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Vårt verksamhetsår 2021 var vårt räddningsverks 160:e verksam-
hetsår. Jubileumsåret var mycket arbetsfyllt och i praktiken fort-
satte vi där det föregående året slutade, med corona och utveck-
ling av vår organisation.

Coronapandemin rådde under hela året och påverkade både sam-
hällets öppenhet och räddningsverkets verksamhet. Osäkerhet 
och svårighet med att kunna förutspå hur pandemin ökar eller 
minskar påverkade räddningsverkets personal och tjänster. De 
nationella restriktionerna skärptes och lättades nästan ständigt 
och räddningsverket följde med. Pandemins lopp skulle kunna 
liknas vid höjdkurvor från en bergsetapp i Tour de France. Smit-
totalen och restriktionerna varierade under året på samma sätt 
som etapperna går upp och ner i bergen. Hur som helst klarade vi 
oss väl som arbetsgemenskap och räddningsverk. Ett stort tack 
för detta till räddningsverkets personal. I dessa utmanande tider 
visade vår personal stor uthållighet och verksamheten god för-
måga. Våra arbetssätt har förändrats mycket, även permanent. 
Till exempel förblev mängden distansarbete på hög nivå under 
verksamhetsåret, och i slutet av året lanserade Helsingfors stad 
en anvisning för multilokalt arbete som mycket väl beskriver det 
nya normala. Vi kommer även i fortsättningen att arbeta från flera 
platser i de uppgifter där det är möjligt, det vill säga kontor, hem, 
sommarstugor eller till och med på väg. Vi har möten på nätet, på 
plats eller som hybrid. Jag tror att denna förändring är god, den 
motsvarar nutiden och går i rätt riktning, och vi vill som arbetsgi-
vare vara starkt med i den.

Helsingfors Räddningsskola – för vissa en sten i skon, för oss och 
Helsingforsbor en livsviktig utbildare av räddningsmän när hela 
Finland lider av en omfattande brist på räddningsmän. Vår uthålli-
ga skola fyller respektabla 50 år 2022. Med uthållighet, yrkeskick-
lighet och attityd har ”PEKO” utbildat räddningsmän för Helsing-
fors behov även i en osäkerhet kring tillståndet. Osäkerheten om 
tillstånd slutade i glada nyheter för oss när inrikesminister Maria 
Ohisalo beviljade ett tillstånd för Helsingfors stad som gäller tills 
vidare. Bristen på räddningsmän har blivit ohållbar i hela landet och 
Räddningsskolan har sin uppgift i att även fortsättningsvis utbilda 

yrkeskunniga räddningsmän, nu till Helsingfors, men förhoppnings-
vis statsfinansierat till hela landet och på två språk i framtiden.

Samtidigt som coronan blev en del av den dagliga verksamheten 
så blev också vår organisations utvecklingsprojekt Toimiva Pelas-
tuslaitos (Ett fungerande räddningsverk) det. Projektet var omfat-
tande och krävde mycket jobb. Målet med hela projektet var att 
förnya räddningsverkets organisation till sådan som vår personal 
önskade och sådan att vi kan svara på kommande förändringar, 
utmaningar och krav på bästa möjliga sätt. Rakhet, öppenhet, jäm-
likhet och modernt ledd verksamhet, beskrivet med några centra-
la termer. Delaktiggörandet var en av projektets centrala metoder, 
ett krävande sätt som tar tid, med vilket vi fick personalens röst 
hörd. Jag tycker att vi lyckades exemplariskt och för detta tackar 
vi alla de personer som vid sidan om sitt jobb satsade på detta 
projekt som är viktigt för alla.

Arbete och förändringar som gjorts i samband med Toimiva Pelas-
tuslaitos förbereder oss även till en annan, icke-förväntad föränd-
ring, reformen med välfärdsområden. Denna reform med många 
namn (VFO, social- och hälsovårdsreformen, reformen av social- 
och hälsovården samt räddningsväsendet) träder i kraft från och 
med den 1 januari 2023. I Helsingfors trodde inte många att lagstift-
ningen går igenom i riksdagen i juni 2021, men så gick det. Tjänster-
na inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs 
från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden och 
Helsingfors stad. Ändringen som i Helsingfors kallas för reformen 
av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbereddes re-
dan i förväg från våren och takten ökade mot utgången av året.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet kom-
mer att påverka Helsingfors stads räddningsverk som firar sitt 
160:e jubileumsår. På vilka sätt, det vet vi ännu inte. Vi är stadens 
äldsta ämbetsverk, som fortfarande är starkt i sin nuvarande form. 
Vi bär stolt vårt vackra emblem och vår flagga även under komman-
de år, som en del av stadens vapen, när vi tillsammans utvecklar vår 
verksamhet för att svara på den växande huvudstadens behov.

Räddningskommendörens 
översikt
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Ekonomi
Räddningsverkets räkenskapsperiods resultat var cirka tre miljo-
ner euro bättre än i budgeten (6,2 %). Driftskostnaderna på 61,84 
miljoner euro överskred budgeten med 0,48 miljoner euro. Orsa-
ken till överskridningen var tilläggskostnader som orsakades av 
pandemin, bokföringsmässiga överföringar från investeringar till 
driftskostnader och extrautgifter med extern finansiering.

Räddningsverkets bruttodriftskostnader utan avskrivningar var 
93,8 euro per invånare, en ökning med 5,3 procent från 2020. 
Driftskostnaderna för räddningsväsendet var 72,2 euro och för 
den prehospitala akutsjukvården 21,6 euro. Verksamhetsbidra-
get för räddningsverket och samtidigt räddningsverksamheten 
var 63,3 euro och resultatet för verksamhetsperioden, inklusive 
avskrivningar, var 67,4 euro per invånare. Den totala kostnaden 
för den prehospitala akutsjukvården, inklusive första insats och 
avskrivningar, var 23,1 euro per invånare.

Investeringarna i lösöre genomfördes enligt budgeten. År 2021 fär-
digställdes två räddningsfordon för spetsenheten och dessutom 
mottogs bland annat två personaltransportbilar och en servicebil. 
Den prehospitala akutsjukvårdens fordonsbestånd ökade med en 
läkarambulans och ett fordon för fältchefen inom den prehospita-
la akutsjukvården. Dessutom förnyades oljebekämpningsutrust-
ningen.

Personal
Räddningsverkets personalstyrka fortsatte att öka för att förkor-
ta responstiderna för räddningsverksamheten och snabb hjälp av 
den prehospitala akutsjukvården. Personalstyrkan uppgick till 760 
personer i slutet av året, vilket var 40 arbetstagare fler än 2020. 
Under året var antalet tillgängliga årsverken i genomsnitt 721 (+34 
årsverken). Den nationella bristen på räddningsmän syntes klart 
och av brandmän kunde inte alls planerat antal rekryteras.

Olycksfall och arbetarsäkerhet 
Under 2021 förekom totalt 25 (föregående år 52) fall som registre-
rades som olycksfall i arbetet (innefattar ej sådana som orsakats 
av motion). Av dessa ledde 10 (22) fall till frånvaro. Dessa orsakade 
123 (189) frånvarodagar. Som längst medförde en enskild olycka 
59 (28) frånvarodagar. Olycksfallet i fråga ägde rum under ett ut-
ryckningsuppdrag.

Under perioden januari–december 2021 ägde sex (13) motionso-
lyckor rum och dessa medförde totalt 40 (36) frånvarodagar. Den 
längsta frånvaron på grund av olycksfall i samband med motion 
var 14 (7) dagar.

Det förekom nio (8) olycksfall i samband med arbetsresor och 
dessa medförde totalt 78 (75) frånvarodagar.

Under 2020 gjordes 39 anmälningar om hot och våld. Alla anmäl-
ningar riktades till prehospitala akutvårdsuppdrag. Man har fäst 
alltmer uppmärksamhet på hantering av hot och våld från klienter 
genom att öka bland annat kunskaperna om situationshantering 
och utveckla verktygen för patientsäkerhet.

Statistiskt sett är det en nyttig observation att trenden i fråga om 
olycksfall i arbetet fortfarande är sjunkande. I synnerhet har anta-
let frånvarotillfällen på grund av olycksfall minskat.

Hanteringen av orsakerna till olycksfall och anmälningar om far-
liga situationer har förbättrats. En bidragande faktor kan ha varit 
att antalet olycksfall har minskat. Vi beaktar och genomför nu ak-
tiviteter kring arbetssäkerheten och arbetarskyddet i större om-
fattning i alla enheter som en del av vår verksamhet varje dag.

Ett enskilt betydande ärende under 2021 var ett upphandlingsbe-
slut om en enhet som underhåller utrustning efter uppdragen, för 
att minska brandmännens exponering för cancerframkallande 
ämnen. Fordonet utrustas för användning i början av 2022.

De ekonomiska kostnadseffekterna av olycksfallen var 30 750 (47 
250) euro för olycksfall i arbetet, 10 000 (9 000) euro för motions-
olyckor och 19 500 (18 750) euro för olycksfall under arbetsresor, 
alltså totalt 60 250 (75 000) euro (antalet frånvarodagar x 250 
euro/dag).

Inom parentes visas motsvarande siffror för 2020.

Jämförelse av antalet olycksfall 2017–2021 Frånvaro på grund av olycksfall 2017–2021

Arbetsresa

Arbete

Motion

Arbetsresa

Arbete

Motion
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Nyckeltal för Helsingfors  
stads räddningsverk 2021
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Räddningsverksamhet
Produktionen av tjänster inom Helsingfors stads räddningsverks 
räddningsverksamhet fortsatte i förhållanden som precis som un-
der det föregående året präglades av coronapandemin. Man lyck-
ades utmärkt med att upprätthålla den dagliga beredskapen trots 
frånvaron på grund av coronaisolering och -karantän. De goda 
resultaten nåddes dock inte utan uppoffringar, eftersom corona-
restriktionerna och -anvisningarna som hela tiden ändrades och 
en noggrann uppföljning av dem samt extra frånvaro belastade 
vår operativa personal som hela året var mycket hårt ansatt. Med 
planenlig verksamhet och vår personals oeftergivliga attityd kun-
de vi dock producera alla tjänster. Coronaviruset påverkade inte 
någons rätt att få hjälp utan alla uppdrag sköttes fullt ut, utan att 
kompromissa med de kvalitativa kriterierna.

Utvecklingen stagnerade inte i de utmanande förhållandena utan 
det målmedvetna arbetet fortsattes trots pandemin. Nätverket av 
räddningsstationer utvidgades med en andra tillfällig räddnings-
station när vi startade spetsenhetsverksamheten i Gårdsbacka i 
maj. Räddningsverkets ruinräddning tog ett stort steg framåt när 
kunskaperna och utrustningen utvecklades för att bättre svara 
på hotbilder som Finlands huvudstad kan möta i framtiden. Man 
fortsatte även utvecklingen av räddningsverksamhet till havs. Man 
fortsatte hela året att utveckla prestationsförmågan hos de fartyg 
som togs i bruk 2020 och att utbilda personalen. Seglingssäsong-
en kulminerade i deltagandet i den internationella övningen Balex 
Delta 2021, där både räddningsverkets fartyg och fartygets perso-
nal klarade sig utmärkt.

