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1 Allmänt 

1.1 Inledning 

Helsingfors stads räddningsverk ansvarar för områdets räddningsverksamhet, brådskande prehospital 
akutsjukvård, tillsyn och säkerhetskommunikation inom förebyggande av olyckor och egen beredskap samt 
övrig styrning och rådgivning. Dessutom ansvarar räddningsverket för planering av beredskap under 
undantagsförhållanden, samordning, planering och utveckling av beredskapen för befolkningsskydd i 
Helsingfors. 

Enligt räddningslagen ska räddningsväsendet besluta om servicenivån för sitt område efter att ha hört 
kommunerna. Räddningsväsendets servicenivå ska motsvara de lokala behoven och olycksriskerna. 
Räddningsverket utarbetar ett servicenivåbeslut där det ska redogöras för vilka hot som finns i området, 
bedömas vilka risker de medför, fastställas verksamhetsmål och tillgängliga resurser samt servicen och 
servicenivån. Servicenivåbeslutet styr räddningsverkets strategiska planering. De årliga verksamhets- och 
ekonomiplanerna har utarbetats enligt det gällande servicenivåbeslutet. 

Räddningsverkets huvudtjänster är förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap för 
befolkningsskydd och prehospital akutsjukvård. Räddningsverket producerar även egna administrativa och 
tekniska stödtjänster. 

1.2 Verksamhetsstyrande strategier och planer 

Helsingfors stads vision är att vara världens bäst fungerande stad1. Enligt Helsingfors stadsstrategi är 
målet att var och en ska känna sig trygg i Helsingfors. Trygghet, ett ömsesidigt förtroende mellan stadsborna 
och en känsla av samhörighet är stadens konkurrensfördelar. Helsingfors är trygg, trivsam, smidig, enkel och 
förmedlande. 

Helsingfors stads räddningsverk förbinder sig för egen del till stadsstrategin och vår mission är att förbättra 
säkerheten samt minska antalet olyckor och deras följder genom att förebygga olyckor och agera effektivt 
under olyckor. Vi är huvudstadsregionens bästa alternativ i produktionen av tjänster inom den 
prehospitala akutsjukvården. Vi förbereder oss att agera i situationer som hotar säkerheten i Helsingfors 
och i samhället och vi agerar ansvarsfullt. 

Invånar- och brukarnöjdheten är en av de viktigaste mätarna för stadens resultat. Invånarorienteringen 
betonas även i räddningsverkets verksamhet. Kundnöjdheten följs speciellt i tjänsterna inom förebyggande av 
olyckor och invånarnas nöjdhet med och erfarenheter av tjänsterna som räddningsverket tillhandahåller 
kartläggs hela tiden mer omfattande. 

Helsingfors har som mål att vara världens bästa stad på att utnyttja digitaliseringen. Staden satsar hela tiden 
på ett bättre utnyttjande av artificiell intelligens, robotisering och elektroniska tjänster enligt visionen att vara 
världens bäst fungerande stad. Räddningsverket delar stadens gemensamma vision och främjar i sin 
verksamhet utnyttjandet av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. 

Helsingfors tar sitt ansvar i bekämpningen av klimatförändringen på allvar och bekämpar den på ett ambitiöst 
sätt. Helsingfors räddningsverk förbinder sig i sin verksamhet att sträva efter utsläppsminskningar och 
förbereder sig särskilt även på effekterna av klimatförändringen i sin verksamhetsmiljö. 

Stadens ekonomi sköts ansvarsfullt, hållbart och produktivt, för att trygga kommuninvånarnas tjänster på 
lång sikt. Den planerade landskapsreformen medför även osäkerhet i stadens ekonomi under de kommande 
åren. Tjänsternas konkurrenskraft säkerställs genom att förnya dem. Helsingfors räddningsverk strävar i sin 
verksamhet efter att upprätthålla och förbättra produktiviteten. 

                                                   
1 Helsingfors stad (2019). Världens bäst fungerande stad – Stadsstrategi 2017–2021. 

https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/strategi/stadsstrategi/stadsstrategi-2017-21
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Räddningsverken i Nyland (Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands och Västra Nylands räddningsverk, 
eller HIKLU-räddningsverken) samarbetar intensivt över kommungränserna i all verksamhet. Samarbetet 
grundar sig på samarbetsavtalet och det styrs av räddningsverkets räddningsdirektörer.  

HIKLU-räddningsverkens direktörer godkänner årligen utvecklingsplanen för samarbetet för fyra år i taget och 
fastställer de vid tidpunkten gällande centrala målen. De centrala målen som styr verksamheten i början av 
servicenivåperioden är förenhetligande av kundtjänsten i Nyland, förbättrande av prestationsförmågan i 
anslutning till storolyckor och krävande ledningssituationer, bevarande av servicenivån på minst den 
nuvarande nivån samt arbetshälsa i en föränderlig arbetsmiljö. 

Det centrala målet under den kommande servicenivåperioden är planering av Nylands ledningscentral och 
inledande av dess verksamhet. HIKLU-räddningsverken har även förberett sig på förändringar som en 
eventuell reform av social- och hälsovårdstjänsterna och -strukturerna för med sig i ordnandet av 
räddningsväsendet i Nyland. Det centrala målet för samarbetet är att beakta att servicenivån kan bevaras på 
den nuvarande nivån oavsett eventuella förändringar. HIKLU-räddningsverken vill även i fortsättningen 
producera tjänster för prehospital akutsjukvård i samarbete med sjukvårdsdistriktet. 

Räddningsväsendets strategi till 20252 färdigställdes i maj 2016. Enligt strategin är räddningsverkets vision 
till 2025 ett säkert och kriståligt Finland – genom samarbete. I strategin sammanfattas räddningsväsendets 
verksamhetsidé på följande sätt: räddningsväsendet ska förbättra samhällets säkerhet under alla förhållanden 
i samarbete med andra aktörer genom att minska olyckor, ansvara för räddningsverksamheten, delta i 
upprätthållandet och utvecklingen av den civila beredskapen, begränsa konsekvenserna av olyckor i alla 
förhållanden, utnyttja samhällets räddningsberedskap i högre grad samt producera tjänster inom första 
insatsen och prehospital akutsjukvård enligt avtal med hälso- och sjukvården. 

I strategin finns sju nationella mål: 1) räddningsväsendet har en helhetsbild av samhällets risker baserad på 
en kontinuerlig analys, 2) räddningsväsendet har beredskap att svara på risker, 3) räddningsväsendet är en 
stark samordnare och en pålitlig samarbetspartner inom civil beredskap, 4) tjänsterna är högkvalitativa, 
kostnadseffektiva och enhetliga, 5) var och en är medveten om och bär sitt ansvar för sin egen och 
organisationens säkerhet samt den omgivande säkerheten, 6) räddningsväsendet utvecklar aktivt sina rutiner 
och 7) personalen mår väl. 

År 2019 publicerade inrikesministeriet Räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av 
olyckor3. I programmet fastställs de prioriterade områdena som räddningsverken borde sträva efter att 
påverka med sin olycksförebyggande verksamhet. Åtgärdsprogrammets mission är ”En trygg vardag utan 
olyckor 2025” och utifrån det har man härlett åtta effektmål som det olycksförebyggande arbetet bör fokusera 
på: (1) Människornas förmåga att agera säkert i vardagen förbättras, (2) barns och ungas säkerhetskapital 
ökar, (3) antalet personer med begränsad funktionsförmåga som dör i bränder eller råkar ut för olyckor minskar 
senast 2024, (4) räddningsverkens elektroniska tjänster som omfattar olika befolkningsgrupper tas i bruk 
senast 2022, (5) samarbetet för förebyggande av olyckor utökas, (6) kundgruppernas behov identifieras 
systematiskt och räddningsväsendet producerar likartade tjänster utifrån behoven, (7) människor tar ansvar 
för och sörjer mer aktivt för sin egen och andras säkerhet och (8) känslan av omtanke ökar när förhållandet 
mellan människor och sammanslutningar förstärks. Alla räddningsverk har tills vidare inte officiellt identifierat 
verksamhetsprogrammets mål som verksamhetsstyrande. I verksamhetsprogrammet man dock försökt 
härleda fenomen, observationer och metoder som för sin del styr planeringen av verksamheten. 

Verksamhets- och ekonomiplanen för inrikesministeriets förvaltningsområde 2018–2021 (IM 19/2017) 

samlar förvaltningsområdets viktigaste samhälleliga effektmål, som har härletts ur bland annat redogörelsen 

för den inre säkerheten och regeringsprogrammet samt dess halvtidsrapport. De samhälleliga effektmålen för 

inrikesministeriets förvaltningsområde under planeringsperioden 2018–2021 är (1) tjänsterna för den inre 

säkerheten tryggas i hela landet, (2) den nationella säkerheten säkerställs samt (3) invandringen är 

kontrollerad och stöder samtidigt sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Verksamhetssätten 

utvecklas och servicenivån upprätthålls med hjälp av digitalisering och ny teknologi mot bakgrund av 

ovanstående punkter. 

                                                   
2 IM (2016b). Ett säkert och kriståligt Finland – räddningsväsendets strategi till 2025. 
3 IM (2019b). En trygg vardag utan olyckor 2025. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75158/Pelastustoimen%20strategia_RU_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161957/SM_2019_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Statsrådet godkände den senaste strategin för den inre säkerheten 5.10.20174. I strategin har man fastställt 

strategiska riktlinjer och tyngdpunkter för den inre säkerheten samt utarbetat ett åtgärdsprogram som 

innehåller konkreta åtgärder. Enligt strategin är Finland världens tryggaste land att leva, bo, idka 

företagsverksamhet och arbeta i. Strategin innehåller en prognos som beskriver förändringskrafterna som 

inom en nära framtid kan påverka den inre säkerheten i Finland. 

Säkerhetsstrategin för samhället 2017 är ett principbeslut av statsrådet5, som harmoniserar de nationella 

principerna för beredskapen och styr förvaltningsområdenas beredskap. I strategin beskrivs samhällets vitala 

funktioner, deras målsättningar samt hotmodeller som äventyrar ifrågavarande verksamheter och eventuella 

störningssituationer till följd av dem. Säkerhetsstrategin för samhället har beaktats särskilt i beredningen av 

Nylands regionala riskbedömning6, som riskanalysen och servicenivåbesluten för HIKLU-räddningsverken 

grundar sig på. 

I statsminister Sanna Maris regeringsprogram (2019) ETT INKLUDERANDE OCH KUNNIGT FINLAND – ett 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle anges att kapaciteten och resurserna hos 

räddningsväsendet och nödcentralerna säkerställs med beaktande av nationella och regionala behov av 

service. Räddningslagen revideras utgående från en övergripande utredning. I programmet anges dessutom 

att räddningsmyndigheternas lednings- och lägescentraler som helhet förenhetligas och det sörjs för att de 

kopplas till andra myndigheters lednings- och lägescentraler. Regeringen ser också till att det finns ett 

rikstäckande nät av brandstationer. Enligt programmet har regeringen även som mål att stärka forsknings- och 

utvecklingsverksamheten i fråga om räddningsväsendet och den civila beredskapen. I regeringsprogrammet 

anges att avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar som räddningsverkens partner förstärks och deras 

nuvarande och framtida utmaningar och särdrag identifieras. Myndigheters och andra säkerhetsaktörers 

kritiska kommunikation och samarbete tryggas i hela landet. Verksamhetsförutsättningarna för det framtida 

bredbandiga nätet för myndighetskommunikation (Virve) säkerställs med hänsyn till sårbarhet och riskfaktorer. 

Sommaren 2020 lade regeringen fram ett förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och 

hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap. Till de nya inrättade landskapen 

överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Enligt särlösningen för 

Nyland ansvarar Helsingfors stad för att ordna social- och hälsovårdslandskapens uppgifter i 

Helsingforsområdet.  

I lagen om ordnande av räddningsväsendet ska social- och hälsovårdslandskapet säkerställa med 

egenkontroll att uppgifterna utförs lagenligt samt tillgången till, kvaliteten på och effekterna av 

räddningsväsendets tjänster. Social- och hälsovårdslandskapet ska utarbeta ett program för egenkontroll för 

de räddningstjänster som omfattas av dess organiseringsansvar. I programmet ska fastställas hur fullföljandet 

av ovannämnda skyldigheter ordnas och genomförs. I programmet för egenkontroll bör fastställas hur 

tillgången till och genomförandet av, kvaliteten på och effekterna av räddningsväsendets tjänster följs upp och 

hur upptäckta brister ska åtgärdas. 

