skyddsutrymmen i området.
Räddningsverkets ledningscentral borde byggas i skyddsrummen bredvid
Vasa stads ledningscentral, som ett led i utvecklingen av ledningssystemet.



Räddningsverket skaffar egen utrustning för strålningsmätning till lednings‐
platserna i enlighet med befolkningsskyddets områdesindelning så att
räddningsformationerna kan följa stråldoserna och doshastigheterna.



Den utbildnings‐ och övningsverksamhet rörande beredskapsplanens inne‐
håll och arbete i en ledningscentral som arrangeras för kommunerna ut‐
vecklas.



Säkerhetskommunikationen utvecklas så att områdets befolkning, företag,
inrättningar och bostadssammanslutningar är medvetna om den egna be‐
redskapens betydelse när den allmänna farosignalen hörs.

Räddningsväsendets anvisningar och planer

Med räddningsväsendets planer och anvisningar strävar man efter att förutspå
hur resursreserveringen och resursutvecklingen påverkas av specialsituationer och
specialuppgifter. Planerna och anvisningarna stöder ledning av situationerna och
den övergripande hanteringen av uppgifterna.

Enligt 30 § i räddningslagen ska räddningsverket göra upp en plan för anskaffning
och leverans av släckvatten (släckvattenplan) i samarbete med de kommuner som
hör till räddningsområdet, de vattentjänstverk enligt lagen om vattentjänster
(119/2001) som bedriver verksamhet inom räddningsområdet och de vattenverk
som levererar vatten till dessa.
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Enligt 33 § i räddningslagen ska räddningsverket ska i samarbete med de myndig‐
heter som deltar i räddningsverksamheten och som ger handräckning samt Nöd‐
centralsverket göra upp anvisningar om tillkallande av resurser som behövs för
räddningsverksamheten.
Enligt 47 § i räddningslagen är myndigheter, inrättningar och affärsverk som är
skyldiga att ge räddningsmyndigheterna handräckning och experthjälp eller vars
sakkunskap annars behövs inom räddningsverksamheten och vid beredskap för
den skyldiga att under räddningsverkets ledning och i samverkan göra upp behöv‐
liga planer för skötseln av sina uppgifter i samband med räddningsverksamhet och
för deltagandet i räddningsverksamheten. Räddningsverket ska lämnas utredning‐
ar om de resurser som är tillgängliga för räddningsverksamheten.

Räddningsverket ska göra upp en extern räddningsplan i samarbete med den be‐
rörda verksamhetsidkaren för objekt som medför särskild risk, t.ex. ska verksam‐
hetsidkaren utarbeta en säkerhetsrapport (RäL 48 §). Räddningsverket och verk‐
samhetsidkaren ska tillsammans se till att informationen om planen ges och ordna
övningar för att säkerställa att räddningsplanen fungerar.

Nuläge
Österbottens räddningsverk har bl.a. följande anvisningar och planer:

Planer för storolyckor, av vilka planerna för flyg‐, järnvägs‐ och trafiko‐
lyckor samt bränder på skogs‐ och torvproduktionsområden uppdaterats


Ledningscentralanvisning



Ledning av räddningsverksamheten



Larmanvisningar/‐respons



Anvisning för meddelandekommunikation



Anvisning för räddningsdykning



Släckvattenplan



2 st. externa räddningsplaner



Räddningsverkets beredskapsplan



Evakueringsplan

Samarbetsplatser har gjorts upp i samarbete med de myndigheter som deltar i
räddningsverksamheten och som ger handräckning.
Enligt KEMU‐registret finns inom Österbottens räddningsverks område 5 produkt‐
ionsinrättningar där verksamhetsidkaren bör utarbeta en säkerhetsrapport.

Beslut
Existerande anvisningar och planer uppdateras under servicenivåbeslutsperioden
Räddningsverket kommer under servicenivåbeslutsperioden att komplettera och
lägga fram sin egen beredskapsplan för säkerställande av verksamhetens kontinui‐
tet. Planen uppdateras årligen och uppskattad arbetsinsats är 0,1 årsverken.
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Den jourhavande personalen och ansvarspersonen för planerna uppdaterar vid
behov operativa planer (inklusive planer för storolyckor). När planerna uppgörs
utnyttjas räddningsverkets partnerskapsnätverk.
Planerna uppdateras omedelbart ifall omständigheterna eller riskbedömningen
väsentligt ändras. I annat fall uppdateras planerna årligen. Arbetsinsatsen är cirka
0.2 årsverken.