Räddningsverksamhetens uppdrag 2021
År 2021 hade räddningsverksamheten sammanlagt 9 438 uppdrag. 
I praktiken innebär detta att ett larmuppdrag för räddningsverk-
samhet uppstår i genomsnitt med 55 minuter och 41 sekunders 
mellanrum. Den livligaste månaden för räddningsverksamheten 
var juli då man hade 998 larmuppdrag. Skillnaden mot årets lug-
naste månad är betydande eftersom endast 557 larmuppdrag fö-
rekom i februari. Den uppdragstyp som orsakar flest utryckningar 

var traditionsenligt uppgifterna inom tillsyn och säkring av auto-
matiska brandlarmanläggningar, vilka uppgick till 2 279 uppdrag. 
Räddningsenheterna hade 855 prehospitala akuta omhänderta-
ganden och 818 uppdrag på grund av trafikolyckor. Det förekom 
801 bränder. Av dessa var 100 byggnadsbränder där fyra personer 
skadades allvarligt och ett människoliv gick förlorat.

Spetsenhet till Gårdsbacka
Räddningsverket har aktivt utvecklat sin beredskap i stadens nor-
ra delar. Den nya modellen för spetsenhetsverksamhet inleddes 
först i Kånala 2020 och nu i Gårdsbacka 2021. När man har utveck-
lat verksamheten, har man följt räddningsverkets plan för utveck-
ling av räddningsberedskapen. Gårdsbacka med sin omgivning är 
ett område med kraftig utveckling där invånarantalet växer och där 
flera av stadens huvudleder passerar. Även om Gårdsbacka ligger 
i mitten av en triangel som bildas av räddningsstationerna i Mel-
lungsby, Hertonäs och Malm, finns flera rutor i riskklass 1 där, dit 
man inte har hunnit inom uppställda tider för aktionsberedskap.

Räddningsverket hyrde en lokal som lämpar sig som temporär 
räddningsstation på Kärrsnäppsgränden tills dess att verksam-
heten kan flyttas till Gårdsbacka räddningsstation som färdig-
ställs på samma gränd. På den temporära räddningsstationen in-
leddes verksamheten i maj 2021 med Gårdsbacka spetsenhet vars 
operativa identifieringsnummer är HE6115. Den hade 625 uppdrag 
under ett knappt verksamhetsår. Spetsenheten klarade självstän-
digt 296 av dessa uppgifter. Den största delen av uppdragen var 
larm från automatiska brandlarmanläggningar, vilka uppgick till 
55 uppdrag. Det stora antalet trafikolyckor (54) för enheten väck-
er uppmärksamhet i detta område, vilket berättar om områdets 
läge i anslutning till Ring I, Österleden och Lahtisleden. Den tredje 
största uppdragsgruppen var prehospitala akutomhändertagan-
den, vilka uppgick till 43 uppdrag.
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Taktiskt sett lämpar sig spetsenheten väl för Gårdsbacka område. 
Den når olyckorna i sitt räddningsområde väl från sitt nuvarande 
centrala läge på Kärrsnäppsgränden. Den sköter mindre uppdrag 
bra själv och i mer krävande räddningssituationer kan den inleda 
snabb räddningsverksamhet och kartläggningsverksamhet, och 
räddningsstationerna runt omkring ger vid behov snabbt stöd i 
olycksområdet.

Spetsenhetsverksamheten i Gårdsbacka och Kånala passar 
mycket väl i räddningsverksamhetens metodsortiment i tätbe-
bodda stadsområden som har utmaningar med livlig trafik och 
rimliga tillgänglighetsproblem, men nås snabbt av kompletteran-
de räddningsformationer från verksamhetsområdet. Spetsen-
hetsverksamheten har tydligt förbättrat snabbheten för att inleda 
räddningsverksamhet i sina områden och medfört en ny verksam-
hetsmodell med vilken vi utvecklar Helsingfors räddningsverk-
samhet som helhet.

Förbättring av huvudstadens förmåga för ruinräddning
Med ruinräddning avses en mycket krävande och långvarig rädd-
ningsverksamhet i utmanande förhållanden, där människor, djur 
och egendom räddas från rasade byggnader. Helsingfors stads 
räddningsverk har som enda räddningsverk i Finland tagit in ruin-
räddning som ett delområde av sin räddningsverksamhet. Under 
2021 förbättrade räddningsverket sin förmåga för ruinräddning, 
vad gäller både utrustning och kunskaper, för att bättre svara på 
hotbilder som Finlands huvudstad i framtiden kan möta.

Ruinräddning är krävande specialkunnande som kräver specialut-
bildning. Personer som deltar i den dagliga räddningsverksamheten 
har utbildats i ruinräddning av nyckelpersoner. De har fått sin utbild-
ning hos Finlands trupper för internationell räddningsverksamhet. 
Räddningsverkets spjutspets för ruinräddning är centralräddnings-
stationens tunga räddningsenhet RHE105, vars personal har utöver 
övriga specialkunskaper även utbildats i de grundläggande kunska-
perna inom ruinräddning. Enheten har specialutrustning med vilken 
ruinräddning effektivt kan inledas. Våren 2021 färdigställdes en tung 
räddningscontainer RHE60K15 som är planerad för ruinräddning. I 
den tunga räddningscontainern finns betydligt mer specialutrust-
ning för räddning än i den tunga räddningsenheten RHE105. Med 
utrustningen kan man snabbt stöda strukturer, effektivt tränga ige-
nom strukturer samt både lyfta och flytta tunga föremål.

Under 2021 övade den tunga räddningsenheten RHE105 utöver egna 
övningar även två gånger långvarig ruinräddning tillsammans med 
Försvarsmaktens räddningsgrupp i vårt övningsområde för ruinrädd-
ning i Kasåkern. Räddningsverket startade dessutom på sommaren 
ett samarbete med ruinhundgruppen StadiPETO. Med testade ruin-
hundar blir sökningen i den första fasen snabbare och tillförlitligare.

Även om egentliga ruinräddningsuppdrag inte har förekommit 
under det innevarande året, har utbildningens och den nya ut-
rustningens fördelar redan synts i andra dagliga räddningsupp-
drag som RHE105 har skött. Det senaste exemplet på detta var en 
vindsbrand på Meiras fabrik i slutet av året. I släckningsarbetena 
användes kunskaper hos den tunga räddningsenhetens personal 
och utrustningen i den tunga räddningscontainern för att tränga 
igenom och släcka hålplattan i det översta bjälklaget. Dessutom 
kan kompetens hos oss på begäran lämnas som hjälp till andra 
områden i Finlands räddningsverksamhet. 

Ansvarsområdet Hav och miljö
Beredskapen för räddningsverksamhet till havs, inklusive bered-
skap för oljebekämpning, fortsatte planmässigt, och en ny oljebe-
kämpningsplan som sträcker sig till 2025 godkändes med rädd-
ningsnämndens beslut den 30 mars 2021. Det genomfördes aktiv 
utbildning och övning i användningen av de nya fartyg, tre univer-
salbåtar som motsvarar oljebekämpningsbåtar i klass D och utrust-
ningsfartyget Miina, som togs i bruk föregående år. Utbildnings- och 
övningsåret kulminerade när utrustningsfartyget Miina (RHE 728) 
och dess personal deltog i den internationella övningen Balex Delta 
2021 i Kotkas havsområde 23–25 augusti. Fartyget och personalen 
klarade trots krävande väderförhållanden utmärkt de uppdrag som 
de fick under övningen, och utrustningsfartyget nådde precis den 
prestationsförmåga som man strävade efter med upphandlingen.

De nya universalbåtarna visade sig också upppfylla målen. Bland 
annat möjligheten att flexibelt använda fartygens befäl på olika 
räddningsstationer som producerar verksamhet till havs har un-
derlättat upprätthållandet av båtarnas beredskap. Dessutom är 
fartygens tekniska prestationsförmåga utmärkt och den motsva-
rar räddningsverkets verksamhetsprofil till havs helt. Under dock-
ningsperioden 2021–2022 kompletteras båtarnas trimsystem som 
förbättrar köregenskaperna och brister som upptäckts under an-
vändning i navigeringssystemen och övrig teknik förbättras.
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Prehospital akutsjukvård
Antalet larm för akutvårdsenheterna ökade betydligt under som-
maren när coronarestriktionerna lättades.

I januari 2021 ökades resurserna för Helsingfors räddningsverks 
prehospitala akutsjukvård genom att omvandla EHE1331 till en en-
het med dygnetruntservice och i oktober startade EHE1363 som 
ny enhet i Mellungsby.

Kompetenshantering
Vi har försökt att genomföra kompetenshanteringen inom den 
prehospitala akutsjukvården enligt årsplanen, trots coronaviru-
set. Undervisningen genomfördes i en webbaserad inlärningsmiljö 
(Koulumaali). Fortbildningarna (på grund- och vårdnivå) hölls som 
planerat, med beaktande av coronarestriktionerna.

Läkarenhetens introduktionskurs ordnades tillsammans med HUS 
prehospitala akutsjukvård i Helsingfors. Fortbildningsdagarna för 
fältledare ordnades som planerat i maj och i december.

Simulationsutbildning för personalen vid läkarenheten och fältled-
ningsenheten blev en fast del av veckoprogrammet.

Räddningsmannakursen 43 genomförde akutvårdsperioden för 
räddningsmannaexamen och studerandena utexaminerades vå-
ren 2021. Räddningsmannakursen 44 inledde akutvårdsperioden 
hösten 2021.

Läroavtalsutbildningen som riktar till närvårdarexamen i kompe-
tensområdet för prehospital akutsjukvård på basnivån fortsatte 
livlig. Gruppen för hösten 2020 som på grund av coronan ställdes 
in kunde starta i januari 2021. Gruppens storlek var 28 studeran-
de. De första studerandena från denna grupp utexaminerades un-
der november och december 2021.

Nästa grupp för läroavtalsutbildning inledde sina studier i novem-
ber 2021, gruppens storlek var 32 studerande. Som mest hade vi 
samtidigt 60 studerande inom läroavtalsutbildningen.

Den länge planerade vikariepoolen för prehospital akutsjukvård 
inom HIKLU-området kunde startas. Från Helsingfors valdes sju 
personer till poolen. Från andra områden valdes tio personer som 
vikarier till Helsingfors. En introduktionskurs ordnades 17–18 maj 
2021 för vikarier som kommer till Helsingfors. Dessutom anslöt sig 
tre av Helsingfors räddningsverks gamla medarbetare till vikarie-
poolen. De första vikariaten utnyttjades i juni.

Under året ordnades två längre introduktionskurser inom pre-
hospital akutsjukvård för nya akutvårdare och räddningsmän. 
Årets första introduktionskurs i prehospital akutsjukvård ordna-
des i januari–februari och 17 nya räddningsmän deltog i den. Årets 
andra introduktionskurs i prehospital akutsjukvård ordnades i au-
gusti–september och 15 nya räddningsmän och 17 nya akutvårdare 
deltog i den. På dessa kurser var utbildarna akutsjukvårdsläkare, 
akutvårdsmästare, akutvårdare och brandmän/akutvårdare.

Kortare utbildningar ordnades året om. Dessa omfattade bland 
annat introduktioner för medarbetare som kommer tillbaka till 
jobbet efter långa ledigheter, utbildning i första insats för rädd-
ningsmän som kommit som sommarvikarier och introduktion i den 
nya monitordefibrilllatorn för personer som inte deltog i den ordi-
narie driftutbildningen.