Helsingfors stads räddningsnämnd konstaterade i sitt utlåtande om lagförslaget att det är i stort sett omöjligt 
att skapa en helhetsbild av reformens finansieringsmodell, ekonomiska effekter samt effekter på Helsingfors 
stads räddningsväsende. Räddningsnämnden har kritiserat att de föreslagna ändringarna i räddningslagen 
inte ingår i regeringens proposition och att särdragen i Helsingfors räddningsväsende och 
verksamhetsresultaten inte har beaktats tillräckligt i beredningen av reformen. 

Räddningsnämnden har konstaterat att på nationell nivå är målen för reformen av räddningsväsendet 
angelägna och vid förverkligandet möjliggör styrmekanismerna i anslutning till reformen en utveckling av 
räddningsväsendet i en enhetligare och mer produktiv riktning på nationell nivå. Reformen möjliggör även i 
högre grad riksomfattande och regionalt samarbete inom olika områden av räddningsverksamheten och 
skapar förutsättningar för utveckling av gemensamma modeller för informationsledning och 
informationssystem på riksnivå. Dessa reformer hade dock varit möjliga att förverkliga även med den 
nuvarande modellen för ordnande av räddningsväsendet via frivilligt samarbete. 

                                                   
4 IM (2017a). Ett bra liv – en trygg vardag. Statsrådets principbeslut om strategin för den inre säkerheten. 
5 Säkerhetskommittén (2017). Säkerhetsstrategi för samhället. Statsrådets principbeslut / 2.11.2017. 
6 Räddningsverken i Nyland (2018). Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160223/sisaisen-turvallisuuden-strategia-sv-verkkoversio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/04/YTS_2017_svenska.pdf
https://intermin.fi/documents/1410869/12562948/Uusimaa.pdf/666644ba-f4d7-6703-9997-752720017fc1/Uusimaa.pdf
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Räddningsnämnden anser att i beredningen av lagstiftningspaketet har man inte tillräckligt beaktat de 
kostnader som uppstår till följd av utvecklingen av räddningsväsendets servicenivå och övrig utveckling samt 
administrativa överlappande styrmekanismer de kommande åren. Den finansieringsmodell som föreslagits för 
Helsingfors räddningsväsendes område äventyrar en lönsam organisering av räddningsväsendets tjänster. 

I anslutning till räddningsväsendets servicenivå har räddningsnämnden konstaterat att den föreslagna 
reformen i verkligheten inte lämnar något utrymme för social- och hälsovårdslandskapet att organisera 
räddningsväsendets tjänster inom ramen för självstyre, utan begränsar möjligheterna att ordna dem med 
hänsyn till lokala faktiska sannolikheter för olyckor och skador. Enligt nämnden inskränker inrikesministeriets 
styrande befogenheter i lagstiftningsreformen betydligt Helsingfors räddningsväsendes möjligheter att i 
verkligheten besluta om räddningsväsendets servicenivå lokalt på det mest ändamålsenliga sättet. 

Enligt den planerade tidtabellen ska lagarna i anslutning till propositionen träda i kraft i huvudsak i början av 
2023 och tillämpningslagen 1.7.2021. Eftersom lagstiftningsreformen inte är klar har det inte varit möjligt att 
beakta omständigheterna i anknytning till den i beredningen av detta servicenivåbeslut.  

1.3 Översikt över den ekonomiska situationen 

De ekonomiska prognoserna har förändrats kraftigt och snabbt under 2020. I likhet med det övriga 
euroområdet har den senaste starka konjunkturuppgången avstannat även i Finland. Utsikterna för den 
kommunala ekonomin var oroväckande redan tidigare med hänsyn till det ökade utgiftstrycket orsakad av den 
förändrade befolkningsstrukturen och den försämrade konjunktursituationen7. Helsingfors stads ekonomiska 
situation har varit god, men 2020 års effekter på den kommunala ekonomin kommer att vara betydande. 

Bedömningen av räddningsverkets ekonomiska situation grundar sig på 2020 års budget och anvisningarna 
för beredningen av Helsingfors stads budget för 2021. Servicenivåbeslutet utarbetas under ovanligt stor 
osäkerhet. Uppskattningen av kostnaderna och inkomstförlusterna till följd av coronakrisen är riktgivande. De 
negativa riskerna förknippade med ekonomin är betydande och framtidsutsikterna är oklara. Coronakrisen 
uppskattas försvaga Helsingfors stads ekonomi med sammanlagts 180 miljoner euro 2020 jämfört med en 
situation utan pandemi och nödvändiga restriktionsåtgärder. I den bekräftade budgeten för 2020 har 
”anslagsprioriteringar gjorts för att främja digitaliseringen och användningen av datateknik. Dessutom har det 
allokerats resurser för att förbättra servicenivån och utveckla aktionsberedskapen inom 
räddningsverksamheten med beaktande av räddningsverkets riskanalys och tillsynsmyndighetens krav”7. 

I Helsingfors stads budget för 2020 är Helsingfors räddningsverks driftkostnadsram 58,74 miljoner euro. Av 
budgeten utgör prehospital akutsjukvård en andel på 12,9 miljoner och räddningsväsendet 45,8 miljoner. 
Andelen löne- och övriga personalkostnader är 67 procent. Hyreskostnaderna täcker 14 procent av 
driftkostnadsramen och köp av tjänster 10 procent. Budgeten framhäver Helsingfors stads vilja att utveckla 
både räddningsverksamhetens och den prehospitala akutsjukvårdens tjänster parallellt med räddningsverkets 
strategi. I planeringen av 2021 års budget uppskattas tillväxttrycket i räddningsväsendets kostnader utöver 
den allmänna kostnadsökningen vara cirka 1,1 miljoner euro.  Tillgången på personal är en stor utmaning i 
utvecklingen av räddningsverksamhetens servicenivå vid sidan av det ekonomiska trycket på kommunerna.   

Räddningsväsendets kostnader per enhet (brutto) 2019 var 64,50 euro/invånare. De uppskattas vara högst 
68,6 euro/invånare 2020. Tillväxten förutspås fortsätta med 2–5 procent per år om utvecklingen av 
servicenivån sker som planerat. De ökade kostnaderna överskrider tydligt Helsingfors stads produktivitetsmål. 

1.4 Servicenivåbeslutets beredning och riskanalys 

Detta servicenivåbeslut berör tjänster producerade av Helsingfors stads räddningsverk under åren 2021–2024. 

Förutom uppgifter enligt 27 § i räddningslagen beskriver man i servicenivåbeslutet även uppgifter som annan 

lagstiftning förutsätter och Helsingfors räddningsverk producerar. Beslutet gäller inte prehospital akutsjukvård. 

Servicenivån för prehospital akutsjukvård fastställs i ett separat servicenivåbeslut. Det praktiska ordnandet av 

den prehospitala akutsjukvården och första insatsen beskrivs kortfattat i kapitel 5. 

                                                   
7 Helsingfors stad (2020). Helsingfors stads budget 2020. 

https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2019/HKI_TAE_2020.pdf
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Servicenivåbeslutet har utarbetats i enlighet med räddningslagen och inrikesministeriets anvisningar. Närmare 

anvisningar om servicenivåbeslutets struktur, innehållskrav och beredningsprocess finns i inrikesministeriets 

Anvisning om servicenivåbeslutets innehåll och struktur8. Enligt räddningslagen ska räddningsväsendet 

besluta om servicenivån för sitt område efter att ha hört kommunerna. I Helsingfors godkänns 

räddningsväsendets servicenivåbeslut av räddningsnämnden efter att stadsstyrelsen har gett sitt utlåtande om 

utkastet. Utkastet har dessutom varit framlagt till påseende på räddningsverkets webbplats och 

kommuninvånarna har haft möjlighet att uttala sig om utkastet 23.11–7.12.2020. 

Räddningsväsendets servicenivå ska motsvara de lokala behoven och olycksriskerna (RäL 28 §). Detta 

servicenivåbeslut grundar sig på riskanalysen9 som utarbetades i samarbete med HIKLU-räddningsverken 

2018–2020 samt de preciseringar som gjorts för Helsingfors del10. I riskanalyserna presenteras en beskrivning 

av verksamhetsmiljön, vad som har hänt och vad som förutspås förändras samt förändringskrafter. 

Riskanalyserna presenterar även centrala hot och risker identifierade utifrån olycksstatistik och 

expertbedömningar, som räddningsverken måste ha beredskap för, samt en uppskattning av servicenivån i 

förhållande till de identifierade riskerna. 

I identifieringen av hot och risker i verksamhetsmiljön gällande dagliga olyckor har man utnyttjat uppgifter i 

Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO). För krävande situationer, storolyckor och 

störningssituationer har man i riskanalysen för HIKLU-räddningsverken tagit stöd av identifierade riskscenarion 

i Nylands regionala riskbedömning11 och preciserat dem speciellt ur räddningsverksamhetens synvinkel. 

Nylands regionala riskbedömning utarbetades 2018 i myndighetssamarbete under ledning av 

räddningsväsendet och den preciserar identifierade riskscenarion i den nationella riskbedömningen12. 

Enligt Anvisningen för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet13 har man i riskanalysen för 

HIKLU-räddningsverken klassificerat Nylandsregionens riskrutor i riskklasser. I dimensioneringen av sin 

servicenivå använder Helsingfors räddningsverk gemensamma kriterier för klassificeringen av riskrutor som 

används i riskanalysen för HIKLU-räddningsverken. Kriterierna presenteras noggrannare i riskanalysen. 

När servicenivån bestäms ska också verksamheten under undantagsförhållanden beaktas (RäL 28 §). 

Servicenivåbeslutet grundar sig i förekommande fall på en bedömning av hot om militärt våld, som har 

utarbetats i samarbete med försvarsmakten. Under den föregående beslutsperioden för servicenivå har det 

dessutom pågått en beredning av en riskanalys av undantagsförhållanden i ett samarbete mellan 

räddningsverken och Försvarsmakten. Räddningsverkets beredskapsplanering grundar sig på den utarbetade 

analysen av störningssituationer och de storolycks- och befolkningsskyddsscenarier som härletts ur den. 

Analysen av störningssituationer grundar sig på flera nationella och regionala risk- och hotbedömningar. 

I servicenivåbeslutet fastställs verksamhetsmål och tillgängliga resurser för att producera servicen samt 

servicenivån (RäL 29 §). Servicenivån och de uppsatta målen för verksamheten grundar sig på riskanalys av 

verksamhetsmiljön, identifierade utvecklingsbehov i funktionerna samt uppföljning och bedömning av det 

föregående servicenivåbeslutet (2017–2020). 

Servicenivåbeslutet ska också innehålla en plan för utvecklande av servicenivån (RäL § 29). I 

utvecklingsplanen (kapitel 6) beskrivs sådana beslut som berör servicenivån som ger upphov till att 

räddningsverket märkbart måste inrikta resurser på nytt, stora investeringar eller tillägg i räddningsverkets 

budget för driftskostnader. Detta beskriver samtidigt tyngdpunkterna i utvecklingen av verksamheten och 

servicenivån. Räddningsverket följer upp hur servicenivåbeslutet förverkligas och bedömer om det är 

nödvändigt att ändra servicenivåbeslutet under servicenivåperioden (kapitel 1.5). 

I servicenivåbeslutet har man gått igenom de tjänster som räddningsverket producerar, beskrivit servicens 

nuläge enligt räddningslagen och inrikesministeriets anvisningar, utfallet av det föregående 

servicenivåbeslutet, prioriteringarna och utvecklingsbehoven i enlighet med riskanalysen samt utifrån dem 

                                                   
8 IM (2013). Anvisning om servicenivåbeslutets innehåll och struktur. 
9 Räddningsverken i Nyland (2020). Riskanalys för räddningsverken i Nyland 2020. 
10 Helsingfors stads räddningsverk (2020). Helsingfors stads räddningsverks kompletterande riskanalys 2020. 
11 Räddningsverken i Nyland (2018). Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018. 
12 IM (2019a). Nationell riskbedömning (2018).  
13 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskap inom räddningsväsendet. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79031/Anvisning%20om%20serviceniv%C3%A5beslutets%20inneh%C3%A5ll%20och%20struktur.pdf
https://pelastustoimi.fi/documents/25266713/61275718/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf/285325d3-c975-c580-b6d7-114b039d1b87/Riskanalys+f%C3%B6r+r%C3%A4ddningsverken+i+Nyland+2020+UUSI.pdf?t=1622015371541
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/Pela/Helsingforsstadsraddningsverkskompletteranderiskanalys2020web.pdf
https://intermin.fi/documents/1410869/12562948/Uusimaa.pdf/666644ba-f4d7-6703-9997-752720017fc1/Uusimaa.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161350/8_2019_Nationell%20riskbedomning%20SV.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
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utarbetat beslut om servicenivån. Varje år utarbetas närmare planer gällande tjänsterna, där åtgärderna har 

planerats och beskrivits mer omfattande och detaljerat än här i servicenivåbeslutet. 