3.1.9

Oljebekämpning

Oljebekämpning är en uppgift som ålagts räddningsverket genom annan lagstift‐
ning. Räddningsverket har därmed rätt att få ersättning för skötseln av denna
uppgift.
Bestämmelser om det lokala räddningsväsendets skyldighet att delta i oljebe‐
kämpning finns i

Räddningslagen och förordningen om räddningsväsendet (379/2011),
(407/2011)


Lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009)



Miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009)



Avfallslagen (646/2011)



Statsrådets förordning om avfall (179/2012)



Arbetarskyddslagen (738/2002)



Lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004)

Inom Österbottens räddningsverks område sker varje år ungefär 40 oljeolyckor, av
vilka största delen på landområden. Vid största delen av dessa drabbas miljön
endast av små mängder olja. Allvarligare fall inträffar några gånger per år.

Bekämpningsmyndigheter och ansvarsfördelningen mellan dem


Miljöministeriet har hand om den allmänna ledningen, uppföljningen
och utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieo‐
lyckor.



Finlands miljöcentral (SYKE) har på riksnivå hand om organiseringen och
utvecklingen av bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyck‐
or och den yrkesinriktade vidareutbildningen och fortbildningen på om‐
rådet. Den ska också se till att det anskaffas och upprätthålls tillräcklig
beredskap på riksnivå för att bekämpa fartygsoljeskador och fartygske‐
mikalieolyckor.



Närings‐, trafik‐ och miljöcentralen styr och övervakar organiseringen av
bekämpningen av oljeskador inom sitt område och fastställer de planer
för bekämpning av oljeskador som räddningsområdena inom dess verk‐
samhetsområde har gjort upp.



Det lokala räddningsväsendet ansvarar inom sitt område för bekämp‐
ningen av oljeskador på land och fartygsoljeskador. Det styr också be‐
redskapen för bekämpning av oljeskador inom sitt område.
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Kommunen ansvarar vid behov för efterbehandlingen inom sitt område.
De kommunala myndigheterna och verken ska vid behov delta i be‐
kämpningen av oljeskador.



Andra myndigheter (Trafiksäkerhetsverket, försvarsmakten och gräns‐
bevakningsväsendet) deltar i bekämpningen av fartygsolje‐ och fartygs‐
kemikalieskador. Gränsbevakningsväsendet deltar dock bara i bekämp‐
ningen av skador och olyckor på havsområden.

Det finns en särskild oljeskyddsfond för oljebekämpningsåtgärder och beredskap
för dessa. Oljeskyddsfonden ser till att ersättning betalas för bekämpningen av ol‐
jeskador i sådana fall då det inte har kunnat utredas vem som är ersättningsskyl‐
dig eller ersättningen inte till fullo kunnat drivas in hos den som är skyldig att be‐
tala ersättning för skadan. Oljeskyddsfonden ersätter oftast ungefär 70 % av de
totala kostnaderna som oljebekämpningen orsakat (beredskap, utrustning, verk‐
samhet).
Räddningsverket ska göra upp en oljebekämpningsplan som godkänns av Södra
Österbottens NTM‐central. Oljeskyddsfonden godkänner anskaffningar på över 85
000 €.

Nuläge
Österbottens räddningsverk har en oljebekämpningsplan som är i kraft tillsvidare.
Oljebekämpningsplanen baserar sig på riskanalys. Anskaffningsplanen som finns i
oljebekämpningsplanen har uppgjorts fram till 2014.
Miljöcentralen har godkänt planen inom ramen för sin behörighet och oljeskydds‐
fonden ombes fatta särskilda beslut i ärenden som faller inom dess behörighet.
Dagliga olyckor sköts med den normala räddningsorganisationen enligt principen
om den närmaste ändamålsenliga stationen. Medelstora och stora olyckor sköts
med hjälp av utrustning som man hämtat längre ifrån.

Målsättning
Räddningsverket kan följa oljebekämpningsplanens principer och utveckla sin be‐
redskap i enlighet med oljebekämpningsplanen. Den målsatta nivån och en plan
för att nå den anges i oljebekämpningsplanen. Målsättningen baserar sig på riska‐
nalys och slutledningar som gjorts på basis av den.

Utveckling
Räddningsverket utvecklar samarbetet med kommunerna i oljebekämpningsupp‐
gifter. Bildandet av frivilliga grupper i området stöds.

Beslut om oljebekämpning


Räddningsverkets oljebekämpningsplan upprätthålls och uppdateras
med jämna mellan rum för att motsvara förhållandena.