Vårdresultat fortfarande på toppnivå 
internationellt sett
Mätningar av nöjdheten hos patienter och intressentgrupper för 
första insats gjordes 2021 och man fick goda resultat.
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Materialförvaltning
Efter en lång och grundlig ibruktagningsutbildning togs de nya Cor-
puls-monitordefibrillatorerna i operativt bruk i början av februari 2021.

I början av juni infördes en ny läkarambulans som nu för första 
gången hade byggts i ett chassi (MB Sprinter) som är en klass 
större. Det större chassit gav möjlighet att ändra läkarambulan-
sens personalutrymme till mer funktionellt med tanke på både 
akutvårdsläkarens och personalens behov. I konstruktionspla-
neringen spelade de brandmän/akutvårdare och läkarenhetens 
sjukvårdare som cirkulerar mellan enheter en betydande roll.

I december togs en bil HE11 i bruk för fältledaren. Även i detta 
projekt fastnade man för en lösning som avvek från tidigare bil-
modeller. Bilens kaross gjordes på ett chassi för en flakbil genom 
att utrusta det med flaktäckning som skräddarsytts för denna 
bil. Denna lösning gav betydligt mer utrymme för utrustning och 
vårdredskap då de kunde placeras mer ändamålsenligt i bilen.

Coronapandemins effekter
Coronapandemin fortsatte också under hela 2021. Arbetssäkerhet 
och skydd har betonats på akutvårdsuppdrag under hela pandemin. 
Räddningsverket har upprätthållit en god beredskap för skyddsut-
rustning under hela pandemin. Anvisningen för prehospital akut-
sjukvård har uppdaterats regelbundet på det sätt pandemin krävt 
och man har ordnat veckovisa informationsmöten för personalen.

En jourhavande coronaansvarig har hjälpt personalen inom den 
prehospitala akutsjukvården under hela pandemin och svarat på 
personalens frågor. 

Merlot Medi
Under 2021 har två versionsuppdateringar implementerats i Merlot 
Medi. Utvecklingen av applikationen Merlot Medi Office började och 
den första versionsuppdateringen infördes. Merlot Medis fakture-
ringsprogram utvecklades vad gäller automatisk fakturering.

Arbetssäkerhet
Räddningsverket deltar i den årliga nationella utredningen om far-
liga och hotfulla situationer. Anskaffningen av skyddskläder inom 

den prehospitala akutsjukvården startade och man gjorde en en-
kätundersökning för personalen om utvecklingen av skyddskläder.

Räddningsverket har deltagit i utvecklingen av arbetssäkerheten i 
den prehospitala akutsjukvården genom HIKLU-samarbetet. I HIK-
LU-området har man planerat ett gemensamt utbildningsmaterial 
om trygg verksamhet under akutvårdsuppdragen. Den prehospi-
tala akutsjukvården har också deltagit i inrikesministeriets projekt 
om beredskapen för farliga och hotfulla situationer vid räddnings-
verken. Den prehospitala akutsjukvården har också varit med och 
utvecklat räddningsverkets interna modell för kamratsamtal. 

Processer
Processverksamhetens utvecklingsprojekt i anslutning till kvali-
tetsledningen inom den prehospitala akutsjukvården vid Helsing-
fors räddningsverk startade under 2021 när man grundade ett 
processteam för prehospital akutsjukvård. Till processteamet re-
kryterades sex operativa personer som jobbar inom prehospital 
akutsjukvård. Teamets mål är att effektivisera bedömningen, ut-
vecklingen och planeringen av prehospital akutsjukvård i enlighet 
med forskningsdata som produceras av processverksamheten. 
Resultaten av vårdprocesser kan också användas för att styra 
skift- och fortutbildningen för personalen inom den prehospitala 
akutsjukvården. Målet med processmodellen är att närmare fast-
ställa kritiska funktioner inom den prehospitala akutsjukvården 
och göra dem mätbara och på så vis öka den prehospitala akut-
sjukvårdens värde och nytta för patienten.

Studerande och personer som bekantar sig
Den prehospitala akutsjukvården vid Helsingfors räddningsverk 
hade 2021 ungefär 150 praktikanter och personer som bekantade 
sig.  Praktikanter inom den prehospitala akutsjukvården kom i regel 
från läroinrättningar i Helsingfors (Arcada, Metropolia och Stadin 
ammattiopisto). I praktikperioden för personer som utbildar sig till 
räddningsmän inom den prehospitala akutsjukvården deltog förut-
om studerande från Helsingfors räddningsskola även studerande 
från Räddningsinstitutet i Kuopio. Personer som bekantade sig med 
den prehospitala akutsjukvården var representanter för olika sam-
arbetsaktörer och lärare vid läroinrättningar. Antalet praktikanter 
och personer som bekantar sig med den prehospitala akutsjukvår-
den håller så sakta på att återhämta sig till samma nivå som före 
coronaviruset.
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Tjänster för förebyggande av olyckor
Arbetet som räddningsverket gör för att förebygga olyckor består 
av säkerhetskommunikation, säkerhetsutbildning samt olika över-
vakningsuppgifter som åligger räddningsmyndigheterna. Bland de 
viktigaste övervakningsuppgifterna är att genomföra regelbund-
na brandsyner. Intervallet fastställs enligt risknivån för objektet 
som ska granskas. Brandinspektörernas arbete innefattar dock 
även många andra sakkunniguppdrag som kräver specialkunnan-
de. Inom expertfunktionen för tillsyn arbetar vi bland annat med 
byggnaders brandsäkerhet, utredningar om utrymningssäkerhet, 
evenemangssäkerhet, brandutredningar, kemikalietillsyn och bo-
endesäkerhet. Dessutom tillhandahåller brandinspektören anvis-
ningar och rådgivning om brand- och räddningssäkerheten för alla 
kommuninvånare, både på telefon och via e-post. Säkerhetsut-
bildningen och -kommunikationen produceras av ett specialiserat 
team som bland annat tillhandahåller brandsäkerhetsföreläsning-
ar, utbildningar i förstahandssläckning, e-utbildningar och olika 
utbildningspaket för arbetsgemenskapernas behov.

Verksamheten kring förebyggande av olyckor fortsatte 2021 på 
samma sätt som 2020, när en del av det dagliga arbetet fortfaran-
de skedde på hemmakontor i stället för räddningsstationer. Jäm-
fört med föregående år gav 2021 dock fler möjligheter att genom-
föra tjänster för förebyggande av olyckor, när vi till exempel kunde 
fortsätta med brandsyner och säkerhetsutbildningar nästan som 
under tidigare år. Även tjänsterna för objekt som omfattar risk-
grupper startades på nytt i slutet av året med beaktande av aktu-
ella nationella och räddningsverkets interna säkerhetsanvisningar 
och -praxis. Tjänsterna för förebyggande av olyckor genomfördes 
2021 i enlighet med en separat plan för förebyggande av olyckor. 

Boendesäkerhet – till följd av 
coronapandemin ökade intresset för 
beredskap i vardagen
Vad gäller boendesäkerheten betjänade Helsingfors räddningsverk 
och elva avtalsbrandkårer bostadsaktiebolag och boende i Helsing-
fors under 2021 och gav dem anvisningar om upprätthållande av 
brandsäkerheten samt förebyggande av olyckor. Den årliga 

självutvärderingsrundan riktade sig till drygt 1 100 bostadsaktie-
bolag som ligger i 24 av stadens områden. För bostadsaktiebolag 
ska det ur handledningens och rådgivningens perspektiv observe-
ras att intresset för beredskap i vardagen till följd av den globala 
pandemin har ökat. Självbedömningen av brandsäkerhet har mer 
än tidigare år setts som centralt verktyg för att upprätthålla den 
egna säkerheten. För att stöda självbedömningen utarbetade man 
2021 en elektronisk guide för boendesäkerhet i samarbete mellan 
huvudstadsregionens räddningsverk. Boendesäkerheten förknip-
pas centralt med experttjänsterna inom sotning som upprätthålls 
aktivt som tidigare år.

Övervakning av brandriskbostäder – 
Räddningsmyndigheterna satsade på 
arbetssäkerhet
Antalet anmälningar om olycksrisk steg fortfarande kraftigt under 
2021. Räddningsverket tog 2021 emot 259 anmälningar, medan an-
talet var 167 anmälningar 2020 och 142 anmälningar 2019. På två 
år har antalet anmälningar alltså nästan fördubblats. Baserat på de 
mottagna anmälningarna genomförde vi brandsyner i bostäderna. 
Vid brandsynerna observerade vi 2021 nästan 400 brister varav cir-
ka 25 procent gällde utrymningsvägar och cirka 30 procent mäng-
den föremål eller att brandvarnare saknades. Förutom tillsyn gav vi 
baserat på anmälningarna rådgivning till aktörer, såsom socialvä-
sendet och övriga myndigheter samt till representanter för bostads-
aktiebolag. Vi samarbetade i synnerhet med socialväsendet och 
för polisens del vässades praxisen i samband med handräckning. 
Under 2021 utvecklade vi särskilt nationella verksamhetsmodeller 
för tillsyn av brandriskbostäder med anknytning till arbetssäkerhet 
och införde räddningsväsendets gemensamma anmälningskanal 
för brandriskbostäder i form av en elektronisk blankett på webb-
platsen pelastustoimi.fi.

Kemikalietillsyn – nära 
myndighetssamarbete med moderna system
Under 2021 hanterade räddningsverket de inskickade kemikalie-

anmälningarna och fattade kemikaliebeslut om dem. Besluten fat-
tades i regel mot slutet av året. Speciellt anmälningar om flytgas 
kommer med mycket kort varsel och anmälningarna saknar ofta 
relativt mycket information. Under året hade vi ett starkt samar-
bete med olika myndigheter och deltog bland annat i utvecklings-
arbeten som gällde transporter och tillfällig förvaring av farliga 
ämnen. När det gäller myndighetssamarbetet observerades att 
samarbetet med andra myndigheter har underlättats och intensi-
fierats för ärenden i distansmöten. Möten mellan flera myndighe-
ter var 2021 betydligt lättare att ordna än tidigare.

Utredningar om utrymningssäkerhet – 
tillsyn av objekt som hör till riskgrupperna 
startade på normalt sätt under hösten
I Helsingfors finns cirka 350 vårdinrättningar samt objekt för ser-
vice- och stödboende som enligt lag måste upprätta en utredning 
om utrymningssäkerheten. Räddningsverket bedömde utredning-
arna om utrymningssäkerheten först i slutet av 2021 när objek-
ten som hör till riskgrupperna åter omfattades av normal tillsyn. 
På grund av den globala pandemin hade besök på objekt som hör 
till riskgrupperna begränsats hösten 2020 och under den första 
halvan av 2021. I stället för att behandla nya uppdateringar foku-
serade vi på att slutföra de tidigare, halvfärdiga uppdateringar-
na. Dessutom gjorde vi under 2021 mycket utvecklingsarbete med 
anknytning till utredningar om utrymningssäkerheten bland annat 
ur perspektiven huvudstadsregionens räddningsverks enhetliga 
verksamhetsmodeller, lagstiftningen och uppdaterade anvisning-
ar. För verksamhetens del identifierade vi tydligare än tidigare år 
att säkerhetsutbildningarna spelar en betydande roll för säker-
hetskompetensen vid objekt där utredning om utrymningssäker-
het ska göras.