Beredningen av detta servicenivåbeslut har gjorts i nära samarbete med räddningsverkets ledningsgrupp och 

funktionsansvariga för serviceproduktionen. I beredningsskedet presenterades servicenivåbeslutet dessutom 

i räddningsverkets personalkommitté.  

Servicenivåbeslutet lämnades i beredningsskedet för utlåtande till regionförvaltningsverket och utlåtandet har 

beaktats i beredningen. 

1.5 Uppföljning av servicenivån 

Enligt 85 § i räddningslagen utövar regionförvaltningsverket tillsyn över att i Helsingfors räddningsområde hålls 
en tillräcklig servicenivå. Räddningsverket följer även själv upp förverkligandet av servicenivån och grundar 
planeringen av verksamheten och beslutsfattandet på forskningsdata och dynamisk riskanalys. 

Säkerhetsutvecklingen i verksamhetsmiljön följs upp utifrån Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik 
(PRONTO) samt andra myndigheters olycksinformation. Räddningsverket följer upp utvecklingen av 
verksamhetsmiljön även utifrån många andra uppgifter som en del av det kontinuerliga riskanalysarbetet.  

Genomförandet av aktionsberedskapen inom räddningsverksamheten i Helsingfors räddningsväsendes 
område följs upp på ett mångsidigt sätt utifrån Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO). 
Räddningsverket följer aktivt till exempel uppgiftsprofilen för räddningsstationers responsområden, enheternas 
uppdragsbundenhet, antalet persontimmar som används för uppdragen samt enheternas 
aktionsberedskapstider.  

För räddningsverkets verksamhetsstyrning har man utvecklat ledningsindikatorn, varav en del utnyttjas även i 
uppföljningen av servicenivån i räddningsverksamheten, förebyggandet av olyckor, beredskapen, 
personalresurserna och kompetenshanteringen. Åtgärder och prestationer i anslutning till förebyggande av 
olyckor planeras och genomförandet av dem följs upp aktivt på kvartalsbasis. Uppföljningen av tillsyns- och 
expertarbetet kommer att underlättas den kommande servicenivåperioden även av det nya 
arbetstidsuppföljningssystemet som togs i bruk 2020. En aktuell situationsbild upprätthålls av tillståndet och 
skicket på utrustning, verksamhetslokaler och andra tekniska resurser. Förändringar i ledningsindikatorn följs 
upp varje månad i ledningsgruppens rapporteringsmöten. 

Besluten gällande tjänsterna och funktionerna som anges i servicenivåbeslutet utgör grunden för funktionernas 
årliga handlingsplaner samt för den årliga handlingsplanen för hela räddningsverket. I utarbetandet av 
handlingsplanerna bedömer funktionerna tillämpningen av servicenivåbeslutet för sin funktion. Uppnåendet av 
målen i servicenivåbeslutet följs upp årligen även på ledningsgruppsnivå. 

1.6 Servicenivåbeslutets giltighetstid 

Servicenivåbeslutet träder i kraft 1.1.2021 och är giltigt fram till 31.12.2024. Servicenivåbeslutet kan vid behov 
ändras om det sker betydande förändringar i riskerna eller verksamhetsmiljön. Det lokala räddningsväsendet 
beslutar om ändring av servicenivåbeslutet. 

Enligt 12 § i beredskapslagen ska räddningsverket säkerställa att det kan sköta sina uppgifter så väl som 
möjligt också i undantagsförhållanden. När servicenivån bestäms ska också verksamheten i 
undantagsförhållanden beaktas och när omständigheterna kräver det ska uppgifterna sättas i prioritetsordning 
(RäL 28 §). Man kan avvika från servicenivåbeslutet när undantagsförhållanden råder eller av annat särskilt 
vägande skäl, exempelvis störningssituation, om det är nödvändigt för att prioritera uppdragen. Beslut om 
avvikelsen görs av räddningsdirektören som tjänsteinnehavarbeslut. 

1.7 Kortfattad översikt över servicenivåperioden 2017–2020 

Sommaren 2020 lade regeringen fram ett förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och 
hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap. Till de nya inrättade landskapen överförs 
ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet. Enligt särlösningen för Nyland ansvarar Helsingfors stad för att 
ordna social- och hälsovårdslandskapens uppgifter i Helsingforsområdet.  
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Räddningsnämnden har i sitt utlåtande om lagförslaget konstaterat att den föreslagna reformen i verkligheten 
inte lämnar något utrymme för landskapet att organisera räddningsväsendets tjänster inom ramen för 
självstyre, utan begränsar möjligheterna att ordna dem med hänsyn till lokala hot och risker. Enligt nämnden 
inskränker inrikesministeriets styrande befogenheter i lagstiftningsreformen betydligt Helsingfors 
räddningsväsendes möjligheter att i verkligheten besluta om räddningsväsendets servicenivå lokalt på det 
mest ändamålsenliga sättet. 

Eftersom lagstiftningsreformen inte är klar har det inte varit möjligt att beakta omständigheterna i anknytning 
till den i beredningen av detta servicenivåbeslut. 

HIKLU-räddningsverken har under den föregående beslutsperioden för servicenivå haft ett nära samarbete 

i enlighet med den gemensamma strategin och de centrala målen. HIKLU-räddningsverken har även utarbetat 

en gemensam riskanalys, där man uppskattar de centrala riskerna på verksamhetsområdet samt beskriver de 

viktigaste särdragen i verksamhetsmiljön. Utifrån dessa kan man planera servicenivån för områdets 

räddningsväsende. 

I tjänsterna inom förebyggande av olyckor (kapitel 2) har serviceproduktionen i regel legat på samma nivå 

som i det föregående servicenivåbeslutet och de årliga tillsynsplanerna. I uppnåendet av målen i tillsynsplanen 

har det varit utmanande att följa tillsynscyklerna för periodiska brandsyner i objekt som inte är 

bostadsbyggnader. Orsaken till detta är personalomsättningen, de långa tillsynsprocesserna i mödosamma 

tillsynsobjekt och det svårförutsägbara antalet efterkontroller. 

I tjänsterna inom förebyggande av olyckor har man i stor grad deltagit i utvecklingen av verksamheten i 

samarbete med HIKLU-räddningsverken samt Räddningsverkens partnerskapnätverk. Den gemensamma 

utvecklingen har krävt resurser under den föregående perioden, men även verkets självständiga 

utvecklingsarbete har delvis ersatts med gemensamt utvecklingsarbete. Helsingfors räddningsverk delar 

visionen om att räddningsverkens tjänster inom förebyggande av olyckor ska hålla jämn kvalitet i hela landet 

och att verksamhetsmodellerna ska vara enhetliga. Detta förutsätter även en mer konsekvent tolkning av lagar, 

förordningar och anvisningar över räddningsområdenas gränser. 

Räddningsverket har tilldelat resurser speciellt till utveckling av en brandsynsapplikation (datasystem för 

förebyggande av olyckor), en nationell databas för serviceprestationerna och ett rapporteringsunderlag för 

tjänsterna inom förebyggande av olyckor. HIKLU-räddningsverken har under 2019–2020 arbetat med en 

gemensam tillsynsmetod för bedömning som räddningsverken kan utnyttja i applikationen. Arbetet 

finanseriades av Brandskyddsfonden. Även utarbetandet av brandinspektörernas kompetenskrav i samarbete 

med HIKLU-räddningsverken har varit ett av de mest centrala projekten under den föregående beslutsperioden 

för servicenivå. Resultaten från det har varit utgångspunkt även för beredningen av de landomfattande 

kompetenskraven.  

Säkerhetskommunikationen och -utbildningen är mer planerad och riskbaserad.  När det gäller 

säkerhetsutbildningarna främjades målen genom att stärka stadskoncernens viktigaste partnerskap samt 

bättre beskriva verksamhetsmodellerna och målen. Mediekommunikationen sker i fler kanaler och innehållen 

ska i fortsättningen förankras hos en bredare skara. 

Räddningsverksamhetens aktionsberedskap (kapitel 3.2) har legat på samma nivå som i det föregående 

servicenivåbeslutet. Med aktionsberedskap avses serviceleverantörens förmåga att svara på larmuppdrag på 

så sätt att mängden tillgängliga resurser och deras kvalitet, verksamhetsmodellerna samt personalens 

funktionsförmåga och kompetens är ändamålsenliga och håller en tillräckligt hög nivå och att man snabbt kan 

agera vid olyckor. I räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid har man i Helsingfors räddningsväsendes 

område identifierat brister i förhållande till nationella riktvärden. Man strävar efter att korrigera bristerna under 

den kommande perioden genom att utvidga servicenätet. 

Mer detaljerade föreskrifter finns om aktionsberedskapen för till exempel rökdykning, vattendykning, 

sjöräddning, MIRG och oljebekämpning. Dessa har beslutats enligt lagstadgade krav för räddningsväsendet 

och behov som finns i verksamhetsmiljön för Helsingfors räddningsväsendes område. Beredskapen har även 

definierats separat för bland annat situationer som kräver räddning på hög höjd eller i djupa platser, 

trafikolyckor, krävande skadebekämpningsuppdrag och ruinräddning som kräver röjningsutrustning samt 

olyckor med farliga ämnen och CBRNE-hot. 

Under den föregående beslutsperioden för servicenivå flyttades personalen vid Malms nuvarande 

räddningsstation på grund av problem med inomhusluften till tillfälliga lokaler i Gränsbevakningsväsendets 

förra fastighet sommaren 2020. Avloppssaneringen på centralräddningsstationen påbörjades 2020. 
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Projektplanen för Kånalas nya räddningsstation har uppdaterats och på området har räddningsverkets första 

spetsenhet börjat bedriva verksamhet. Spetsenheten bedriver verksamhet på en tillfällig plats tills Kånalas 

räddningsstation färdigställs. 

Räddningsverket övergick till ett nytt nationellt nödcentraldatasystem våren 2019. Införandet av det nya 

systemet har medfört utmaningar i hela landet och problemen löses för att anpassa det nya systemet till 

räddningsverkets verksamhet. 

Samarbetet mellan HIKLU-räddningsverken har haft en central roll under den föregående beslutsperioden för 

servicenivå även när det gäller utvecklingen av räddningsverksamheten. Samarbetet har under den 

föregående perioden varit mycket aktivt och verksamhetsmodellerna inom räddningsverksamheten har 

harmoniserats i många avseenden. Räddningsverken har även påbörjat en planering av en gemensam 

ledningscentral, som är ett av de mest centrala utvecklingsmålen för den kommande servicenivåperioden. 

Helsingfors har exceptionella krav på hur myndighetssamarbetet ska fortlöpa. Orsaken är stadens ställning 

som huvudstad. Samarbetet med till exempel polisen, Gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten är 

förstklassigt och smidigt och gagnar alla parterna märkbart. Detta konstaterades i praktiken till exempel under 

den föregående beslutsperioden för servicenivå i samband med viktiga statsbesök.  

Utvecklings- och expertarbetet i anslutning till räddningsverksamheten (kapitel 3.3) organiserades i nya 

ansvarsområden vid räddningsverket från början av 2018. Expertarbetet svarar mot behoven av att utveckla 

och upprätthålla räddningsverksamheten. Målet med expertarbetet är att utveckla ansvarsområdets 

verksamhetsmodeller, utarbeta anvisningar, planera och genomföra utbildning, utveckla utrustningen samt 

förbereda och planera anskaffningar.  

I räddningsverksamheten har man under den föregående beslutsperioden för servicenivå identifierat särskilt 

utmaningar orsakade av mångsidigare och omfattande byggande. Många utvecklingsmål i servicenivåbeslutet 

fokuserade på besittningstagande av ny slags infrastruktur. För att förverkliga målen har räddningsverket 

under den föregående beslutsperioden för servicenivå omorganiserat expertgruppen för krävande 

stadsbyggande. 