Punkterna som berör drifts‐ och anskaffningskostnader revideras vid be‐
hov, dock minst vart fjärde år.



Beslut om investeringar i oljebekämpningsutrustning behandlas och
fastställs årligen i samband med budgetbehandlingen.
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Bildandet av frivilliga grupper i området stöds.

3.2 Övriga uppgifter
3.2.1

Prehospital akutsjukvård

Allmänt
Hälso‐ och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskriver att sjukvårdsdistrikten ansvarar
för organiseringen av den prehospitala akutsjukvården fr.o.m. 1.1.2013. Social‐
och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011)
anger närmare uppgifterna och ansvaret för den prehospitala akutsjukvården
samt centralen för prehospital akutsjukvård inom ett specialupptagningsområde.
Förordningen tillämpas också på patienttransporter mellan vårdinrättningarna
som utförs med ambulans.
Inom Vasa sjukvårdsdistrikt produceras den prehospitala akutsjukvården i samar‐
bete mellan Vasa sjukvårdsdistrikt och de två räddningsverken i området, Öster‐
bottens räddningsverk samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets
räddningsverk. Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige godkände servicenivåbeslutet
för den prehospitala akutsjukvården för åren 2013 – 2016 den 11 juni 2012. I ser‐
vicenivåbeslutet bestäms tillgången till prehospital akutsjukvård, nivån på den och
dess innehåll inom verksamhetsområdet.

Prehospital akutsjukvård omfattar följande verksamheter:


prehospital akutsjukvård utanför sjukhus,



patienttransporter med ambulans mellan vårdinrättningar samt



första insatsen (förstadelvårdsverksamhet)

Med stöd av separata avtal producerar Österbottens räddningsverk dessutom
trygghetstelefonverksamhet i Vasa, Närpes, Korsholm och Kaskö.
Trygghetstelefonverksamheten har ökat mycket kraftigt de senaste åren och san‐
nolikt inleds verksamhet också i andra kommuner i en omfattning som inte även‐
tyrar den prehospitala akutsjukvård som angetts i sjukvårdsdistriktets service‐
nivåbeslut.
Förstainsatsenheten består av räddningsmän eller en avtalsperson som fått sär‐
skild utbildning för uppdraget, som kallas förstahjälpare.
Inom Österbottens räddningsverks organisation finns över 300 som har fått ut‐
bildning för första insatsen.

Nuläge
Prehospital akutsjukvård utanför sjukhus
Räddningsverket producerar i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt prehopsital
akutsjukvård inom sitt område.
Ambulanserna är placerade vid rätta stationer på basis av riskanalys. Ambulanser‐
na utför de uppdrag som nödcentralen förmedlar likvärdigt över kommungrän‐
serna enligt principen om närmaste enhet och med hänsyn till rätt nivå.
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Enheterna för prehospital akutsjukvård är indelade enligt vårdmöjligheterna och
personalens kompetens så att en del av ambulanserna fungerar på basnivå och en
del på vårdnivå.
På basnivå tryggas patientens grundläggande livsfunktioner och patienten kan ges
den mest väsentliga och centrala hjälpen. Med vårdnivå avses vård på effektivise‐
rad nivå som inbegriper t.ex. möjlighet till trombolysbehandling av hjärtinfarkt el‐
ler omfattande intravenös läkemedelsbehandling.
Räddningsverkets system för prehospital akutsjukvård omfattar för närvarande 12
ambulanser. Av dem fungerar 9 på vårdnivå och 3 på basnivå. Antalet årsverken
som används för att ordna den prehospitala akutsjukvården är ungefär 97.

Patienttransporter mellan vårdinrättningar
Österbottens räddningsverks ambulanser utför brådskande och icke‐brådskande
patienttransporter mellan vårdinrättningarna i enlighet med samarbetsavtalet.
Patienttransporterna är en del av den prehospitala akutsjukvården.
En stor del av patienttransporterna sker från Vasa centralsjukhus till primärvårds‐
enheter i de närliggande kommunerna. Nästan dagligen utför också en ambulans /
flera ambulanser brådskande transporter till universitetssjukhus, bl.a. Tays (Tam‐
merfors) och Tyks (Åbo).