Räddningsväsendets anordningar – 
statistiskt vanligt år  
Inom området för brandvarnare som är anslutna till nödcentralen 
var 2021 allt som allt ett vanligt år. Antalet uppdrag för behandling 

Brandinspektörer 

38
Säkerhetsinstruktörer

8
Brandsyner 

1 777

Säkerhetspoäng 

9 230

Säkerhetsutbildningar 

378
som nådde 

11 104 
Personer

http://pelastustoimi.fi
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av falska brandlarm, upprätthållande av objektskort, hantering av 
nyckelförvar och styrning, rådgivning och övervakning gällande 
automatiska brandvarnare motsvarade tidigare år.  Andelen fal-
ska larm av de automatiska brandlarmen var 97 procent 2021 och 
drygt 1 000 ERHE-avgifter skickades i samband med dem. 

Offentliga evenemang och tillfällig 
inkvartering – epidemins inverkan på 
evenemang fortsätter
Vad gäller offentliga evenemang och tillfällig inkvartering var 2021 
ett mycket likartat år med 2020. Det osäkra och varierande epide-
miläget under året påverkade fortfarande ordnandet av offentliga 
evenemang i Helsingfors väsentligt. Stora offentliga evenemang 
ordnades i första hand utomhus, och ett av de största var flygupp-
visningen i Brunnsparken. Ungefär en tredjedel av den servicepro-
duktion som 2021 planerades för offentliga evenemang genomför-
des. Utvecklingsuppdragen och kommunikationen förverkligades 
som planerat. 

Brandutredning – information för att 
förebygga olyckor genom utredning
Brandutredningar genomfördes 2021 som vanligt. Ämnet för den 
nationella temaundersökningen 2021 var bastubränder och Hel-
singfors stads räddningsverk deltog i undersökningen. Rädd-
ningsverkets partnernätverk har utarbetat en separat rapport om 
temaundersökningens resultat. I utgången av året skedde bran-
den i Meiras rosteri som fick mycket uppmärksamhet i Helsing-
fors, och branden utreddes. 

Strukturell brandsäkerhet – med nya 
metoder mot framtiden
För rådgivningen om strukturell brandsäkerhet fortsatte 2021 en-
ligt de ändringar som skedde under det föregående året. Förhand-
lingarna om byggprojekt skedde på distans och kontrollerna av 
byggnader för ibruktagning gjordes på plats. Till exempel syntes 
projekten i Mellersta Böle i vardagen, liksom det nationella samar-
betet för att förenhetliga räddningsverkens tolkningar. Ändringen 
av räddningslagen som trädde i kraft under 2021 medförde arbete 
för att verkställa ändringarna i myndighetsnätverket. 

Säkerhetskommunikation – andra 
året med specialarrangemang 
Målet med räddningsverkets säkerhetskommunikation är att främ-
ja förebyggandet av olyckor, beredskapen för olika risker och rätt 
agerande i nödsituationer. Vi genomför säkerhetskommunikation 
med hjälp av olika säkerhetsutbildningar, rådgivning och offentli-
ga evenemang. Som föregående år präglades verksamheten 2021 
av ständiga ändringar i möjligheterna att genomföra utbildningar 
och evenemang, på grund av coronapandemin. Utbildning på dis-
tans etablerade sig i serviceutbudet gällande säkerhetskommu-
nikation. Totalt nådde vår säkerhetskommunikation ut till 52 467 
personer. Vi ordnade 378 säkerhetsutbildningar som nådde 11 104 
personer. Riktandet av utbildningar specificeras nedan.

Vi satsade kraftigt på säkerhetskommunikation till barn och unga 
som under tidigare år. I slutet av året möjliggjorde restriktionerna 
att ordna besök av brandbilar till daghem och lekparker. Besöken 
genomfördes i samarbete mellan säkerhetsutbildare, räddnings-
mannastuderande och operativa medarbetare. Under året nådde 
vi sammanlagt 1 715 barn under skolåldern. En betydande resurs 
fick vi dessutom av avtalsbrandkårer som genomförde besök hos 
drygt 1 500 barn i 34 daghem.

Vi genomförde besöken på räddningsstationerna för fjärdeklas-
sarna på distans under hela året med en presentationsvideo och 
lektioner på Teams. Även Tulipysäkki-utbildningarna som berör 
olovlig hantering av eld genomförde vi på distans, men anknytan-
de interventioner som genomförs som flermyndighetssamarbeten 
ordnades på plats. Under året nådde vi 2 732 elever i grundsko-
lans årskurser 1–6.

Kampanjen NouHätä! som riktar sig till åttondeklassare nådde inte 
grundskolorna i Helsingfors till fullo på distans. Under 2021 nådde 
vi 1 391 elever i grundskolans årskurser 7–9. Även antalet utbild-
ningar för studerande på andra stadiet var mindre än tidigare år. 
Vi nådde 302 studerande.

Den största målgruppen för utbildningar som är riktade till vuxna 
var medarbetare på vårdinrättningar. Vi utbildade 2 295 personer. 
Vi genomförde utbildning i första hjälpen i samarbete med Röda 
Korset och 280 personer fick sådan utbildning. Utbildning i första-
handssläckning gavs till 1 891 personer.

Vi lyckades hålla Brandmuseet öppet under en del av året och 1 
066 personer besökte det för att bekanta sig med Helsingfors 
räddningsväsendes historia och få säkerhetsinformation. Vi kun-
de inte ordna stationsbesök under året.

Nästan alla offentliga evenemang tvingades ställa in 2021. På Hel-
singforsdagen ordnade vi dock en parad som följdes av cirka 40 
000 personer längs gatorna, vilket förklarar den stora tillväxten 
av antalet personer som nåddes med säkerhetskommunikation 
jämfört med året innan. I Helsingforsbiennalen deltog vi i evene-
mangspersonalens säkerhetsutbildningar.

Sociala medier utnyttjades aktivt. Vi förstärkte samarbetet med 
Helsingfors räddningsverks huvudkonton och andra underkon-
ton och på Instagramkontot kouluttajat.stadinbrankkari gjorde vi 
drygt hundra publikationer. Särskilt kan man nämna 112-dagens 
virtuella lektioner live på Instagram. Antalet följare på koulutta-
jat-kontot var cirka 600 vid utgången av året. På webbsidorna 
producerade vi nya digitala material om säkerhetskommunikation 
och vi byggde en separat webbplats turvallinenhelsinki.fi som pre-
senterar tjänsterna för förebyggande av olyckor.

Vi deltog även aktivt i det regionala och riksomfattande arbetet 
för utveckling av säkerhetskommunikationen genom olika slags 
arbetsgrupper, nätverk och projekt

.
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Befolkningsskydd och beredskap
Räddningsverket leder och samordnar beredskapen för räddnings-
verksamheten och tillhörande intressegrupper, för allvarliga situatio-
ner som hotar Helsingfors säkerhet. Med denna beredskap avses be-
redskapen att skydda och rädda människor, egendom och miljön vid 
allvarliga störningar och om det blir aktuellt med befolkningsskydd 
i samband med en väpnad konflikt. Beredskapen för undantagsför-
hållanden och befolkningsskydd vid räddningsverket samordnas av 
beredskapsfunktionen.

Under huvuddelen av året arbetade beredskapschefen (oco), två 
befolkningsskyddsplanerare och en ledande beredskapsplanerare 
inom beredskapsfunktionen. I slutet av året rekryterades en ledan-
de befolkningsskyddsplanerare och en befolkningsskyddsplanerare 
sade upp sig. Funktionens representanter satt i styrelsen för Fin-
lands Brandbefälsförbunds beredskaps- och befolkningsskyddsav-
delning och i HIKLU:s beredskapsavdelning samt deltar i Försvarsut-
bildningsföreningen MPK:s ESMPP:s utvecklingsgrupp för utbildning 
i bergskyddsrum och i STUK:s grupp som styr utbildning av frivilliga.

Det viktigaste resultatet från 2021 var räddningsverkets plan för kon-
tinuitetshantering som i slutet av året godkändes för användning. Un-
der det innevarande året fortsatte funktionen projektet för förnyelse 
av befolkningslarmsystemet och pilotförsök för ledningssystemen 
för bergskyddsrum tillsammans med tekniska avdelningen. Funktio-
nen deltog även som räddningsverkens representant i förnyelsear-
betet av räddningslagen. I slutet av året deltog funktionen i att grunda 
en planeringsenhet för beredskap och befolkningsskydd som startar 
i början av 2022. Enheten hör till avdelningen för riskhanteringstjäns-
ter. Beredskapsfunktionen fortsatte med studiebesök vars objekt var 
bland annat FRK:s logistikcentral i Kalkku och HST:s trafiklednings-
central.

Precis som under tidigare år deltog räddningsverket som expert i be-
redning av stadsplanering samt i planeringen och genomförandet av 
projekten med byggnation och grundrenovering av bergskyddsrum. 
Bakgrundsutredningar i anslutning till befolkningsskyddet utarbe-

tades för olika myndigheter vid staden och privata byggare. Liksom 
under tidigare år gavs även kundrådgivning om egen beredskap i bo-
stadshus, företag och inrättningar. 

Befolkningsskydd väckte intresse
Helsingfors stads arrangemang kring befolkningsskydd väck-
te stort intresse. För inhemska och utländska medier ordnades 
besök så att de kunde bekanta sig med våra allmänna arrange-
mang för befolkningsskyddet. Försvarsutskottets ordförande, 
riksdagsledamot Ilkka Kanerva, bekantade sig med arrangemang 
för befolkningsskyddet och Brändö bergskyddsrum. Nordiska 
räddningsdirektörer bekantande sig med Helsingfors stads be-
folkningsskydd och Havshagens bergskyddsrum under ledning av 
räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka. Funktionen stödde de 
nationella och regionala försvarskursernas besök på räddnings-
verket. Andra föreläsningar om Helsingfors räddningsväsendes 
beredskap och befolkningsskydd genomfördes för intressegrup-
per enligt behov och på begäran.

Det årliga seminariet VSS NYT på Helsingfors befolkningsskydds 
traditionsdag ordnades på distans i september. Föreläsarna var 
evolutionsbiolog Tuomas Aivelo vid Helsingfors universitet, pro-
fessor i statistik Paullina Ilmonen vid Aalto-universitetet, rymdfy-
siker och filosofie doktor Minna Palmroth vid Helsingfors univer-
sitet och forskardoktor Niko Pyrhönen vid Helsingfors universitet. 
Jämfört med tidigare år fick man deltagare brett från hela Finland.

Fortsättningskurser i bergskyddsrum i enlighet med samarbets-
avtalet som gjorts med Försvarsutbildningsföreningen MPK:s 
försvarsdistrikt i Södra Finland fortsattes inom ramen för coro-
narestriktionerna. Grundkursen flyttades från PVMoodle till MPK-
Moodle i årsskiftet 2021–2022.

Helsingfors stads räddningsverks befolkningsskyddsmuseum var 
öppet i begränsad omfattning för allmänheten. Utöver den nor-

mala verksamheten ordnades bokade visningar och utbildningar 
i museet. Funktionen stödde Brandmuseet med byggandet av en 
utställning för verkets 160. jubileumsår

. 
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Presentation av organisationen
Helsingfors stads räddningsverk
Helsingfors stads räddningsverk är ett av landets 22 regionala 
räddningsverk och ansvarar för säkerheten i huvudstaden i samar-
bete med andra myndigheter. För serviceproduktionen ansvarar en 
mångprofessionell personal som består av ungefär 800 experter. 
Räddningsverkets verksamhet styrs och övervakas av räddnings-
nämnden.