Med tanke på beredskapen för befolkningsskydd (kapitel 4) har räddningsverket upprätthållit Helsingfors 

stads beredskapsplan med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön. Även principerna för evakuering 

under normalförhållanden har dokumenterats. Målet med det fortsatta arbetet är en bättre samordning med 

evakueringsplanen vid undantagsförhållanden. Centrala utvecklingsåtgärder under den föregående perioden 

var utveckling av riskanalysen för undantagsförhållanden i samarbete med försvarsmakten och Mellersta 

Finlands räddningsverk. År 2020 inleddes även en utvärdering av nuläget för och moderniseringsbehovet av 

befolkningslarmsystemet och våren 2020 lade räddningsnämnden fram ett förslag till stadsstyrelsen om att 

inleda anskaffning av ett personalsystem för befolkningsskyddet. 

Räddningsverket har tillhandahållit prehospital akutsjukvård och första insatsen enligt HNS:s 

servicenivåbeslut och samarbetsavtal (kapitel 5). 
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2 Förebyggande av 
olyckor 

2.1 Ordnande av tjänsterna och resurser 

I räddningsverkets lagstadgade uppgifter ingår att inom sitt område sörja för räddningsväsendets 
tillsynsuppgifter samt styrning, det vill säga att främja, stödja och följa upp fullgörande av skyldigheterna i 
räddningslagen (RäL 27 §). Dessutom ska räddningsverket inom sitt område sörja för rådgivning och 
säkerhetskommunikation, som syftar till att förebygga olyckor och ha beredskap att avvärja olyckor samt 
begränsa följderna (RäL 27 §). 

Dessa uppgifter säkerställs med tjänster inom förebyggande av olyckor, som vid Helsingfors räddningsverk 
omfattar (1) tjänster i anslutning till boendesäkerhet, (2) periodiska brandsyner i objekt som inte är 
bostadsbyggnader, (3) kemikalietillsyn, (4) tillsyn av offentliga tillställningar och tillfälliga inkvarteringar, (5) 
bedömning och tillsyn av utredningar om utrymningssäkerheten, (6) tematisk tillsyn och extra brandsyner, (7) 
styrning och rådgivning inom strukturell brandsäkerhet, (8) tillsyn och styrning i anslutning till 
räddningsväsendets anordningar, (9) säkerhetskommunikation och -rådgivning, (10) säkerhetsutbildningar 
samt (11) informationsservice och brandutredning.  

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 (RäL 42 §). Samarbetet med andra räddningsverk, intressegrupper och andra 
myndigheter beskrivs på tjänstenivå i följande kapitel. 

För produktionen av tjänster inom förebyggande av olyckor har man i slutet av den föregående beslutsperioden 
för servicenivå årligen använt cirka 40 årsverken. När den nya perioden inleds har målet höjts till 43 årsverken. 
I denna siffra har man inte tagit med den operativa personalens tillsyn eller säkerhetskommunikationen. 
Säkerhetskommunikation bedrivs som en del av all verksamhet i räddningsverkets kundgränssnitt.  

Tjänsternas närmare resursfördelning och genomförandet av dem presenteras årligen i en separat plan för 
förebyggande av olyckor. Planen för förebyggande av olyckor omfattar en tillsynsplan (RäL 79 §) samt en plan 
för säkerhetskommunikation. Planen för förebyggande av olyckor grundar sig på räddningsverkets 
verksamhetsstyrande strategier och servicenivåbeslutet för områdets räddningsväsende till de delar som man 
utifrån riskanalysen identifierat prioriterade områden samt riskhanteringsmetoder med vilka man effektivt kan 
påverka dessa fenomen. Genomförandet av planen följs upp kvartalsvis. 

 

  

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Resurser för förebyggande av olyckor 

 För produktionen av tjänster inom förebyggande av olyckor används vid Helsingfors räddningsverk 
40 årsverken.  

 I produktionen av tjänster inom förebyggande av olyckor deltar förutom heltidsanställd personal inom 
förebyggande av olyckor även övrig personal vid räddningsverket vid sidan av det egna arbetet. 

 Tjänsternas närmare resursfördelning och genomförandet av dem presenteras årligen i en separat 
plan för förebyggande av olyckor, som omfattar en tillsynsplan. 



10 
 

2.2 Beskrivning av tjänsterna, mål och servicenivå 

2.2.1 Tjänster i anslutning till boendesäkerhet  

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Tjänsterna i anslutning till boendesäkerhet täcker i Helsingfors räddningsväsendes område tillsyn av 
bostadshus, tillsyn av brandriskbostäder samt tillsyn av sotning. Tillsynen av bostadshus är en del av 
räddningsverkets tillsynsuppgift enligt kapitel 12 i räddningslagen. I tillsynen av bostadshus utnyttjas egen 
utvärdering av brandsäkerheten, där bostadsaktiebolagen, som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan, 
rapporterar sina observationer till räddningsverket med en elektronisk blankett. För bostadsaktiebolag som 
inte lämnar in en egen utvärdering vidtas olika åtgärder för att utveckla säkerheten samt vid behov utförs en 
avgiftsbelagd brandsyn. Dessutom görs avgiftsfria, stickprovsmässiga inspektionsbesök med beaktande av 
riskerna. Cirka 1 200 bostadsaktiebolag i Helsingfors ombeds varje år lämna in en egen utvärdering. Under 
den föregående beslutsperioden för servicenivå har verksamheten även utvecklats i mer 
säkerhetskommunikativ riktning. 

Bostadsaktiebolagen kan söka stöd för sitt säkerhetsarbete hos de på förhand fastställda avtalsbrandkårerna 
i Helsingfors område. Dessutom erbjuder räddningsverket kundstöd per telefon. Räddningsverket ordnar även 
i samarbete med Helsingfors Räddningsförbund rf rådgivningstillfällen i anslutning till boendesäkerheten och 
den egna utvärderingen av säkerheten till bostadshusens representanter och ägare. Enligt målen i det 
föregående servicenivåbeslutet har räddningsverket stärkt sitt samarbete med till exempel avtalsbrandkårerna, 
disponenterna och hyresbolagen och erbjudit högklassigt material till säkerhetsarbetet i bostadshusen utan 
kostnad. Verksamheten utvecklas även i nära samarbete med HIKLU-räddningsverken. 

Tillsynen av bostadshus under den föregående beslutsperioden för servicenivå 2016–2019 nådde cirka 4 500 
bostadsaktiebolag som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan. Bostadsaktiebolagen som övervakades 
valdes ut med beaktande av riskerna. När den nya servicenivåperioden inleds har tillsynen av bostadshus 
genomförts i 22 procent av Helsingfors stadsdelar. I det föregående servicenivåbeslutet presenterades som 
mål att tillsynen av bostadshus ska nå alla bostadsaktiebolag i Helsingfors, som är skyldiga att utarbeta en 
räddningsplan, före 2025. 

Räddningsverket tar även emot anmälningar om brandrisk eller risk för olyckor enligt 42 § i räddningslagen, 
utifrån vilka man ger råd och styrning samt vid behov gör brandsyner. Årligen tar man emot cirka 150–200 
anmälningar, varav brandsyn görs i nästan alla objekt. I regel kommer anmälningarna från hemvården, 
prehospitala akutsjukvården och polisen. Myndighetssamarbete sker i första hand med socialväsendet och 
polisen. Vid behov samarbetar räddningsverket även med miljö-, barnskydds- och djurskyddsmyndigheter 
samt vid behov andra myndigheter. 

Enligt 62 § i räddningslagen ska en sotare i en eldstad eller rökkanal som upptäcker sådana allvarliga fel eller 
brister som när eldstaden används kan medföra brandrisk, skriftligen underrätta räddningsverket om detta. 
Sotaren är också skyldig att underrätta sådana allvarliga brister som äventyrar en säker sotning. Utifrån 
underrättelsen kan räddningsmyndigheten inleda tillsynsåtgärden. Sotning anses som fritt konkurrensutsatt 
företagsverksamhet i Helsingfors sedan 1.1.2018. Från början av 2019 upphörde distriktssotningssystemet 
och räddningsverken har inte varit skyldiga att ordna sotningstjänster inom sina områden. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med tjänsterna i anslutning till boendesäkerhet är att förebygga olyckor i hemmet och lindra följderna av 
dem. Merparten av allvarliga personskador orsakade av byggnadsbränder sker i bostadsbyggnader. Därför är 
det viktigt att tilldela resurser till tjänster  inom säkerhetskommunikation och tillsyn som främjar 
boendesäkerhet. 

De årliga målområdena för tillsynen av bostadshus väljs ut med beaktande av riskerna, dock med målet att 
täcka alla bostadsaktiebolag som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan i hela staden före 2025. I valet av 
områdena har man hittills prioriterat hög befolknings- och byggnadstäthet, hög kalkylmässig risk för 
personskador orsakade av bränder i bostadshus14, längre aktionsberedskapstider för räddningsverksamhet 
samt särdrag i områdets byggnadsbestånd. 

                                                   
14 Paajanen et al. (2014). Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä. 

https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
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I behandlingen av brandriskanmälningarna är det centralt att nå de mest utsatta riskgrupperna. I många 
undersökningar har man konstaterat att till exempel marginalisering, missbruk eller hög ålder påverkar risken 
att personen råkar ut för en olycka15. Räddningsverket kan påverka möjligheten att nå riskgrupperna genom 
att rikta kommunikation och utbildning till de myndigheter genom vilka dessa grupper kan nås. 
Räddningsmyndigheten som behandlar brandriskanmälan bedömer riskerna utifrån anmälan. Om det inte 
finns antydningar om risker görs ingen brandsyn i objektet. Antalet brandriskanmälningar har tredubblats 
sedan 2014, förmodligen på grund av den effektivare kommunikationen till intressegrupperna och 
samarbetsmyndigheterna. 

Efter upphörandet av distriktssotningssystemet har antalet anmälningar från sotare märkbart minskat. Årligen 
fås cirka 20–30 felanmälningar, medan man tidigare kunde få upp till tre gånger så många. Antalet har 
konstaterats minska fortfarande. Ur riskhanteringens synvinkel är det viktigt att kontakten med områdets sotare 
är smidig och att kommunikationen om sotarnas anmälningsplikt är tillräcklig, så att alla riskfaktorer som 
observeras i samband med sotningen kommer till räddningsmyndighetens kännedom och att 
reparationsåtgärder vidtas. 

 

 

                                                   
15 T.ex. Kokki (2014). Palokuolemat vähentyneet - Suomen palokuolematilastot 2007-2013.;  
Östman (2015). Varför omkommer det fler personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige?;  
Jonsson et al. (2017). The state of the residential fire fatality problem in Sweden: Epidemiology, risk factors, and event 
typologies. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Tjänster i anslutning till boendesäkerhet 

 Tillsyn av bostadshus genomförs enligt planen för förebyggande av olyckor och genom att öka det 
årliga antalet behandlade egna utvärderingar av tillsynen av bostadshus. 

 Avtalsbrandkårernas styrning och rådgivning till bostadsaktiebolagen utökas. 

 Alla ankomna brandriskanmälningar behandlas och brandsyn görs i alla objekt som utifrån en 
riskbedömning kräver det. 

 Kommunikationen om sotarnas skyldighet att göra felanmälningar förbättras. 

https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/2016/12/52749_B2_2014.pdf
https://www.brandforsk.se/wp-content/uploads/2020/02/fler-bostadsbrander-i-finland.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317872373_The_state_of_the_residential_fire_fatality_problem_in_Sweden_Epidemiology_risk_factors_and_event_typologies
https://www.researchgate.net/publication/317872373_The_state_of_the_residential_fire_fatality_problem_in_Sweden_Epidemiology_risk_factors_and_event_typologies
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2.2.2 Periodiska brandsyner i objekt som inte är bostadsbyggnader 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Periodiska brandsyner i objekt som inte är bostadsbyggnader görs enligt den årliga planen för förebyggande 
av olyckor. Med brandsyner bedöms förutom byggnadens strukturella och tekniska brandsäkerhet även bland 
annat verksamheten och säkerhetskulturen hos verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i byggnaden.  

Objekten som övervakas prioriteras utifrån byggnadens huvudsakliga användningssätt eller verksamhetens 
särdrag. Tidpunkten för följande tillsyn beror dessutom på resultatet från den tidigare tillsynen av objektet. 
Tillsynsintervallet varierar mellan ett och sju år. En väsentlig del av verksamheten är efterkontroll av 
föreläggandena att avhjälpa brister som getts vid brandsynen. Iakttagandet av föreskrifterna kontrolleras 
genom ett nytt tillsynsbesök vid objektet eller genom att göra en bedömning utifrån handlingar eller annan 
utredning som kunden lämnat in. Målet med planen för förebyggande av olyckor är att årligen övervaka i 
genomsnitt cirka 1 000 objekt. Under den föregående beslutsperioden för servicenivå gjordes årligen cirka 
900–1 400 periodiska brandsyner.  