Första insatsen
Första insatsen betyder i praktiken att specialutbildad räddningspersonal vid be‐
hov anlitas för prehospital akutsjukvård när man når nödställda patienter snabb‐
bare med räddningsenheter.
Syftet är således att minska dröjsmålet innan patienterna nås och inleda direkta
akutsjukvårdsåtgärder. Första insatsen stöder den prehospitala akutsjukvården.
En förstainsatsenhet ersätter dock aldrig ambulans. Första insatsens roll framhävs
i glesbygden, där ambulansnätet är glesare.
Första insatsen baserar sig på avtal som ingåtts med hälso‐ och sjukvårdens sam‐
arbetsområden.
Österbottens räddningsverk producerar fr.o.m. 2013 första insatsen i alla kom‐
muner inom räddningsområdet. Avtalet omfattar 23 förstainsatsenheter. Dessu‐
tom har Österbottens räddningsverk ingått samarbetsavtal med Vaasan Meripe‐
lastusyhdistys‐Vasa Sjöräddningsförening ry om första insatsen. Deras special‐
kunnande och materiel (Wärtsilä Rescue) stöder första insatsberedskapen i skär‐
gården. Österbottens räddningsverk har utbildat sjöräddningsföreningens med‐
lemmar.

Trygghetstelefonverksamhet
På basis av ett avtal med social‐ och hälsovårdsväsendet ordnar räddningsverket
trygghetstelefonverksamhet i Vasa, Kaskö och Närpes. Vid trygghetstelefonlarm
besöks kunderna vid behov av förstavårdare eller brandmän, som kontrollerar si‐
tuationen och vid behov ordnar nödvändiga fortsatta åtgärder.
Trygghetstelefoner används i första hand av äldre människor, som ett stöd så att
de kan bo hemma i stället för på institution. I framtiden producerar den prehospi‐
tala akutsjukvården även annan jourverksamhet inom hälso‐ och sjukvården än
enbart prehospital akutsjukvård.
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Målsättning
Räddningsverket är i även fortsättningen en pålitlig och högklassig regional produ‐
cent av prehospital akutsjukvård i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt.
Att producera räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård inom samma
organisation medför fördelar inom såväl den personaladministrativa som den
operativa verksamheten. Gemensam användning av personal med utbildning för
räddningsbranschen och prehospital akutsjukvård innebär en betydande fördel
när jourtjänster ska ordnas och t.ex. vid olyckor. Utbildning och användning av
gemensam personal innebär också en betydande fördel med tanke på bered‐
skapsplaneringen och organiseringen av verksamheten under undantagsförhål‐
landen.

Beslut
 Österbottens räddningsverk fortsätter att producera och utveckla den
prehospitala akutsjukvården i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt.
Sjukvårdsdistriktet ansvarar för organiseringen av verksamheten. I verk‐
samheten används den prehospitala akutsjukvårdspersonalen och rädd‐
ningspersonalen tillsammans och dess sakkunskap utnyttjas när uppdra‐
gen utförs.
 ETrygghetstelefonverksamheten i anslutning till den prehospitala akut‐
sjukvården fortsätter och den utvidgas vid behov i enlighet med service‐
nivåbeslutet för den prehospitala akutsjukvården.
 Kostnaderna för den prehospitala akutvården är åtskilda i räddnings‐
verksamhetens budget och de täcks enligt samarbetsavtalet kostnads‐
neutralt i enlighet med budgeten för den prehospitala sjukvården.

3.2.2

Internationell verksamhet

Beslut om internationell verksamhet
• Räddningsverkets personal deltar i FRF‐utbildning om IM står för kostna‐
derna för utbildningen och den personal som deltar i den. Om utbildning‐
en anses förbättra räddningsverkets beredskap kan räddningsverket delvis
delta i utbildningskostnaderna.
• De som utbildats för FRF‐verksamhet kan delta i internationella uppdrag
om IM ansvarar för kostnaderna.
• Samarbetet med de svenska myndigheterna utvecklas och fortsätter i
Kvarken (MIRG).

3.2.3

Stöd för beredskapsplaneringen

Enligt 27 § i räddningslagen stöder räddningsverket beredskapsplaneringen i en
kommun som hör till räddningsområdet, om detta har överenskommits med
kommunen. Dessutom bör man beakta 47 § i räddningslagen, som ålägger kom‐
munerna att delta i planeringen av räddningsverksamheten och vid behov också i
räddningsverksamheten. Räddningsverket är skyldigt att leda och samordna
denna planering (RäL 64 §).
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Det har inte ingåtts något närmare avtal om samarbetet mellan Österbottens
räddningsverk och kommunerna i anslutning till beredskapsplanering och bered‐
skap. Räddningsverkets beredskapsplanerare är kontaktperson och sakkunnig i
fråga om beredskaps‐ och befolkningsskyddsplaneringen tillsammans med kom‐
muner, företag och sammanslutningar. Räddningsverket har utsett kontaktperso‐
ner för räddningsområdets kommuners ledningscentraler under undantagsförhål‐
landen. De samarbetsrutiner som man kommit överens ingår i beredskaps‐ och
befolkningsskyddsplanerna. Kommunerna upprätthåller egna formationer och re‐
serverar för egen del byggnader, material och personal med stöd från räddnings‐
verket. Räddningsverket har reserverat och utrustar egen personal för befolk‐
ningsskyddsformationerna, som baserar sig på resurserna i normaltid.