Räddningsverket har som mål att förebygga olyckor, minimera effek-
terna av olika nödsituationer genom effektiv räddningsverksamhet 
och prehospital akutsjukvård samt att förbereda sig för störningar, 
storolyckor och undantagstillstånd. Räddningsverket undersöker 
och utvecklar sin verksamhet kund- och framtidsorienterat.

Strategi
Räddningsverkets strategi förnyades under hösten 2021 och den 
godkändes i räddningsnämnden i februari 2022.

Värderingar
Vi-anda 
En god vi-anda är grunden för allt vi gör. Vår sammanhållna ar-
betsgemenskap är en av våra viktigaste resurser. Vi löser problem 
tillsammans, vi möter vardagen tillsammans. Vi stöttar varandra 
och i samarbete med våra kunder och våra intressenter gör vi Hel-
singfors till en trygg plats att leva i. 

Pålitlighet 
Vi är verkliga proffs. Vi litar på varandra, och folk litar på oss. En 
anställd vid Helsingfors räddningsverk identifieras genom sin 
kompetens. Vi utvecklar vår kompetens och är en stolt föregånga-
re inom räddningsbranschen. Vi är värda människors förtroende 
nu och i framtiden. 

Likabehandling 
Vi bemöter varandra och våra kunder på ett likvärdigt sätt och med 
respekt. Vi är ärliga, rättvisa och öppna. All vår verksamhet bygger 
alltid på jämlikhet och respekt. För oss är olikheter en tillgång. 

Meningsfullhet 
Vi gör ett samhälleligt viktigt och meningsfullt arbete för människor. 
Genom vårt arbete tryggar vi stadsbornas liv och skapar trygghet 
i vårt samhälle. Vårt uppdrag är att hjälpa och vi arbetar med hela 
vårt hjärta, även i svåra situationer.

Räddningsverkets har en matrisorganisation med räddningskom-
mendör Jani Pitkänen som ledare under 2021. Organisationen be-
stod under 2021 av tre avdelningar: räddningsavdelningen, förvalt-
nings- och utvecklingsavdelningen och den tekniska avdelningen.

Räddningsavdelningen är vidare indelad i tre områden som pro-
ducerar tjänsterna inom förebyggande av olyckor, räddningsverk-
samhet, prehospital akutsjukvård och beredskap.

Räddningsavdelningen leddes av räddningsdirektör Vesa Halonen.

Förvaltnings-och utvecklingsavdelningen ansvarar för utveckling-
en och styrningen av räddningsverksamheten och den prehospita-
la akutsjukvården, för forskning, kompetenshantering, kommuni-
kation och allmän förvaltning samt för stabs- och kanslitjänsterna 
för ledningen. Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen leddes av 
förvaltningschef Henri Nordenswan.

Den tekniska avdelningen ansvarar för den tekniska planeringen, 
materiel- och materialförvaltningen, IT och fastigheter. Avdelning-
en leddes av den tekniska chefen Kari Virtanen.
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Strategi och värdegrund
Helsingfors stads räddningsverks strategi för 2022–2025 utarbe-
tades i ett projekt i slutet av 2021. Strategin förnyades mitt under 
många förändringar. Den nationella ledningen av räddningsvä-
sendet förnyas som en del reformen av social- och hälsovården 
samt räddningsväsendet. I och med denna reform stärks inrikes-
ministeriets styrning och finansieringen av räddningsväsendet 
överförs från staden till staten. I styrningen av räddningsväsen-
det betonas statsrådets roll när den senare under 2022 kommer 
att fastställa de nationella strategiska målen för att ordna rädd-
ningsverksamheten 2023–2026.

Räddningsverket har i sin strategi beaktat målen för hela stads-
organisationen som ingår i Helsingfors stadsstrategi. Strategins 

syfte är att säkerställa att de gemensamma målen uppnås. Rädd-
ningsverkets strategi har utarbetats som ledningsverktyg så 
den har gjorts kärnfull och lätt kommunicerbar. Den stöder som 
sådan också stadsorganisationens interna förändringskommuni-
kation när räddningsverket från och med början av 2023 överförs 
från stadsmiljösektorn till en ny sektor tillsammans med social- 
och hälsovårdsbranschen.

Räddningsverkets strategi är en strategi i förändringsskedet vars 
uppgift är att samordna styrning från olika aktörer och stöda 
verkets ledning så att verksamheten samtidigt är både ändamål-
senlig och effektiv. Man kommer att fästa särskild uppmärksam-
het på att verkställa strategin. Planeringen av operativa mål som 

genomför de strategiska målen startade i slutet av 2021. Vi följer 
upp de operativa målen systematiskt och disciplinerat så att de 
uppsatta målen kan nås.

Missförhållanden som förknippas med räddningsbranschens 
verksamhetskultur väckte diskussion 2021. Räddningsverkets 
strategi erbjuder verktyg för att utveckla verksamhetskulturen 
eftersom den innehåller värden som personalen tillsammans har 
utarbetat. Denna i samarbete utarbetade värdegrund bygger en 
grund för utvecklingsarbetet som inleds 2022.

Räddningsverkets strategi utarbetades med starkt deltagande 
av personalen och intressegrupperna fick komma till tals. När 

man utarbetade strategin beaktade man utvecklingsbehoven i 
samband med ledningen och planeringen av verksamheten, som 
lyftes fram i utvecklingsprojektet Toimiva pelastuslaitos (Ett fung-
erande räddningsverk) från 2021.

Räddningsnämnden godkände strategin vid sitt möte den 9 fe-
bruari 2022

.

Räddningsverkets värden

Vi-anda 
En god vi-anda är grunden för allt vi gör. Vår sammanhållna 
arbetsgemenskap är en av våra viktigaste resurser. Vi löser 
problem tillsammans, vi möter vardagen tillsammans. Vi stöttar 
varandra och i samarbete med våra kunder och våra intressen-
ter gör vi Helsingfors till en trygg plats att leva i.

Pålitlighet
Vi är verkliga proffs. Vi litar på varandra, och folk litar på oss. 
En anställd vid Helsingfors räddningsverk identifieras genom 
sin kompetens. Vi utvecklar vår kompetens och är en stolt fö-
regångare inom räddningsbranschen. Vi är värda människors 
förtroende nu och i framtiden.

Likabehandling
Vi bemöter varandra och våra kunder på ett likvärdigt sätt och 
med respekt. Vi är ärliga, rättvisa och öppna. All vår verksamhet 
bygger alltid på jämlikhet och respekt. För oss är olikheter en 
tillgång.

Meningsfullhet
Vi gör ett samhälleligt viktigt och meningsfullt arbete för 
människor. Genom vårt arbete tryggar vi stadsbornas liv och 
skapar trygghet i vårt samhälle. Vårt uppdrag är att hjälpa och vi 
arbetar med hela vårt hjärta, även i svåra situationer.
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Uppnående av bindande operativa mål 2021
Bindande operativa mål
• Vi förhindrar olycksfall genom att ge stadsbor och parter i Hel-

singfors en förmåga att förhindra olyckor och begränsa deras 
effekter. Vi använder säkerhetspoäng för att mäta målet. Vårt 
mål var att uppnå minst 8 000 säkerhetspoäng. Målet uppnåd-
des. Resultatet var 10 558 poäng.

• Räddningsverksamheten har tillräcklig och ändamålsenlig be-
redskap att agera. Målet mäts med en genomsnittlig avgångs- 
och körtid till objektet vid olycksfallstyper som definierar risk-
klassen. Målet uppnåddes. Vår genomsnittliga avgångs- och 
körtid till objektet var högst 6 minuter i 52 procent av uppdra-
gen.

• Brådskande prehospital akutsjukvård genomförs i enlighet med 
beställarens krav. Målet mäts med insatstid för den prehospi-
tala akutsjukvården i uppdrag i klasserna A och B. Insatstiden 
bör vara högst åtta minuter i minst 70 procent av uppdragen. 
Dessutom bör överlevnadsprocenten för patienter med kam-
marflimmer som observerats av lekmän vara minst 32 procent. 
Målen nåddes delvis. Överlevnadsprocenten för patienter med 
kammarflimmer var 32 procent. Däremot var insatstiden 58 
procent, vilket underskred målet med tolv procentenheter. An-
talet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården återgick 
2021 till den ökande trenden före pandemin. Efter vård av en 
covid-19-patient behöver den prehospitala akutsjukvårdsenhe-
ten rengöras inuti och därför tas enheten ur larmberedskapen 
i 30–60 minuter. Detta ger ökad väntetid för patienten eftersom 
den ersättande enheten för ett uppdrag som sker samtidigt 
kommer från en plats som ligger längre bort.

• Personalens kunnande förbättras hela tiden. Målet mäts genom 
mängden fortbildning som bör ligga åtminstone på samma nivå 
som 2020. Målet överskreds med 30 procent. Oavsett pande-
miläget har nästan all fortbildning kunnat genomföras genom 
att utveckla metodiken och delvis även att komma i kapp ut-
bildningsskulden från 2020. På grund av rekryteringar har det 
genomförts exceptionellt mycket utbildning av ny personal.

• Vi främjar ständigt personalens arbetsförmåga. Målet mäts 
med kortvarig sjukfrånvaro och genomförandet av tidiga stöd-
åtgärder. Målet nåddes delvis. Kortvarig sjukfrånvaro låg högst 
på samma nivå som 2020. Genomförandegraden för tidigt stöd 
kunde inte mätas på grund av störningar i mätningsprocessen.

• Räddningsverkets verksamhet är lönsam, med tanke på änd-
ringarna i stadens tillväxt och servicebehov. Målet mäts genom 
resultatbudgetens tillräcklighet. Målet uppnåddes inte. Resul-
tatbudgeten överskreds med 480 000 euro. Överskridningen 
beror bland annat på att upphandlingar som tidigare har gjorts 
med anslag för investeringar har gjorts med anslag för drift-
sekonomin, med drygt 650 000 euro baserat på observationer 
i revisionen. Dessutom omfattar överskridningen tilläggskost-
nader på drygt 300 000 euro på grund av coronan och kost-
nader för verksamhetsutveckling på cirka 150 000 euro som 
täcks av stadens externa finansiering. 
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Forskningsverksamhet
Helsingfors stads räddningsverks forskningsfunktion har till upp-
gift att producera och sammanställa forskningsdata, analyser och 
utredningar för behoven inom beslutsfattande samt planering och 
utveckling av verksamheten. Forskningsfunktionens viktigaste 
uppgift är att förbereda räddningsverkets beslut om servicenivå 
och dokumentera riskanalysen som motiverar servicenivån.

I samband med forskning och riskanalys samarbetar vi även med 
andra aktörer inom räddningsbranschen och branschen för intern 
säkerhet både i Finland och utomlands, särskilt med räddnings-
verken i de stora nordiska städerna, och forskningsfunktionen an-
svarar även för detta. Räddningsverket deltar brett i i forskningen 
inom räddningsbranschen samt i riskanalyser och utvecklingen av 
förutsättningarna för den, till exempel vad beträffar rapportering 
om räddningsverkens verksamhet och de datasystem som an-
vänds.