I det föregående servicenivåbeslutet angavs som mål att upprätthålla tillsynsintervallerna enligt tillsynsplanen 
i alla objekt som ska övervakas periodiskt.  Det har varit utmanande att uppnå de kvantitativa målen, vilket 
hänger samman med personalomsättningen, de långa tillsynsprocesserna i mödosamma tillsynsobjekt och 
det svårförutsägbara antalet efterkontroller. År 2020 har man ökat tillsynsintervallerna i objekt med lägre risk. 

Tillsynen effektiviseras med beaktande av riskerna på sådana områden där olycksriskerna utifrån 
befolkningsantalet och byggnadstätheten är högre och där räddningsverksamhetens aktionsberedskapstider 
överskrider de nationella riktvärdena. Med effektiviserad tillsyn avses i praktiken tätare tillsynsbesök. I valet av 
områden har man även beaktat inträffade olyckor, antalet arbetsplatser och den kalkylmässiga risken för 
egendomsskador vid byggnadsbränder16. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Periodiska brandsyner ingår i räddningsverkets lagstadgade tillsynsuppgift. Målet är att påverka 
säkerhetskulturen i positiv riktning i den övervakade organisationen och erbjuda verktyg för att upprätthålla 
säkerheten samt på så sätt minska antalet olyckor och deras följder i objekten som övervakas. Detta ska ske 
genom att förbättra personalens förutsättningar att förebygga olyckor och agera vid en olyckssituation samt 
säkerställa räddningsverksamhetens förutsättningar i objekt i händelse av en olycka.  

Baserat på statistik verkar särskilt antalet byggnadsbränder som orsakar betydande egendomsskador ha 
minskat i Helsingfors. Detta tyder på en bättre säkerhetskultur i kommersiella fastigheter, där potentialen för 
olyckor som orsakar större ekonomiska skador är störst. Särskilt i objekt med kritisk infrastruktur i samhället 
skulle en större olycka innebära en allvarlig risk eller störning för samhällets funktion. Det centrala målet är att 
se till att tillsynsintervallerna i objekt som ska övervakas periodiskt motsvarar målnivån som angetts i planen 
för förebyggande av olyckor under den kommande servicenivåperioden. 

 

 

 

                                                   
16 Paajanen et al. (2014). Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Periodiska brandsyner i objekt som inte är bostadsbyggnader 

 Periodiska brandsyner görs enligt tillsynsintervallet som fastställs i planen för förebyggande av 
olyckor. Detta innebär ungefär 1 100 periodiska brandsyner varje år. 

 Vi deltar aktivt i verksamhetsgemensam utveckling av rapporteringen av den periodiska tillsynen, 
informationssystemen och verktygen. 

https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Onnettomuusvahingot_pelastustoimen_riskianalyysityössä.pdf
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2.2.3 Kemikalietillsyn 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket ansvarar för sin del för säkerhetsbestämmelser och tillstånd för industriell hantering och 
upplagring av farliga kemikalier enligt arbets- och näringsministeriets lagar och författningar. Dessa gäller 
kemikalier som medför både fysikaliska faror (brand- och explosionsfarliga) och hälso- och miljöfaror. 

Kemikalietillsynen omfattar kemikaliebeslut och kontroller vid objekt där man utövar liten (även tillfällig) 
industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, hantering av besiktningar av underjordiska 
oljecisterner, idrifttagningskontroller av oljeeldningsaggregat samt tillståndsbehandling och tillsyn av 
försäljningsplatser för och förvaring av fyrverkerier.  

I tjänsterna inom kemikalietillsyn ingår även olika utlåtanden och beslut, inklusive samarbete med 
miljöskyddsmyndigheten. Räddningsverket medverkar även i nationella nätverk för kemikalieexperter och 
deltar i utvecklingen av kemikaliesäkerheten. Räddningsverket deltar även inspektioner av 
produktionsanläggningar där farliga kemikalier lagras och hanteras i stor skala, vilka utförs av Säkerhets- och 
kemikalieverket (Tukes). 

Årligen hanteras cirka 65 kemikaliebeslut (inkl. tillfälliga), cirka 30 besiktningar av underjordiska oljecisterner 
och idrifttagningskontroller av oljeeldningsaggregat samt cirka 60 tillståndsbehandlingar av försäljningsplatser 
för och förvaring av fyrverkerier. 

Enligt det föregående servicenivåbeslutet har räddningsverket besvarat alla inkomna begäran om utlåtande 
gällande kemikalietillsyn. Räddningsverket har även deltagit vid de flesta av Tukes inspektioner som utförts i 
Helsingfors räddningsväsendes område. Samarbetet med HIKLU-räddningsverken, Räddningsverkens 
partnerskapnätverk och andra myndigheter har utökats när det gäller utvecklingen av kemikalietillsynen och 
harmoniseringen av tjänsterna.  

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med kemikalietillsynen är att förebygga och bekämpa person-, miljö- och sakskador till följd av 
framställningen, användningen, transporten, lagringen, förvaringen och annan hantering av farliga kemikalier 
och sprängmedel. Även små kemikalieolyckor kan medföra person- och miljörisker. Enligt uppgifter från 
PRONTO sker årligen i genomsnitt 40 olyckor förorsakade av farliga ämnen i Helsingfors räddningsväsendes 
område. Under de senaste tio åren har endast några enstaka explosioner och explosionsrisker uppstått. 
Olyckorna har varit mycket små (t.ex. oljeläcka i fordon) och inga allvarliga personskador vid olyckor 
förorsakade av farliga ämnen har skett. 

Det finns dock en riskpotential och i till exempel Nylands regionala riskbedömning behandlas scenariot för en 
allvarlig kemikalie- eller explosionsolycka17. I behandlingen av scenariot har man även fokuserat på 
transporter. I Nyland är produktionsanläggningarna som orsakar särskild fara inte koncentrerade till 
Helsingfors område. Transporter av farliga ämnen sker dock även i Helsingfors till Norsjö hamn och 
kemikalieobjekten i staden ligger vanligtvis i omedelbar närhet av bebyggelse. 

 

 

 

                                                   
17 Räddningsverken i Nyland (2018). Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Kemikalietillsyn 

 Alla åtgärder som ingår i kemikalietillsynen behandlas. 

 Vi deltar aktivt i samarbetet mellan myndigheter och intressegrupper. 

https://intermin.fi/documents/1410869/12562948/Uusimaa.pdf/666644ba-f4d7-6703-9997-752720017fc1/Uusimaa.pdf
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2.2.4 Tillsyn av offentliga tillställningar och tillfälliga inkvarteringar 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket övervakar att bestämmelserna i kapitel 2 och 3 i räddningsplanen följs vid offentliga 
tillställningar och tillfälliga inkvarteringar. Arrangörer av offentliga tillställningar ska utarbeta en räddningsplan 
för tillställningen om minst 200 personer uppskattas vara på plats samtidigt, öppen eld, fyrverkeripjäser eller 
andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på 
platsen, arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller evenemangets natur medför 
särskilda risker för människor (SRf om räddningsväsendet 407/2011 3 §). 

Räddningsmyndigheten bedömer om räddningsplanen är tillräcklig och returnerar den vid behov för 
komplettering samt gör vid behov en brandsyn eller vidtar andra nödvändiga åtgärder i objektet för den 
offentliga tillställningen. Tillsynen av offentliga tillställningar omfattar även mycket styrning och rådgivning till 
kunder samt utlåtanden till andra myndigheter gällande olyckssäkerhet. 

Räddningsverket bedömer årligen cirka 600–700 räddningsplaner för tillställningar. Publikmängden på 
tillställningarna varierar från två hundra till tiotusentals besökare. I Helsingfors finns sammanlagt cirka 30 
permanenta eller tillfälliga evenemangsplatser för stora offentliga tillställningar. 

Enligt kemikalielagstiftningen övervakar räddningsverket användningen av explosiva varor eller farliga 
kemikalier som specialeffekter vid offentliga tillställningar samt tillfällig, liten industriell hantering och upplagring 
av farliga kemikalier. Dessutom ger räddningsverket ett utlåtande till polisen om ordnandet av fyrverkeripjäser 
och behandlar anmälningar om konsumenternas användning av fyrverkerier under andra tider än nyår. 

När det gäller tillfälliga inkvarteringar övervakar räddningsverket ordnandet av kortvariga inkvarteringar i 
utrymmen som inte är godkända för användning som inkvartering i det gällande bygglovet. I sådana fall ska 
en räddningsplan utarbetas för utrymmena. 

Inom stadsorganisationen deltar räddningsverket aktivt i fältgruppen för evenemang, som består av stadens 
olika aktörer och myndigheter. Gruppens mål är att få bra evenemang till staden och att ordnandet av dem går 
smidigt och säkert. Räddningsverket deltar även aktivt i arbetet inom det nationella expertnätverket för 
evenemangssäkerhet och främjar därigenom utvecklingen av kontinuerlig övervakning och handledning. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med tillsynen av offentliga tillställningar är att förebygga olyckor och deras följder vid offentliga 
tillställningar. Den föränderliga verksamhetsmiljön, till exempel det allt tätare byggandet, medför utmaningar 
för säkerheten vid offentliga evenemang. Räddningsverket påverkar aktivt beaktandet av säkerhetsaspekterna 
vid byggandet av evenemangsområden. I staden har dessutom så kallade ”värdlösa” tillställningar samt 
evenemangsverksamhet ordnad av stadsborna ökat i popularitet samt. Man kan påverka säkerheten vid 
sådana evenemang framför allt med hjälp av säkerhetskommunikation. 

Arrangörernas medvetenhet om skyldigheten att utarbeta en räddningsplan har ökat jämfört med föregående 
period. I planeringen av förutsättningarna för tillställningarna och i utvecklingsarbetet i anslutning till ordnandet 
av dem är det bäst att i god tid delta via staden och andra samarbetsgrupper. 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Tillsyn av offentliga tillställningar 

 Vi bedömer lagstadgade räddningsplaner för offentliga tillställningar samt behandlar anmälningar i 
anslutning till offentliga tillställningar och fattar nödvändiga beslut utifrån dem. 

 Vi utför brandsyn i objekt för offentliga tillställningar, som är skyldiga att utarbeta en räddningsplan, 
med beaktande av riskerna och tillställningens publikmängd.  

 Vi deltar som en del av Helsingfors stadsorganisation i utvecklingen av tillställningar och 
evenemangsplatser samt i säkerställandet av deras säkerhet. 

 Vi utökar säkerhetskommunikationen och handledningen som främjar säkerheten särskilt i 
evenemangsverksamhet ordnad av stadsborna. 



15 
 

2.2.5 Bedömning och tillsyn av utredningen om utrymningssäkerheten 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket övervakar utrymningssäkerheten i vårdinrättningar samt vid service- och stödboende. Objekt 
som kräver en utredning om utrymningssäkerheten är bland annat sjukhus, ålderdomshem och annan 
institutionsvård, slutna straffanstalter samt service- och stödbostäder där det bor människor som har sämre 
funktionsförmåga än normalt (RäL18 §). 

Verksamhetsutövarna i objekten är skyldiga att göra en utredning om utrymningssäkerheten, utifrån vilken 
räddningsmyndigheten gör en bedömning av utrymningssäkerheten. Om man utifrån utredningen bedömer att 
utrymningssäkerheten inte är tillräcklig, är verksamhetsutövaren skyldig att utarbeta en plan för att förbättra 
utrymningssäkerheten. Vid behov utfärdar räddningsmyndigheten bestämmelser i syfte att förbättra 
utrymningssäkerheten. Efterlevnaden av bestämmelserna övervakas med tillsynsåtgärder. 

I Helsingfors finns cirka 340 verksamhetsutövare som måste göra en utredning om utrymningssäkerheten i sin 
fastighet. Verksamhetsutövaren är skyldig att uppdatera utredningen vart tredje år och i samband med 
betydande förändringar i verksamheten. Helsingfors räddningsverk behandlar utredningar om 
utrymningssäkerheten och bedömer utrymningssäkerheten i objekten, utfärdar bestämmelser i anslutning till 
utrymningssäkerheten samt ger råd och styrning om utredningarna. I samband med periodiska brandsyner 
övervakas att utredningen om utrymningssäkerheten och bedömningen utifrån den är tidsenliga. 