Beslut


Ett samarbetsavtal om stöd för och samarbete kring kommunernas bered‐
skapsplanering upprättas på det sätt som lagen förutsätter



Räddningsverket stöder företags och sammanslutningars beredskapspla‐
nering.



Räddningsverkets beredskapsplanerare är kontaktperson och sakkunnig
när det gäller beredskaps‐ och befolkningsskyddsplaneringen tillsammans
med kommuner, företag och sammanslutningar.

Utveckling
Samarbetet med kommuner, företag och sammanslutning i fråga om beredskap
och reserveringar utvecklas.
Kommunerna stöds och aktiveras att delta i övningar med tanke på storolyckor.
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Österbottens räddningsverks beredskapssituation

Vasa

Ordinarie

1+1+5 (7)

60 sek

´‐ Vaasa / Vasklot

Avtalsbrandkår

1+4 (2)

15 min

1+4 (2)

30 min Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

´‐ Vasa / Dragnäsbäck Avtalsbrandkår

1+4 (2)

15 min

1+4 (2)

30 min Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

Korsholm / Kvevlax

Ordinarie

0+1 (1)

60 sek

´‐ Kvevlax

Avtalsbrandkår

0+1 (1)

5 min.

1+2 (2)

15 min 18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

´‐ Replot

Avtalsbrandkår

1+1 (0)

5 min.

1+2 (2)

15 min 17:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

17:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

´‐ Iskmo

Avtalsbrandkår

0+2 (1)

5 min.

1+3 (1)

15 min Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

1+4 (1)

15 min 18:00 ‐ 06:00

´‐ Björköby

Avtalsbrandkår

1+3 (2)

15 min

´‐ Smedsby

Avtalsbrandkår

1+1 (1)

5 min.

´‐ Voitby

Avtalsbrandkår

1+4+2

15 min

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt
1+1 (1)

18:00 ‐ 06:00

1+1 (1)

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

Laihela

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

Lillkyro

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

0+1 (0)

16:00 ‐ 08:00

0+1 (0)

Storkyro

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+2 (2)

Nykarleby

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

´‐ Jeppo

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

´‐ Munsala

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

0+1 (1)

Pedersöre, Bennäs

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

´‐ Esse

Avtalsbrandkår

1+1 (2)

5 min.

1+4 (2)

10 min 16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

´‐ Purmo

Avtalsbrandkår

1+1 (2)

5 min.

1+3 (2)

10 min 16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

Vörå

Avtalsbrandkår

1+1 (0)

5 min.

1+4 (2)

15 min 17:00 ‐ 06:00

1+1 (0)

17:00 ‐ 06:00

1+1 (0)

1+1 (2)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (2)

´‐ Oravais

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

´‐ Maxmo

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

´‐ Särkimo

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

Korsnäs

Deltidskår

Personliga avtal 5 min.

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

Malax

Deltidskår

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

´‐ Bergö

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

Personliga avtal

´‐ Petalax

Deltidskår

´‐ Solf

Avtalsbrandkår

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

´‐ Toby

Avtalsbrandkår

Kristinestad

Deltidskår

Personliga avtal

´‐ Sideby

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

´‐ Tjöck

Deltidskår

Personliga avtal

´‐ Lappfjärd

Avtalsbrandkår

Närpes

Deltidskår

´‐ Övermark

0+2 (1)

5 min.

1+3 (2)

15 min Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

0+1 (0)

5 min.

1+3 (2)

15 min 18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

18:00 ‐ 06:00

0+1 (0)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

1+3 (0)

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt
5 min.

1+4 (2)

15 min 00:00 ‐ 24:00

1+1 (0)

00:00 ‐ 24:00

1+1 (0)

Personliga avtal

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

16:00 ‐ 08:00

1+1 (1)

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

´‐ Pörtom

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt

Kaskö

Deltidskår

Personliga avtal

Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt Avtalas skilt
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