Bättre planering och beslutsfattande utifrån 
information
På räddningsverket fortsatte man att utveckla verktygen och kom-
petensen för informationsbaserat ledarskap. I ett datastrategipro-
jekt som inleddes förra året har man på räddningsverket kartlagt 
informationskällor och material som finns tillgängliga för plane-
ring, utveckling, beslutsfattande och ledning inom olika funktio-
ner. Utifrån detta arbete har man identifierat utvecklingsbehov för 
att utnyttja information och förbättrat användbarheten för befint-
lig information bland annat genom att utveckla den automatiska 
rapporteringen av uppföljningsinformation från flera olika källor 

och de visuella utsikterna för verksamhetsstyrning. Detta utveck-
lingsarbete har utöver i räddningsverkets eget arbete även gjorts 
i HIKLU-samarbetet för Helsingfors och Nylands räddningsverk, 
där man bland annat har producerat gemensamma Power BI-rap-
portvyer för uppföljning av olycksutvecklingen och räddningsverk-
samhetens servicenivå.

Analys av verksamhetsmiljön bakom 
strategiarbetet
I bakgrunden till strategiarbetet som 2021 inleddes gjorde man en 
grundlig genomgång av räddningsverkets verksamhetsmiljö och 
dess utvecklingsriktningar. Syftet var att identifiera de mest be-
tydande förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön och bedöma 
deras effekter på Helsingfors räddningsväsendes servicebehov 
och räddningsverkets verksamhet. I den involverande proces-
sen utnyttjades utöver analyser, utredningar och statistikdata om 
verksamhetsmiljön i Nyland och Helsingfors också personalens 
och experternas kunskaper.

Enkäten som riktades till Nylands räddningsverks personal sam-
lade speciellt information som grundar sig på uppfattningar, ob-
servationer och upplevelser av personer som jobbar på fältet. 
Resultat som sammanställts utifrån skrifliga källor och persona-
lenkäten preciserades ytterligare med arbete i verkstadsform 
på räddningsverkets strategiseminarium. De mest betydande 
förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön inkluderades i rädd-
ningsverkets strategi för att bilda ramen till och styra den kom-
mande strategiperiodens målsättningar

.
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Kompetensutveckling och Räddningsskolan
Kompetenscentrum 
Förndringarna i samhället och i vår verksamhetsmiljö märks kraftigt 
även inom räddningsbranschen. Ändringarna märks på alla delom-
råden, till exempel vid objekten, i innehållet, i processerna, i organi-
sationen, i redskapen, i våra verksamhetsmodeller, i intressegrupp-
smiljön och i förvaltningen. Sist och slutligen är det även i samband 
med ändringar och utveckling fråga om mänsklig inlärning. Ökande 
kunskaper möjliggör utveckling och de förändringar som hör till den. 
Å andra sidan gör förändringar inom ett arbetsområde den aktuella 
kompetensen otillräcklig och kräver att man lär sig nytt.

På Helsingfors stads räddningsverk är inlärningen kraftigt kopplad 
till arbetsgemenskapens kultur och räddningsverkets verksamhets-
sätt varje dag. Räddningsverkets egen läroanstalt Räddningsskolan, 
den dagliga arbetsskiftsutbildningen, det gemensamma arbetet och 
reflektionerna kring hur det görs kombinerat med förändringar i 
verksamhetsmiljön och de utmaningar som dessa medför skapar en 
gynnsam miljö för lärande och utveckling av kunskaperna. Gemen-
samt dryftas de dagliga rutinerna och även oväntade avvikelser. 

Personalen vid Kompetenscentret 
Kompetenscentrets personal i slutet av 2021 omfattade rektorn, 
utvecklingschefen för utbildningen, en utbildningsbrandmästa-
re, en lärare, tre övningsmästare, tre yngre övningsmästare, en 
beredskapslärare, en lärare i beredskap som är gemensam med 
Räddningsinstitutet, en räddningsområdesmästare, en deltids-
anställd förvaltningssekreterare och en lokalvårdare (Palmia). 
Rektorn för Räddningsskolan var fortfarande Matti Waitinen. När 
Matti Waitinen i slutet av året gick på semester innan han gick i 
pension, utsågs Jari Lempinen till rektor. Som en konkret form av 
vårt samarbete med räddningsskolan fortsatte äldre läraren Petri 
Huupponen att arbeta inom Kompetenscentret. Hälften av hans 
arbete riktade sig till beredskapsutbildningen för södra Finland 
inom Räddningsskolan och andra hälften till att arrangera Hel-
singfors befolkningsskydds- och beredskapsutbildning.

Räddningsskolan – en del av 
Kompetenscentret 
Under 2021 arrangerades tre räddningsmannakurser (kurs 43, 44 
och 45) som ämbetsexamina inom Räddningsskolan. Under 2021 
ansvarade utbildningsbrandmästare Jari Lempinen för koordine-
ring och genomförandeplanering av Räddningsskolans ämbets-
examen. Inom planeringen bildade genomförandet av ämbets-
examen i hybridform på grund av coronaviruset ett alldeles eget 
uppgiftsområde. Under pandemin genomförde vi närundervisning 
med särskilda försiktighetsåtgärder, i små grupper på olika håll i 
staden. Teoriundervisningen genomfördes på distans. Ändringar-
na som genomfördes inom undervisningen gav möjlighet att fort-
sätta utbildningen utan avbrott även under pandemitiden.

Under året hade vi sammanlagt 7 040 utbildningsdagar inom äm-
betsexamen. Tillsammans med räddningsverkets akutvårdsenhet 
och Stadin ammattiopisto fortsatte Kunskapscentret att arrange-
ra fortbildning för de utexaminerade räddningsmännen i enlighet 
med 2011 års förordning om akutvård. I denna läroavtalsutbildning 
utexamineras brandmännen/akutvårdarna från Räddningsskolan 
på cirka ett år och blir närvårdare med inriktning på prehospital 
akutsjukvård (närvårdare pt.). Den tionde gruppen för denna typ 
av läroavtalsutbildning startade sin utbildning 2021.

I Räddningsverkets övningsområde, som ingår i Kompetenscen-
tret, deltog under 2021 sammanlagt 2 257 personer i olika slags 
räddningsövningar. Användningen av övningsområdet var delvis 
kopplad till strävan och satsningen på att upprätthålla och ytterli-
gare effektivisera det regionala samarbetet mellan myndigheterna

.
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Beredskapsutbildning 2021
Beredskapsutbildning har getts som en del av ämbetsexamen och 
i utbildningen av bergskyddsrumspersonalpoolen inom den tred-
je sektorn. Målen och riktlinjerna för stadskoncernens interna ut-
bildning skissades i samarbete med sektorerna. Denna utbildning 
inleds när den nya skyddsplanen färdigställs 2022.

Målen för beredskapsutbildningen uppnåddes och till och med 
överskreds, även om pandemin snabbt ändrade planerna och de 
praktiska utbildningarna planerades för en kortare period och 
ändrades till distansutbildningar. Målen överskreds genom att 
förankra större samarbeten inom den tredje sektorn och stöda 
en större roll för aktörerna.

När man förberedde för räddningsverkets organisationsföränd-
ring, var personalresursen för beredskapsutbildning klart mindre 
och man bestämde att överföra beredskapsutbildningen till be-
folkningsskyddsenheten.

I beredskapsutbildningen har 2021 på många sätt varit förändring 
och beredskap för förändring. Kompentensen inom beredskaps-
utbildning överfördes till en ny avdelning i vår organisation och det 
skapades en ny enhet för organisationens kompetenshantering, 
vilket fördjupar samarbetsbehovet och antalet samarbeten.

Fortbildning av räddningsverkets personal som en del av 
personalens kompetenshantering 

Kompetenscentrets linje för fortbildning har hela ansvaret för 
samordningen av fortbildningsverksamheten för Helsingfors 
stads räddningsverk. Kunskapscentrets uppgifter innefattar ut-
bildningsplanering, förvaltning, produktion och upphandling av 
utbildningsservice, styrning och uppföljning av verksamheten 
samt rapportering om dessa. För utbildningsverksamheten var 
verksamhetsåret 2021 mycket avvikande, liksom året innan. Ge-
nom att utnyttja erfarenheterna från 2020 lyckades man utveckla 
utbildningstjänsternas produktion så att de interna utbildningar-
na kunde genomföras på ett hälsosäkert sätt. Detta krävde extra 

satsningar på utbildningsresurser och i att göra utbildningarna 
mångformigare. Introduktionsbehov som orsakades av stora re-
kryteringar av operativ personal medförde ett stort utbildningsbe-
hov som ledde till att målnivån för antalet utbildningar överskreds 
med 30 procent. Det fanns dock stora utmaningar med tillgången 
till utbildningsservice som skaffades utanför räddningsverket, i 
synnerhet vad gäller utbildning som närundervisning.

Tyngdpunkten har legat vid utveckling av verksamhetsmodeller i 
samarbete med räddningsverkets kärnprocesser, samt att trots 
undantagsläget arbeta in verksamhetssätten i samband med detta. 
Uppföljningen och rapporteringen av kompetenshanteringen sker 
via elektroniska system. Dessa system är eTAika, M2 och Numeron.

Under 2021 var den totala omfattningen av den externa fortbild-
ningsverksamheten utanför arbetsskiften 3 775 utbildningsdagar, 
inklusive fortbildningen för personal inom räddningsverksamhet, 
prehospital akutsjukvård och förebyggande av olyckor

samt introduktionskurserna. Utöver detta har kompetenscentret 
styrt skiftutbildningen för personalen på räddningsavdelning-
en. Skiftutbildningen är en mycket betydande utbildningsresurs 
i räddningsverkets fortbildning. Antalet kursdeltagartillfällen är 
cirka 25 000 per år. I styrningen av skiftutbildningen har kunska-
per förts över till manskapsnivån via brandförmän och den pre-
hospitala akutsjukvårdens skiftledare samt genom helheter som 
genomförts som nätstudier. Närvårdarexamen som genomför-
des som läroavtalsutbildning avlades av 32 personer 2021 och 28 
personer inledde sina studier. Utöver detta hänvisades personal 
från Helsingfors stads räddningsverk till examensutbildning som 
produceras av externa läroanstalter i en omfattning enligt perso-
nalplanen. Sådana examensutbildningar är: brandingenjör YHS, 
akutvårdare YHS och utbildning som medför sjöfartskompetens 
(båtförare, skeppare och maskinist).

. 
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Tekniska tjänster
Totalt åtta räddningsstationer, två lätta enhetsstationer, Kun-
skapscentret, oljebekämpningsdepån, tre havsstationer och 50 
befolkningsskyddsrum ingick i räddningsverkets fastighetsservi-
ce 2021.

Baserat på riskanalysen för räddningsverket uppnår vi på många 
områden inte det mål för hur riskområdena nås som har fastställts 
i servicenivåbeslutet. De fyra mest kritiska områdena är, i rang-
ordning, Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö.

En spetsenhetsstation har verkat i Kånala sedan maj 2020, bygg-
arbetena för den egentliga räddningsstationen i Kånala inleddes i 
juni 2021 och den färdigställs före utgången av 2022.

För räddningsstationen i Gårdsbacka gjordes preliminära utkast 
för en ändring av stadsplanen på adressen Grönbensgränden 6. 
Planen har fastställts och projektplanen är i slutskedet. Byggarbe-
tena ska börja 2023. För att förbättra åtkomsten till området innan 
den nya räddningsstationen är klar hyrde vi lokaler för spetsenhe-
ten i en fastighet på Kärrsnäppsgränden från februari 2021, och 
verksamheten inleddes i juni.

För den nya räddningsstationen i Mosabacka kartlade vi lokaler, 
men på grund av personalsituationen flyttades projektet till hös-
ten 2022. Byggandet av den nya räddningsstationen i Mosabacka 
ska inledas 2025.