Brand- och utrymningssäkerheten i objekten främjas även genom att stödja verksamhetsutövarna i ordnandet 
av utrymningsövningar i samarbete med personal som producerar tjänster inom förebyggande av olyckor och 
räddningsverksamhet. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med bedömningen och tillsynen av utredningarna om utrymningssäkerheten är att säkerställa att de 
boende och personerna som vårdas kan lämna byggnaden på egen hand eller med de anställdas hjälp i 
händelse av brand eller annan farlig situation. Tillsynen av utredningarna om utrymningssäkerheten är kritisk 
särskilt ur perspektivet för att förhindra personskador, eftersom verksamhetsformerna som kräver 
myndighetssamarbete och tillsyn blir mångsidigare. 

I riskanalysen för HIKLU-räddningsverken har objekten som måste ha en utredning om utrymningssäkerheten 
identifierats som objekt som ökar områdenas risknivå. Objekt med över 50 kundplatser, som inte skyddas med 
en automatisk släckanläggning, uppgraderar objektets läge till den högsta riskklassen, vilket fastställer 
strängare riktvärden för aktionsberedskapstiden. Räddningsverket strävar i första hand efter att kontrollera 
riskerna genom att främja varje enskild verksamhetsutövares förutsättningar att förebygga olyckor och att sörja 
för utrymningssäkerheten i objekten. 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Bedömning och tillsyn av utredningen om utrymningssäkerheten 

 Vi bedömer ankomna utredningar om utrymningssäkerheten samt deras planer för genomförande 
och uppdateringar. 

 Vi övervakar att bestämmelserna för att förbättra utrymningssäkerheten följs inom utsatt tid. 

 Vi erbjuder styrning och rådgivning om utrymningssäkerheten samt stöd vid ordnandet av 
utrymningsövningar.  
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2.2.6 Tematisk tillsyn och tilläggsbrandsyner 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Med tematisk tillsyn avses tillsynsverksamhet som räddningsverket årligen genomför enligt varierande teman. 
Tillsynen genomförs vanligtvis en gång per år och i dem brukar merparten av brandinspektörerna samt även 
operativ personal delta. I den tematiska tillsynen kan man fokusera på till exempel lagring av kemikalier, 
kvartersrestauranger eller vårdanstalter. Teman för varje år fastställs i samarbete med HIKLU-
räddningsverken. Beroende på temat kan även andra samarbetande myndigheter delta i den tematiska 
tillsynen. 

Räddningsverket gör också tilläggsbrandsyner utifrån förändringar som sker i verksamhetsmiljön, riskbaserat 
urval samt begäran som ankommer till räddningsverket. Begäran kan komma från kunder, intressegrupper 
eller samarbetande myndigheter. Man strävar efter att i första hand besvara begäran med rådgivning och 
handledning. Brandsyn görs vid behov utifrån en separat riskbedömning. Varje år görs cirka 100 
tilläggsbrandsyner.  
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Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med tematisk tillsyn och tilläggsbrandsyner är att reagera på specialbehoven som uppstår ur 
förändringar i verksamhetsmiljön samt på identifierbara framtida utmaningar. Vanliga objekt som övervakas är 
sådana som även annars omfattas av räddningsverkets tillsyn, till exempel tillsyn av bostadshus, periodisk 
tillsyn av objekt som inte är bostadsbyggnader eller kemikalietillsyn. Räddningsverket strävar efter att 
identifiera särskilda riskfaktorer i objekten och inrikta den riskbaserade tillsynen för att främja effekterna av 
förebyggandet av olyckor och därigenom säkerheten i verksamhetsmiljöerna.   

 

2.2.7 Styrning och rådgivning inom strukturell brandsäkerhet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Styrningen och rådgivningen inom strukturell brandsäkerhet inriktas på nybyggnation, renovering och 
planläggning. Räddningsverket samarbetar med planläggare, byggnadstillsynen och flera andra av stadens 
tjänster genom att delta i samarbetsmöten och erbjuda expertkonsultationer. Räddningsverket har bland annat 
en ständig representant i byggnadstillsynens tekniska arbetsgrupp, där man främjar smidigheten i 
samarbetsprocesserna och samstämmigheten i tolkningarna av tillsynen. Helsingfors räddningsverk är 
representerat i byggnadstillsynens landsomfattande samarbetsnätverk (s.k. Top10-grupp). I nätverket främjas 
samstämmigheten i byggnadstillsynsmyndigheternas anvisningar och tolkningar i de tio största städerna i 
Finland. 

Gruppen för styrning och rådgivning inom strukturell brandsäkerhet utarbetar planutlåtanden och gör 
idrifttagningskontroller, deltar i förhandlingar och samarbetsmöten samt ger konsultationer direkt till privata 
byggnadsplanerare. Verksamheten i rådgivningsgruppen för planerare omfattar dessutom rådgivning om 
skyddsrum.  

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Syftet med styrning och rådgivning inom strukturell brandsäkerhet är att främja säkra byggnadslösningar och 
garantera goda verksamhetsförutsättningar för räddningsverket i staden. Med anledning av byggvolymen och 
byggnadsbeståndets exceptionella mångformighet, finns det ett stort behov av rådgivning gällande 
nybyggnation och renoveringar i Helsingfors. 

Enhetliga tillvägagångssätt anses vara viktiga inom räddningsverken och de har identifierats som ett centralt 
utvecklingsobjekt även utifrån kundresponsen. Enhetliga tillvägagångssätt främjas i myndighetssamarbete 
samt i samarbete med andra räddningsverk. 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Tematisk tillsyn och tilläggsbrandsyner 

 Vi genomför tematisk tillsyn varje år enligt varierande teman. 

 Vi gör tilläggsbrandsyner med beaktande av riskerna utifrån de identifierade behoven i 
verksamhetsmiljön. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Styrning och rådgivning inom strukturell brandsäkerhet 

 Vi ger styrning och rådgivning inom strukturell brandsäkerhet i nära samarbete med stadens olika 
aktörer, planläggare, trafikplaneringen, byggnadstillsynen och andra myndigheter. 

 Vi främjar samarbetet och informationsförmedlingen mellan räddningsverket och stadens aktörer 
särskilt i anslutning till omfattande byggnads- och trafikprojekt. 

 Vi främjar möjligheterna till elektronisk ärendehantering med byggnadstillsynen. 
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2.2.8 Anordningar inom räddningsväsendet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Med anordningar inom räddningsväsendet avses fast släcknings-, räddnings- och bekämpningsutrustning i 
fastigheten, anordningar som underlättar släcknings- och räddningsarbetet samt branddetektorer, 
larmanordningar och övriga anordningar som varnar om överhängande fara och som krävs med stöd av lagar, 
förordningar eller myndighetsbeslut (RäL 12 §). Räddningsverket övervakar att anordningarna hålls i 
funktionsdugligt skick samt underhålls och inspekteras på ett vederbörligt sätt. TUKES övervakar att 
räddningsverkets anordningar överensstämmer med kraven och utsedd myndighet under byggfasen är 
byggnadstillsynsmyndigheten. Räddningsverket upprätthåller objektkort och nyckelförvaring för automatiska 
brandlarmanläggningar anslutna till nödcentralen, skickar förelägganden att avhjälpa brister i felaktiga 
brandlarm samt sköter faktureringen. 

I Helsingfors finns cirka 2 000 automatiska brandlarmanläggningar. Under den föregående beslutsperioden för 
servicenivå genomfördes årligen cirka 2 300 tillsyn och säkringar av automatiska brandlarmanläggningar. Av 
larmen har mindre än två procent per år varit befogade. Cirka 1 000 ERHE-fakturor och 250 förelägganden att 
avhjälpa brister skickas varje år. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet vad gäller räddningsväsendets anordningar är att förtydliga och utveckla rutinerna i anslutning till 
räddningsverkets automatiska släckningsanordningar, rökventilation och släckvattenledningar. Behov har 
identifierats särskilt i handlingen och rådgivningen till kunderna.  Även samarbetet mellan myndigheterna och 
intressegrupperna bör stärkas. 

 

2.2.9 Säkerhetskommunikation och -rådgivning 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket ska inom sitt område sörja för säkerhetskommunikation inom räddningsväsendet (RäL 27 §). 
Helsingfors räddningsverks säkerhetskommunikation omfattar allmänhetsbesök, mediekommunikation, 
deltagande i olika kampanjer och evenemang samt rådgivning per telefon, i sociala medier och i samband 
med all verksamhet i kundgränssnittet. Tyngdpunkterna och de mer precisa åtgärderna i räddningsverkets 
säkerhetskommunikation beslutas årligen i planen för förebyggande av olyckor. 

En del av räddningsverkets säkerhetskommunikation är Brandmuseets verksamhet vid Skillnadens 
räddningsstation. På Brandmuseet ordnas besök som omfattar säkerhetskommunikation till olika grupper. 
Flera tusen besökare kommer varje år till museet för att bekanta sig med Helsingfors räddningsväsendes och 
brandsäkerhetens historia. 

Under den föregående beslutsperioden för servicenivå ökade räddningsverket märkbart sin synlighet i sociala 
medier. Säkerhetskommunikationen i de olika kanalerna måste fortfarande optimeras och förtydligas med 
beaktande av målgrupperna och riskerna. Innehållet utvecklas för att bättre motsvara målen med 
kommunikationen och införlivas tydligare i genomförandet av räddningsverkets strategi.  

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med säkerhetskommunikationen är att främja medborgarnas kunskaper och färdigheter i att förebygga 
bränder och andra olyckor samt agera på vederbörligt sätt vid olycksfall och tillbud. Med bra 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Räddningsväsendets anordningar 

 Vi ser till att objektkorten och nyckelförvaringsavtalen för objekt med brandlarmanläggning är 
aktuella. 

 Vi effektiviserar kommunikationen för att minska antalet felaktiga brandlarm. Vi ökar användningen 
av fördröjningsutrustning i objekt med automatiska brandlarmanläggningar. 
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säkerhetskommunikation som väcker uppmärksamhet kan man nå stora kundgrupper på ett effektivt sätt och 
förmedla säkerhetsinformation till dem.  

Det finns många undersökningar om kommunikationens effekter på kundernas beteende och flera metoder för 
att bedöma inverkan och effektiviteten av olika kampanjer. I riskanalysen för HIKLU-räddningsverken har man 
granskat undersökningar som bedömer säkerhetskommunikationens inverkan och effektivitet. I många 
undersökningar har man konstaterat att man kan påverka kundernas säkerhetskunskaper- och färdigheter 
med säkerhetskommunikationskampanjer. Med en bra säkerhetskommunikation kan räddningsverkets 
centrala mål mer troligt uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 

Helsingfors räddningsverk följer aktivt sin mediesynlighet samt synligheten i sociala medier. Under den 
kommande servicenivåperioden vore det viktigt att utveckla systematiska metoder för att följa upp de 
erfarenheter och tankar som kommunikationen väcker samt utvecklingen av kommuninvånarnas kunskaper, 
färdigheter och inställningar i anslutning till säkerhet.  

Räddningsverket deltar aktivt i utvecklingen av säkerhetskommunikationen tillsammans med andra 
räddningsverk, inrikesministeriet och organisationer i räddningsbranschen. HIKLU-räddningsverken och 
Räddningsverkens partnerskapnätverk har egna expertnätverk för säkerhetskommunikationen, där 
Helsingfors räddningsverk är representerat. 

 

2.2.10 Säkerhetsutbildningar 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverkets säkerhetsutbildning omfattar ordnande av olika utbildningar och övningar i kundgränssnittet, 
ordnande av evenemang och temadagar eller deltagande i olika tillställningar, upprättande av 
säkerhetspartnerskap med samarbetspartner samt rådgivning och kommunikation i anslutning till dessa. 

Säkerhetsutbildningen fokuserar särskilt på utbildning av personalen inom stadskoncernen. Dessutom utbildar 
vi särskilt personal vid sådana organisationer som ansvarar för barn, äldre eller personer vars 
funktionsförmåga har försämrats (bl.a. daghem, skolor och vårdanstalter). Ordnandet och erbjudandet av 
säkerhetsutbildningarna bygger strategiskt på tydliga partnerskap och värnandet av dem är en grundläggande 
prioritering i planeringen av verksamheten.  

Beslut om genomförandet av säkerhetsutbildning fattas årligen i planen för förebyggande av olyckor. Varje år 
ordnas cirka 700–800 säkerhetsutbildningar. Dessutom genomför vi olika slags säkerhetsrådgivning, materiel- 
och stationspresentationer samt deltar i publikevenemang och mässor. 