För Nordsjö valde vi tomten på Östremmarvägen som kräver en 
planändring. Byggandet ska enligt investeringsplanen inledas 
2028.

Renoveringarna av centralräddningsstationen som utökats med 
förbättringar av inomhusluften och energiförbrukningen har på-
gått hela 2021. Arbetena framskrider snabbare än beräknades. 
Objektet torde färdigställas i juni 2022.

Den finslipade projektplaneringen av Nylands lägescentral blev 
klar hösten 2021. Projektet väntar på beslut.

Projektplanen för renoveringen av el- och VVS-teknik i Näshöjdens 
befolkningsskyddsrum kräver endast finslipning.

Disponenterna har låtit utföra mycket årligt reparationsarbete och 
skött om arrangemangen för städning, avfallshantering, grönområ-
den och snöröjning samt inköp av möbler och flytt. Mängden arbete 
har ökat särskilt av arrangemangen för centralräddningsstationens 
tillfälliga lokaler, ändringarna och utrustningen av Gårdsbacka spet-
senhet och deltagande i upphandling av städning.

Utöver normalt underhåll har det varit extra arbete med passer- 
och säkerhetsteknik på grund av uppdateringar kopplade till flyttar 
och många ändringar av personer och uppgifter, uppdateringar av 
passersystem samt planeringsarbete som krävs för nya fastigheter.

Förra året belastades lokalenheten av det ovanligt stora antalet 
byggprojekt i olika skeden samt deltagandet i projektet Toimiva 
Pelastuslaitos och SOTEPE-beredningsarbetet

.
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VVS-arbeten
• Utbyte av vattenpumpstationen vid Kanalparken

• Byte av pumpstationens behållare på Djurgårdsvägen

• Byte av luftvärmepumparna i Malms stations centralförråd

• Byggande av kylning i manskaps- och kontorslokaler på 
Mellungsby station

• Byte av väderdörren i Nervandergatans befolkningsskyddsrum

• Byte av värmeväxlaren för tappvatten på Kottby station

• Byte av värmeväxlaren för tappvatten på basen

• Byte av kemikaliesystemet i centralräddningsstationens 
övningsbassäng 

• Byte av massorna i sandfiltersystemet till centralräddnings-
stationens övningsbassäng och reparation av rörledningar 

Elarbeten
Reparation av räddningsstationernas operativa fordons motordör-
rar som eget arbete samt ordnande av reparation av större fel, by-
ten av slitdelar, regelbunden service och lagstadgade myndighets-
kontroller (98 dörrar).

• Organisation av hissreparationer, lagstadgade kontroller och re-
gelbunden service (19 hissar).

• Organisation av service av brandlarmsutrustning, reparationer 
och lagstadgade myndighetskontroller.

• Reparation av felaktig styrautomatik i reservgeneratorer och an-
dra fel som hindrar driften i Dals befolkningsskyddsrum.

• Expertuppdrag vid genomgång och komplettering av elplanerna 
för Kånala räddningsstation och Kärrsnäppsgrändens lättsta-
tion.

• Extra installationer, som inte inkluderades i entreprenaden, 
i samband med idrifttagningen av den lätta stationen på Kärr-
snäppsgränden.

• Fortsättning av 10-årskontroller, som påbörjades 2020 men av-
bröts på grund av coronapandemin, av utrustningshelheter som 
innehåller högspänningsutrustning (nio transformatorstationer) 
och reparation av tiotals brister som observerades vid kontrol-
ler, efterbesiktningar. Arbetet fortsätter fortfarande.

• Organisation av reparation, årlig service och uppdatering av gas-
övervakningsutrustning.

• Elinstallationer av laddningsstationer för verkets elbilar.

• Eländringsarbeten av centralräddningsstationens tidigare kund-
tjänstställe till ett medierum.

• Tillägg av eluttag i träverkstaden i Kasåkern och ändring av trä-
maskinernas inmatning så att de är skyddade med låsbara sä-
kerhetsbrytare.

• Extra installationer efter idrifttagningen av gränsfastigheten, 
bland annat montering av strålkastare utomhus.

• Rutinmässiga reparationer och elinstallationer, cirka 600 sepa-
rata uppdrag.

En förnyad virtuell servermiljö infördes 2021. Den är en energief-
fektiv och underhållssäker dubblerad maskinhallsarkitektur och 
omfattar en virtuell plattform för servar, lagringskapacitet och sä-
kerhetskopiering.

Videomötessystemet Teams Rooms infördes i centralräddnings-
stationens nämndrum, Hertonäs räddningsstations utbildningsrum 
och brandmästarnas jourrum.

Dataförvaltningsenhetens representanter deltog i utrycknings- och 
byggprojekten samt räddningsväsendets nationella projekt som ex-
perter.

Dessutom deltog dataförvaltningsenheten i genomförandet av sta-
dens digitaliseringsprogram och den nationella datasäkerhetsöv-
ningen under 2021.

Räddningsverkets grundanskaffning av 
lösöre
År 2021 färdigställdes två räddningsfordon för spetsenheten för 
att komplettera nätverket av räddningsenheter i Helsingfors. Den 
ena spetsenheten verkar i östra Helsingfors från Gårdsbacka 
räddningsstation och den andra är en reservbil för enheterna på 
räddningsstationerna i Kånala och Gårdsbacka.

För prehospitala akutvårdsuppdrag mottogs en läkarambulans 
och en bil för fältchefen inom den prehospitala akutsjukvården. 
Anskaffningen av 15 nya ambulanser är på gång för att ersätta nu-
varande ambulanser för första utryckning.

Oljebekämpningsutrustningen kompletterades med transport- 
och förvaringsramar för oljebekämpningsbommar samt med en 
anordning för insamling av oljebekämpningsbommar.

I övrigt skaffades ett HCI-serversystem för att komplettera rädd-
ningsverkets serverinfrastruktur och anskaffades kompletteran-
de och ersättande utrustning

.
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Kommunikation
Inom kommunikationsfunktionen började året planenligt och det 
präglades av coronapandemin som började i maj året innan. Från 
april sysselsatte räddningsverkets projekt för förnyelse av organi-
sationen, Toimiva pelastuslaitos, kommunikationsfunktionen ända 
till november då projektet avslutades. På grund av coronan hade 
vi regelbundna informationstillfällen angående coronaviruset un-
der året. Där gick vi igenom anvisningarna som ständigt ändrades 
och syftet var att hålla personalen frisk och räddningsverkets funk-
tionsförmåga på hög nivå oavsett pandemin. Krisledningsgruppen 
fortsatte också sin verksamhet genom året, en representant för 
kommunikationen som en del av denna grupp.

Kommunikationen är en central del av räddningsverkets verksam-
het och vår service. Kommunikationen stöder genomförandet av vår 
grundläggande uppgift och våra mål, i enlighet med våra värden och 
vår strategi. Det centrala målet för kommunikationen är att stärka 
säkerheten och detta mål eftersträvas genom att förbättra olika 
aktörers riskmedvetenhet, förebyggande av olyckor och olycksfall, 
beredskap och kunskaper om rätt agerande i olika nödsituationer. 
Kommunikationen försöker för egen del stödja räddningsverkets 
funktion som en bra arbetsgemenskap och förbättra verksamhet-
ens effekt och produktivitet.

Hösten 2021 inledde räddningsverket förnyelseprojektet för strate-
gin i vilket kommunikationschefen deltog. Den nya strategin genom-
fördes i ett omfattande samarbete och räddningsnämnden godkän-
de den i februari 2022.

Utvecklingen av nyckeltalen som beskriver räddningsverkets exter-
na kommunikation var fortsatt positiv under 2020. Antalet följare 
för räddningsverket i sociala medier ökade med 1 440 personer på 
Twitter. I slutet av 2021 var antalet följare på Instagram 11 820 perso-
ner. I slutet av 2021 var antalet följare på Facebook 14 995 personer. 

Vi har startat underkonton på Instagram där vi berättar mycket om 
räddningsverkets verksamhet. Förutom på Instagram ökar även an-
talet följare på Facebook.

Vad gäller innehållet i de sociala medierna har man eftersträvat ak-
tiv kommunikation och växelverkan om alla de ämnen som påverkar 
medborgarnas säkerhet och säkerheten i samhället. Centrala te-
man under 2021 var teman som påverkar medborgarnas säkerhet, 
till exempel information om olika slags olycksrisker och hanteringen 
av dem. På grund av den exceptionellt varma sommaren fick infor-
mation om förebyggande av markbränder och deras konsekvenser 
en central roll.

Under årets lopp har vi även informerat externt genom meddelan-
den till medierna och samarbetat med många olika redaktioner. 
Journalisterna har i synnerhet varit intresserade av coronapande-
mins effekter och särskilda väderleksförhållanden, inklusive stora 
mängder snö samt Meiras fabrikbrand hösten 2021.

Ett centralt ämne i räddningsverkets interna kommunikation var ut-
vecklingsteman på många olika nivåer i verksamheten. Den interna 
kommunikationen genomfördes i huvudsak via Teams, intranätet 
och räddningsverkets personaltidning Paloposti och genom led-
ningens, avdelningarnas och funktionernas interna kommunikation.

I kommunikationsfunktionen har det under året funnits en perso-
nalresurs som är specialiserad på fotografering och på att bygga 
upp en bildbank. I den externa kommunikationen deltar sedan hös-
ten 2021 ett speciellt PR-team som deltar i olika evenemang och är 
tillgänglig vid mediernas intervjuförfrågningar

. 
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Statistik
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Antal larmuppdrag för räddningsverksamheten, efter olyckstyp

Typ av olycka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Handräckning 200 255 266 362 346 329 388
Räddning av djur 959 790 830 1 095 951 854 928
Prehospitalt akut omhändertagande 816 933 831 816 799 666 855
Kontrolluppdrag för brandvarnare som är kopplade till alarmcentralen 2160 2368 2297 2413 2419 2188 2278
Räddning av människa 170 178 156 184 168 153 185
Trafikolycka 752 716 762 666 749 703 818
Brand i fordon 108 141 121 98 94 89 93
Markbrand 82 105 82 257 181 87 96
Övriga kontrolluppdrag 980 1003 1176 1118 1145 1059 1072
Annan brand 246 260 258 186 247 226 224
Kontrolluppdrag för övriga brandvarnare 448 599 665 847 721 761 937
Byggnadsbrand 117 119 119 86 95 103 100
Brandrisk i byggnad 325 335 312 288 282 268 288
Explosion/explosionsrisk 0 1 1 0 2 3 1
Ras/rasrisk 1 0 3 3 2 0 2
Uppgiften har inte frågats 1 0 0 1 0 0 1
Olycka med farliga ämnen 38 31 32 43 27 26 32
Skadebekämpningsuppdrag 547 525 1014 607 466 789 631
Handräckning 198 219 308 209 241 215 195
Oljeskada 306 290 311 338 333 291 311
Totalt 8454 8868 9544 9617 9268 8810 9435

Statistik

Antal larmuppdrag med allvarliga personskador

Typ av olycka 2019 2020 2021
Räddning av människa 13 10 10
Trafikolycka 30 28 28
Övriga olyckstyper 2 2 2
Brand 6 10 5
Totalt 51 50 45
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Uppdrag efter enhet, stadigvarande räddningsstationer

Station/enhetskod 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I genomsnitt  