Säkerhetsutbildning genomförs även i samarbete med andra räddningsverk, avtalsbrandkårer, organisationer 
inom räddningsbranschen samt andra myndigheter och aktörer. Samarbetet är intensivt i synnerhet med 
avtalsbrandkårerna och de genomför säkerhetsutbildningar och bedriver säkerhetskommunikation 
självständigt. 

Under den föregående beslutsperioden för servicenivå har man inom stadsorganisationen utrett kännedomen 
om räddningsverkets säkerhetsutbildningstjänster med goda resultat och vi får in många förfrågningar om att 
hålla utbildningstillfällen. Även de öppna utbildningarna samlar allt fler deltagare. Man har strategiskt främjat 
planeringen av säkerhetsutbildningarna med beaktande av riskerna genom att stärka stadens viktigaste 
partnerskap samt genom att bättre beskriva och utveckla verksamhetsmodellerna. Kundhanteringen har 
utvecklats genom att bland annat införa ett nytt utbildningshanteringssystem som är gemensamt för hela 
staden. Räddningsverket använder sig även av en elektronisk blankett för begäran om utbildningstillfälle och 
kundresponsenkät. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Säkerhetskommunikation och -rådgivning 

 Vi bedriver säkerhetskommunikation via allmänhetsbesök, mediekommunikation, kampanjer, 
evenemang, Brandmuseet och sociala medier samt i all verksamhet i kundgränssnittet i enlighet med 
planen för förebyggande av olyckor. 
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I barnens säkerhetsfostran har man strävat efter att utveckla verksamhetsmodeller med vilka man kan nå olika 
åldersgrupper så täckande och regelbundet som möjligt. I till exempel planeringen av stationsbesöken har 
man under den föregående beslutsperioden för servicenivå utvecklat utbildningsinnehållet och tydliggjort 
riktlinjerna för åldersgrupperna som bjuds in till stationsbesöken. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med säkerhetsutbildningarna är att främja säkerhetskunskaperna och -färdigheterna hos de deltagande 
organisationerna och personalgrupperna. Enligt undersökningar väntas man med säkerhetsutbildning uppnå 
räddningsverkets centrala mål på ett kostnadseffektivt sätt. 

Säkerhetsutbildningen och mer allmänt även säkerhetskommunikationen måste utvecklas aktivt för att 
motsvara dagens behov. Man skulle kunna stärka utbildningen och öka dess effekter med till exempel 
nätutbildningar och spelifiering. Utvecklingen av metoder, material och verktyg kräver förutom ekonomiska 
resurser även mångsidig kompetens, som beaktas i kompetenshanteringen och rekryteringen av 
säkerhetsutbildare. 

Säkerhetsutbildningen görs mer riskbaserad med beaktande av ändamålsenliga tillvägagångssätt. I till 
exempel barnens säkerhetsfostran har man utvecklat planeringen av verksamheten och centrala partnerskap 
har prioriterats med beaktande av riskerna. Ur kundens synvinkel försöker man ändå bevara möjligheten även 
till ett reaktivt serviceutbud utöver de strategiska partnerskapen. Det riskbaserade förhållningssättet i 
planeringen av verksamheten syns även i utnyttjandet av riskinformation i anpassningen av utbildningarna till 
olika målgrupper. 

 

2.2.11 Informationsservice och brandutredning 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket ska enligt räddningslagen följa hur olycksriskerna, antalet olyckor och olycksorsakerna 
utvecklas (RäL 43 §). Räddningsverkets informationsservice har till uppgift att producera information om 
riskerna i verksamhetsmiljön till grund för servicenivåbeslutet samt till stöd för verksamhetsplaneringen och 
beslutsfattandet. Helsingfors räddningsverk har haft en aktiv roll i verksamheten inom Räddningsverkens 
partnerskapnätverks utvecklings- och forskningsnätverk (PelaTKI) samt i den nationella utvecklingen av 
riskanalysen och forskningsverksamheten. 

En av räddningsverkets lagstadgade uppgifter är att utföra brandutredning (RäL 41 §), där man samlar 
information för att bidra till ett minskat antal olyckor och skador samt utvecklingen av räddningsverksamheten 
och aktionsberedskapen. Vid brandutredningen bedöms orsaken till eldsvådan och utreds de faktorer som 
påverkat antändningen och spridningen av branden, de skador som branden orsakat samt 
räddningsverksamhetens förlopp. Under den föregående beslutsperioden för servicenivå utreddes alla bränder 
och olyckor som överskred utredningströskeln i enlighet med skyldigheterna i räddningslagen. Av de viktigaste 
iakttagelserna förbereds även vid behov sammanfattningar och annat kommunikationsmaterial. I 
brandutredningarna görs nära samarbete med polisen bland annat i form av månatliga möten. Gruppen för 
brand- och olycksutredning har även deltagit i verksamhet och tematiska utredningar inom Räddningsverkens 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Säkerhetsutbildningar 

 Vi genomför säkerhetsutbildningar varje år enligt planen för förebyggande av olyckor. 

 Vi utökar utbildningen av avtalsbrandkårerna för att bättre kunna utnyttja deras resurser även i 
säkerhetsutbildningen. 

 Vi värnar om säkerhetsutbildningens centrala kundpartnerskap och ser till att målen för 
partnerskapen uppnås. 

 Vi utbildar alla villiga högstadieskolor i kampanjen NouHätä. I Helsingfors finns cirka 90 
högstadieskolor.  

 Vi erbjuder alla villiga fjärdeklassare möjlighet till stationsbesök (cirka 150 besök per år). 
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partnerskapnätverks expertnätverk för brandutredning samt i utarbetandet av HIKLU-räddningsverkens 
gemensamma brandutredningsanvisning. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med informationsservicen är att producera information och utredningar som skapar bättre villkor för 
planeringen av verksamheten och beslutsfattandet i både förebyggandet av olyckor och 
räddningsverksamheten och beredskapen. Det centrala målet för brand- och olycksutredning är att som del 
av räddningsverkets utrednings- och informationsservice producera information om inträffade olyckor och 
informera om utredningsresultaten på ett effektivt sätt. 

Enligt lagförslaget som gavs sommaren 2020, ska social- och hälsovårdslandskapen genom egenkontroll 
säkerställa nåbarheten, kvaliteteten och effektiviteten av räddningsväsendets tjänster. Social- och 
hälsovårdslandskapet skulle bli tvunget att utarbeta ett system för egenkontroll, med vilket man fastställer hur 
egenkontrollen ordnas och genomförs samt hur man följer upp tillgången till och genomförandet av 
räddningsväsendets tjänster, kvaliteten på och effekten av dem samt hur upptäckta brister åtgärdas. Detta 
beaktas i utvecklingen av Helsingfors räddningsverks informationsservice och egenkontroll. 

Inom räddningsväsendet har man nationellt identifierat ett behov av långsiktig och samordnad utrednings- och 
utvecklingsverksamhet med bättre resursfördelning. Även räddningsverket måste i fortsättningen se till att man 
har tillräckliga expertresurser för att kunna reagera tillräckligt snabbt och med hög kvalitet på 
informationsbehoven inom verkets beslutsfattande och planering. Den egna expertresursen fungerar även 
som räddningsverkets naturliga länk till utredningar som görs utanför räddningsväsendet. 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Informationsservice och brandutredning 

 Vi bedömer systematiskt antalet olycksrisker och olyckor samt orsakerna till dem.  

 Vi producerar information till stöd för verksamhetens planering och beslutsfattande. 

 Vi utreder alla bränder och olyckor som överskrider utredningströskeln och följer upp kvaliteten på 
olycksrapporteringen. 

 Vi effektiviserar kommunikationen om resultaten från brand- och olycksutredningen. Varje år gör vi 
en sammanställning av iakttagelserna i brand- och olycksutredningen. 

 Vi deltar aktivt i utvecklingen av den nationella forskningsverksamheten och riskanalysen samt i 
verksamheten inom Räddningsverkens partnerskapnätverks expertnätverk för brand- och 
olycksutredning och i tillämpliga delar även tematiska utredningar. 
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3 Räddningsverksamheten 

3.1 Ordnande av tjänsterna och resurser 

Räddningsverket ska inom sitt område sörja för räddningsväsendets uppgifter samt varning av befolkningen 
vid tillbud och olyckor (RäL 27 §). Uppgifterna 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. 

Till räddningsverksamheten hör att ta emot larm, varna befolkningen, avvärja överhängande olyckor, skydda 
och rädda offer för olyckor samt människor, miljö och egendom som är i fara, släcka eldsvådor och begränsa 
skador samt ha hand om ledning, kommunikation, underhåll och andra stödfunktioner i anslutning till de 
uppgifter som nämns ovan (RäL 32 §). 

Med aktionsberedskap inom räddningsverksamheten avses räddningsverkets förmåga att svara på 
larmuppdrag, det vill säga förmåga att klara ovan beskrivna uppgifter. Räddningsverksamhetens 
aktionsberedskap består av fem delfaktorer: personalantalet och kvaliteten på personalen, mängden 
utrustning och dess kvalitet, operativa planer som gjorts upp på förhand, hur ledningen är organiserad samt 
räddningsverksamhetens beredskapstid18. Beredskapen kompletteras av samarbete med andra 
räddningsområden och myndigheter samt internationellt samarbete. Enligt anvisningen om 
servicenivåbeslutet19 ska aktionsberedskapen dimensioneras utifrån riskerna i verksamhetsmiljön i den 
dagliga verksamheten, störningssituationer och undantagsförhållanden. 

Vid räddningsverket utförde cirka 470 personer operativt arbete 2020. Personalen utför även delvis 
verksamhetsutvecklande expertarbete, producerar tjänster inom förebyggande av olyckor samt deltar i 
tjänsteproduktionen inom den prehospitala akutsjukvården. Personalstyrkan kommer att öka under den 
kommande servicenivåperioden enligt kraven för utvecklingen av servicenätet. 

3.2 Räddningsverksamhetens aktionsberedskap 

3.2.1 Räddningsverksamhetens personalresurser och -formationer 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Formationerna som används i räddningsverksamheten är räddningsgrupp, räddningspluton, 
räddningskompani och räddningssammanslutning. Ovan nämnda formationer kan vid behov stärkas eller 
minskas. Räddningsgruppens personalstyrka består av minst 1+3 (brandförman + brandman), 
räddningsplutonens styrka av tre räddningsgrupper och en ledare, räddningskompaniets styrka av tre 
räddningsplutoner och räddningssammanslutningens styrka av tre räddningskompanier18. Från och med 2020 
har Helsingfors räddningsverk även spetsenheter, med en styrka på 0+2, i beredskap. Räddningsväsendets 
formationer larmas utifrån larmanvisningen som utarbetas i samarbete med Nödcentralsverket och 
myndigheter som ger handräckning i enlighet med räddningslagen (RäL 33 §). 

Helsingfors räddningsverk har under alla årstider året runt sju räddningsenheter i beredskap. Under sommaren 
(30.4 –31.10) är dessutom Sveaborgs räddningsenhet, som bemannas av två brandmän-förstavårdare, i 
beredskap. Som helhet finns cirka 50 operativa personer i jourberedskap, minst två är befälstjänsteinnehavare. 
En av befälstjänsteinnehavare fungerar som fältledare och den andra som allmän ledare från läges- och 
ledningscentralen. Vid lägescentralen är dessutom en lägescentraloperatör i ständig beredskap och en 
stationsförman har bakjour. Resten av den operativa personalen i jourberedskap bemannar 
räddningsenheterna och stödenheterna. Personalen i daglig beredskap kan omedelbart bilda en förstärkt 
räddningspluton och mindre formationer. 

                                                   
18 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet. 
19 IM (2013). Anvisning om servicenivåbeslutets innehåll och struktur. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79031/Anvisning%20om%20serviceniv%C3%A5beslutets%20inneh%C3%A5ll%20och%20struktur.pdf
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Storolyckor, andra mest krävande situationer och störningssituationer, som kräver resurser från 
räddningsverket, kan formationerna förstärkas enligt separata planer genom att effektiviserat utnyttja egna 
resurser (inkl. friskift och elever i Räddningsskolan) samt resurser från avtalsbrandkårerna och räddningsverk 
i grannområdena. 