Om året
Skillnadens räddningsstation
RHE201 (Räddningsenhet) 1621 1796 1859 1837 1744 1498 1707 1723
RHE205 (Tung räddningsenhet) 17 17
RHE206 (Lyftenhet) 152 138 112 93 97 97 83 110
RHE208 (Oljebekämpning till havs) 6 6 11 6 7 1 15 7
RHE2082 (Oljebekämpning till havs) 1 2 19 23 6
RHE209 1 1
Hagas räddningsstation
RHE301 (Räddningsenhet) 1395 1491 1512 1512 1651 1387 1246 1456
RHE303 (Tankenhet) 12 133 280 317 284 293 220
RHE306 (Lyftenhet) 11 108 93 126 177 163 113
Hertonäs räddningsstation
RHE701 (Räddningsenhet) 719 829 864 970 1011 921 840 879
RHE703 (Tankenhet) 101 161 314 171 182 146 165 117
RHE7058 (Kemikaliebekämpning) 17 27 34 45 35 40 41 34
RHE70582 (Kemikaliebekämpning) 3 16 3 7
RHE708 (Oljebekämpning till havs) 19 11 18 13 50 58 53 32
RHE709 (Oljebekämpning på land) 246 228 242 272 328 319 363 285
RHE7094 (Underhåll och transport) 6 2 1 1
Berghälls räddningsstation
RHE100 (Ledningsenhet) 4 3 5 3 0 2 5 3
RHE101 (Räddningsenhet) 1434 1603 1618 1542 1516 1295 1391 1485
RHE1012 (Räddningsenhet) 5 12 9
RHE103 (Tankenhet) 309 300 304
RHE105 (Tung räddningsenhet) 1019 1133 1106 1033 968 895 917 1000
RHE106 (Lyftenhet) 391 446 409 336 282 254 209 332
RHE1062 (Lyftenhet) 147 145 110 4 2 2 2 59
RHE107 (Underhåll och transport) 1 1
RHE109 (Enhet för utrustning för storolyckor) 1 1 2
RHE1095 (Djurräddning) 393 658 626 695 616 341 474 543
RHE111 (Underhåll och transport) 1 2 2 1 2
RHE30  (Ledningsenhet) 60 45 56 41 14 5 3 32
RHE32  (Ledningsenhet) 792 926 941 886
RHE40 (Ledningsenhet) 947 1051 1049 960 233 848
RHE P41  (Ledningsenhet) 1 9 12 6 7 5

Station/enhetskod 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I genomsnitt  

Om året
RHE42 (Ledningsenhet) 2 4 7 4
Gårdsbacka räddningsstation
RHE6115 (Spetsenhet) 625 625
Kottby räddningsstation
RHE401 (Räddningsenhet) 1019 1097 1143 1205 1152 1117 1137 1124
RHE409 (Underhåll och transport) 10 30 106 49
RHE4094 (Underhåll och transport) 84 153 124 99 75 12 11 80
Malms räddningsstation
RHE501 (Räddningsenhet) 909 1001 976 1032 959 933 932 963
RHE503 (Tankenhet) 174 160 165 129 189 191 210 174
RHE5098 (Terrängfordon) 14 12 13
RHE5099 (Terrängfordon) 1 3 2
Mellungsby räddningsstation
RHE601 (Räddningsenhet) 1037 1052 1207 1242 1149 1032 938 1094
RHE6012 (Räddningsenhet) 26 5 16
RHE606 (Lyftenhet) 209 209 208 200 149 101 134 173
RHE6062 (Lyftenhet) 40 53 47
RHE608 (Oljebekämpning till havs) 3 5 7 4 13 4 4 6
RHE6082 (Oljebekämpning till havs) 2 5 5 9 23 18 9
RHE609 (Underhåll och transport) 37 31 31 33 38 30 36 34
RHE6094 (Underhåll och transport) 18 29 24 18 53 53 50 35
RHE6098 (Underhåll och transport) 8 3 3 1 16 12 15 8
RHE60982 (Underhåll och transport) 1 1 1
Rosasgrändens räddningsstation
RHE3115 (Spetsenhet) 372 691 532
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Uppdrag efter enhet, avtalsbrandkårer

Station/enhetskod 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I genomsnitt  

Om året
Djurenhetens 1395 station
RHE1395 (Djurräddning) 95 31 119 345 273 504 438 258
RHE13P1 (Underhåll och transport) 12 15 14
Haga FBK
RHE331 (Räddningsenhet) 46 12 33 7 30 35 17 26
RHE337 (Underhåll och transport) 1 1
Helsingfors FBK
RHE231 (Räddningsenhet) 28 39 83 30 53 47 56 48
RHE2312 (Räddningsenhet) 5 9 14 3 7 5 5 7
RHE239 (Underhåll och transport) 35 35
RHE2396 (Underhåll och transport) 20 20 22 2 15 6 10 14
Degerö FBK
RHE741 (Räddningsenhet) 13 11 27 15 17 31 18 19
RHE743 (Tankenhet) 8 14 16 11 12 17 18 14
RHE7496 (Underhåll och transport) 49 10 18 30 5 1 4 17
Drumsö FBK
RHE241 (Räddningsenhet) 9 10 22 5 11 16 11 12
RHE245 (Röjningsenhet) 52 2 8 1 1 2 11
RHE247 (Underhåll och transport) 15 15
Malm FBK
RHE551 (Räddningsenhet) 57 8 20 2 3 7 18 16
RHE557 (Underhåll och transport) 3 1 2
Marudds FBK
RHE631 (Räddningsenhet) 22 36 50 13 31 33 26 30
RHE637 (Underhåll och transport) 1 1 1 1
RHE638 (Oljebekämpning till havs) 2 1 2 5 3
RHE6396 (Underhåll och transport) 60 32 24 6 18 13 10 23
Åggelby FBK
RHE451 (Räddningsenhet) 13 21 42 5 11 5 7 15
RHE4596 (Underhåll och transport) 85 8 11 2 10 1 20
Baggböle FBK
RHE441 (Räddningsenhet) 12 16 40 19 32 41 23 26
RHE445 (Röjningsenhet) 3 4 4
RHE4496 (Underhåll och transport) 1 6 5 4
Sockenbacka FBK
RHE341 (Räddningsenhet) 9 10 24 1 1 2 8
Parkstads FBK
RHE531 (Räddningsenhet) 5 8 19 2 3 4 2 6
RHE533 (Tankenhet) 4 2 4 5 1 4 3
RHE537 (Underhåll och transport) 52 17 13 27

Station/enhetskod 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I genomsnitt  

Om året
Bocksbacka FBK
RHE541 (Räddningsenhet) 7 3 36 5 5 5 1 9
Tammelunds FBK
RHE731 (Räddningsenhet) 25 26 71 25 31 37 22 34
RHE736 (Lyftenhet) 17 18 46 15 15 25 22 23
RHE7396 (Underhåll och transport) 57 21 32 40 5 8 19 26
Mosabacka FBK
RHE561 (Räddningsenhet) 1 1
RHE562 (Tankenhet) 6 6 7 3 3 3 5
RHE5696 (Underhåll och transport) 4 1 4 3
Gamla Kottbys FBK
RHE431 (Räddningsenhet) 12 14 17 5 31 3 2 12
RHE437 (Underhåll och transport) 1 1
Nordsjö FBK
RHE641 (Räddningsenhet) 1 1 4 7 9 5
RHE647 (Underhåll och transport) 1 3 2
RHE648 (Oljebekämpning till havs) 4 1 3
RHE6496 (Underhåll och transport) 6 6
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Uppskattning av skäl till brand som orsakats av människors verksamhet 2019–2021

Antändningsorsak 2019 2020 2021
Eldsvåda som börjat med matlagning 116 118 143
Barns hantering av eld 11 17 9
Brasa, grill 74 42 51
Cigarett eller annat tobaksmedel 98 90 80
Ljus, fackla eller elddon 55 43 33
Annan orsak 32 17 95
Kan ej bedömas 126 71 30
Anlagd brand 142 124 129

Uppskattning om vållande av branden 2019–2021

Bedömning av uppsåt 2019 2020 2021
Kan ej bedömas 63 53 72
Uppsåtlig 210 170 173
Oavsiktlig 282 247 204
(vårdslöshet/ovarsamhet) 90 94 121
Olyckshändelse eller oavsiktlig

Huvudsaklig brandorsak 2019–2021

Huvudsaklig orsak 2019 2020 2021
Mänsklig verksamhet 645 564 573
Fel i maskin eller utrustning 142 130 147
Kan ej bedömas 101 56 59
Annan orsak 11 23 22
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Antalet omkomna i bränder och könsfördelning i Helsingfors 1999–2021

Utveckling av det totala antalet akutvårdslarm 2000–2021

Statistik om akutvård
Akutvårdslarm månadsvis 2018–2021

Kvinnor         Män

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
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Antal åtgärder 2021
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tillsynens andel av säkerhetspoängen 6760 7125,25 7258,75 6396 6240 6200 7718,89 9230

Antal åtgärder (som har anmälts till verksamhetsberättelserna)
Brandsyner
Regelbundna brandsyner totalt

1441 1253 1245 961 969 842 614 1015
A1 Objekt som används dygnet runt 117 77 139 184 112 103 56 153
A2 Byggnader för undervisning och daghem 163 247 271 184 217 145 202 200
A3 Mötes- och affärslokaler 425 282 345 236 278 213 181 300
A4 Industri- och lagerbyggnader 191 219 175 139 153 121 44 139
A5 Jordbruksfastigheter 4 6 1 1 2 3 3 0
A6 Andra byggnader och objekt 456 356 222 187 187 230 123 217
Bostadsbyggnader 85 66 92 30 20 27 5 6
Fritidsbyggnader 0  0 0 0 0 0 0 0
Efterbesiktningar 1320 1280 1172 1237 1221 1034 1025 1180
Särskilda brandsyner 323 302 304 312 330 357 385 303
Extra brandsyner 141 290 218 235 455 350 168 310
Brandsyner i publikevenemang 89 79 85  76 58 48 17 16
Asiakirjavalvonta
Blanketter för egenkontroll 616 582 950 565 241 40 1256 533
Räddningsplaner 1 1 3 0 1 1 3 1
Räddningsplaner för publikevenemang 607 642 591 671 599 644 223 202
Protokoll från idrifttagning, säkring och periodiska kontroller av  
brandteknisk utrustning 802   1131  1094 1221 1253 2455 2672 2787
Tillägg 2017: handläggning av anmälningar 253 294 411 269 440
Kontroller och beslut med stöd av kemikalielagstiftningen
Kontrollbesök med stöd av kemikalielagstiftningen 31 121 79 136 136 130 126 121
Dokumentövervakning med stöd av kemikalielagstiftningen 0 0 0 216 139 130 58 50
Beslut med stöd av kemikalielagstiftningen 93 69  122 145 156 144 93 89
Experttjänster
Styrning av planering av byggande och markanvändning 1427 1427 1326 1372 991 1127 1428 1464
Övriga utlåtanden (inkl. miljöutlåtanden) 207 115 66 100 38 39 40 84
Övriga beslut 0 0 0  0  0  0 0 0
Utredningar om utrymningssäkerheten som behandlats 41 123 64 58 69 6 27 36
Rapporter från brand- och olycksundersökning
Rapporter från brandundersökning 130 91 75 119 88 97 103 100
Rapporter från olycksundersökning 26 33 17 22 12 10 15 20
TILLSYNSÅTGÄRDER SAMMANLAGT 6493 6408 6110 7699 7050 7865 8522 8751
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