För att säkerställa tillgången på personal och högklassig kompetens i Helsingfors verksamhetsmiljö, ordnar 
räddningsverket egen räddningsutbildning. Räddningsskolan erbjuder tjänsteexamensutbildning. I 
genomförandet av den beaktas särskilt tillgången på lämplig personal samt kraven med tanke på 
verksamhetsmiljöns särdrag redan under utbildningstiden. Cirka 15 nya räddningsmän kommer att 
utexaminerades varje år under 2021–2023. När eleverna har tillräcklig utbildningsnivå kan de vid behov och 
till tillämpliga delar användas som en del av räddningsverksamhetens aktionsberedskap. Räddningsskolan 
har tillstånd att fortsätta undervisningen till slutet av 2023.  Om verksamheten inte kan fortsätta efter det, 
kommer reservresursen som är tillgänglig för räddningsverksamheten att minska på motsvarande sätt. 
Räddningseleverna utgör även en stor resurs som sommarvikarier. 

Avtalsbrandkårerna kompletterar vid behov aktionsberedskapen i Helsingfors räddningsväsendes område 
enligt avtal. I Helsingfors finns 15 avtalsbrandkårer som fungerar som stöd för den ordinarie operativa 
personalen vid räddningsverket i enlighet med avtalet om regionbrandkår. Personalstyrkan vid 
avtalsbrandkårernas larmavdelningar är cirka 300 personer, varav ungefär en tredjedel har kompetens för 
rökdykning. Funktionsförmågan hos personalen vid avtalsbrandkårerna följs upp varje år med hälsokontroller, 
konditionstester, bedömningar av funktionsförmågan, beredskapstester på individ- och enhetsnivå samt 
uppgifter som mäter kompetensnivån. 

Avtalsbrandkårerna har beredskap för första insatsen i djurräddningsuppdrag, naturkatastrofer och 
markbränder. En del av avtalsbrandkårerna har dessutom beredskap att fungera som enheter för stödåtgärder 
i stora och medelstora uppdrag i vissa uppdragsklasser. I situationer där resurserna i räddningsverkets dagliga 
beredskap måste kompletteras, fungerar avtalsbrandkårerna som enheter för stödåtgärder. Räddningsverket 
granskar årligen kvalitetsklassificeringen av avtalsbrandkårerna i Helsingfors utifrån deras aktionsberedskap, 
personalens funktionsförmåga och tillgänglig utrustning18. 

Räddningsverksamhetens kapacitet vad gäller personalresurserna är under tjänstetid 100 personer på 20 
minuter och cirka 130 personer på 30 minuter. I siffrorna har man beaktat förutom den dagliga beredskapen 
även resurserna och beredskapen hos Räddningsskolan, avtalsbrandkårerna och grannområdena. Utanför 
tjänstetid har man tillgång till fler resurser från avtalsbrandkårerna, men Räddningsskolans elever kan inte 
användas omedelbart. Utanför tjänstetid är kapaciteten vad gäller personalresurserna cirka 80 personer på 20 
minuter och cirka 150 personer på 30 minuter.  

Personalen som kallas in under friskift kan vid behov vara på stationerna senast inom några timmar, då den 
uppskattade resursstyrkan under tjänstetid är cirka 180 personer och utanför tjänstetid cirka 220 personer. Vi 
kan också räkna avtalsbrandkårernas hela personalresurs på cirka 300 personer, varav en tredjedel har 
konstaterats ha kompetens för rökdykning. Dessutom kan man använda räddningsverkets övriga personal i 
lämpliga uppdrag enligt en separat verksamhetsplan samt resurser hos aktörer som ingår i Helsingfors 
räddningsverksamhetens samarbetsgrupp. I storolyckor och andra krävande situationer utökar man vid behov 
även ledningsorganisationen genom att inrätta en ledningscentral för räddningsverksamheten, vilken kan 
inledas inom en timme från befallningen.  

Tabell 1. Räddningsverksamhetens kapacitet vad gäller personalresurser under och utanför tjänstetid. 

Resurs Under tjänstetid Utanför tjänstetid 

 20 min 30 min Över 60 
min 

20 min 30 min Över 60 min 

Egen daglig beredskap 50 50 50 50 50 50 

Räddningsskolan 18 18 18   (18) 

Avtalsbrandkårer  33 33  76 76 

Resurser i grannområden 28 28 28 28 28 28 

Friskift   50   50 

Totalt 96 129 179 78 154 222 
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I undantagsförhållanden enligt beredskapslagen säkerställs räddningsverksamheten enligt praxis under 
normalförhållanden och räddningsverksamhetens resurser skalas på det sätt som situationen kräver. I 
undantagsförhållanden gäller inte arbetstidslagstiftningen och vid behov kan man ändra arbetsskiftssystemet. 
Kalkylmässigt är det möjligt att låta minst hälften av personalen arbeta samtidigt. Till räddningsberedskapens 
aktionsberedskap kan man också räkna avtalsbrandkårernas resurs samt grannhjälp. I undantagsförhållanden 
utnyttjas dessutom annan personal och frivilliga för att stödja räddningsverksamheten eller 
befolkningsskyddet. 

En central del av aktionsberedskapen är också kompetensen och funktionsförmågan hos den operativa 
personalen. Stommen i kompetenshanteringen hos den operativa personalen grundar sig på skiftutbildning, 
som sker dagligen efter ett flexibelt schema och anpassas till upprätthållandet av den operativa beredskapen. 
Utbildningen och övningarna genomförs enligt den årliga skiftutbildningsplanen. Fortbildning möjliggör 
ordnande av mer krävande, omfattande och längre utbildningar och övningar samt inriktning mot mer specifika 
målgrupper. Övningar ordnas även i samarbete med andra myndigheter. Skiftutbildningarna och 
fortbildningarna följs upp och bedöms systematiskt. Räddningsverket utarbetar en årlig utbildningsplan som 
täcker både skiftutbildning och fortbildning. Särdrag i anslutning till kompetenshantering till exempel i 
beredskapen för vissa typer av olyckor beskrivs närmare i nästa kapitel 3.3, där särdragen i 
aktionsberedskapen beskrivs. Räddningsverket har årligen genomfört övningar för storolyckor samt övningar 
och utbildningar för undantagsförhållanden. 

Räddningsmännens fysiska funktionsförmåga säkerställs enligt nationella anvisningar20 med FireFit-tester, 
som mäter syreupptagningsförmågan och muskelstyrkan. Räddningsverket följer dessutom upp 
räddningsmännens kroppssammansättning och förändringar i den. Även regelbundna hälsokontroller ingår i 
bedömningsprocessen. Den fysiska funktionsförmågan mäts, beroende på räddningsmännens ålder och 
erhållna resultat, vartannat eller varje år. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med mätningen av räddningsverksamhetens personalresurser är att snabbt få tillgång till en lämplig 
personalstyrka under alla årstider och i alla säkerhetslägen. Utifrån räddningsverkets riskanalys är det 
nödvändigt att utveckla aktionsberedskapen när staden växer och 2019 inleddes planer för att utveckla 
stationsnätverket samt ett pilotprojekt för inrättande av spetsenheter (kapitel 3.2.2). Detta innebär en ökning 
av cirka 60 vakanser till räddningsverksamhetens personalresurser och enligt planerna kommer 
räddningsverket ha cirka 60 räddningsmän i ständig beredskap före utgången av 2024. Planerings- och 
utbildningstid måste även avsättas för personalens kompetens och introduktion till spetsenheterna. 

 

 

                                                   
20 IM (2016a). Anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Räddningsverksamhetens personalresurser och -formationer 

 Räddningsverket utarbetar anvisningar om tillkallande av resurser som behövs för 
räddningsverksamheten i samarbete med Nödcentralsverket och de myndigheter som ger 
handräckning (RäL 33 §). 

 När servicenivåperioden inleds är räddningsverksamhetens aktionsberedskap vad gäller 
personalresurser cirka 50 räddningsmän i ständig beredskap, cirka 90 räddningsmän på 20 minuter, 
cirka 140 räddningsmän på 30 minuter och över 200 räddningsmän efter två timmar.  

 Den operativa personalen i ständig beredskap utökas med cirka 10 personer. 

 Skiftutbildningar, fortbildningar och andra utbildningar som anges i utbildningsplanen ordnas och 
deltagandet i dem sker enligt planerna. 

 Räddningsmännens fysiska funktionsförmåga och hälsotillstånd kontrolleras enligt nationella 
anvisningar och räddningsverkets preciserade anvisningar. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75318/Anvisning%20for%20bedomning%20och%20utveckling.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3.2.2 Räddningsverksamhetens utrustning och stationsnätverk 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Förteckning över räddningsverksamhetens utrustning vid Helsingfors stads räddningsverk presenteras i tabell 
2. Med kontinuerligt underhåll och uppföljning av kvaliteten på utrustningen säkerställer man att det motsvarar 
den nivå av aktionsberedskap som krävs av mängden och kvaliteten. Nya upphandlingar och förnyande av 
befintligt utrustning sker på basis av identifierade brister och verksamhetens behov.  

Man har ställt upp livscykelmål för utrustningen och man ombesörjer skicket och kvaliteten på det genom att 
uppfylla livscykelmålen och reagera på avvikelser. Med livscykelmål avses det tidsspann inom vilket meningen 
är att förnya utrustningen. Vanligen används utrustningen aktivt under hälften av livscykeln, varefter det 
bevaras som reservutrustning som upprätthåller beredskapen. Utrustning i beredskap eller i omedelbart 
funktionsdugligt skick för användning inom räddningsverksamheten finns i enlighet med tabell 2. Enheterna 
bemannas med en personalberedskap i enlighet med kapitel 3.2.1. 

Räddningsverket har nio räddningsstationer. De är belägna i Berghäll, Skillnaden, Busholmen, Haga, Kottby, 
Malm, Hertonäs, Mellungsbacka och Sveaborg. Busholmens räddningsstation används av Helsingfors 
räddningsskola. I Kånala startades 2020 ett pilotprojekt med en spetsenhet, som bedriver verksamheten från 
Rosasgrändens lättstation. 

Grundrenoveringen av Haga räddningsstation blev klar under föregående beslutsperiod för servicenivå. På 
grund av problem med inomhusluften har personalen vid Malms räddningsstation från 2020 förflyttats till 
tillfälliga lokaler i Gränsbevakningsväsendets tidigare fastighet i väntan på att Malms nya räddningsstation ska 
bli klar. Avloppssaneringen vid centralräddningsstationen inleddes 2020 och den kommer att bli klar under 
beslutsperioden för servicenivå 2021–2024. Uppdateringen av projektplanen för Kånala räddningsstation blev 
klar 2020. 

Räddningsverket samarbetar med stadsplaneringen och förvaltningsenheten för byggd egendom vad gäller 
lokaluthyrning samt planering och byggande av nya lokaler. Byggprojekten genomförs i samarbete med den 
övriga stadsorganisationen. I planeringen av stationsnätverket och lokalerna sker samarbete även med 
HIKLU-räddningsverken. I skrivande stund pågår ett projekt som förbereder en gemensam HIKLU-
ledningscentral (kapitel 3.2.4). 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målsättningen för dimensioneringen av räddningsverksamhetens utrustning är att räddningsverket har tillgång 
till den utrustningen som krävs för att upprätthålla aktionsberedskapen. Målsättningen för upphandlingen av 
utrustning är att skapa trygga, ekonomiska och miljövänliga lösningar. Utrustningen ska vara funktionsdugliga 
och användarsäkra. 

Under 2020 startades ett pilotprojekt med en spetsenhet genom förvärv av en spetsenhet. På basis av 
erfarenheterna från pilotprojektet har räddningsverket berett sig på att även investera i en till två nya 
spetsenheter under den kommande beslutsperioden för servicenivå. Den första spetsenheten inledde 
verksamheten under sommaren 2020 i Kånala, vid Rosasgrändens lättstation. 

Med tanke på utvecklingen av servicenätverket har en riskanalys gjorts 2018–2020 och utgående från den har 
man identifierat att en utveckling av aktionsberedskapen behövs i Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och 
Nordsjö. I enlighet med investeringsplanen är avsikten att i dessa områden bygga en räddningsstation under 
de kommande tio åren, med start i Kånala och Gårdsbacka. En dialog förs med planeringen av 
markanvändningen och detaljplaneringen om att hitta och reservera optimala tomter för räddningsverket. 
Projektplaneringen för och byggandet av räddningsstationerna i Kånala och Gårdsbacka genomförs under 
beslutsperioden för servicenivå 2021–2024. 
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Tabell 2. Räddningsverkets utrustningsförteckning 29.11.2019, räddningsverkets oljebekämpningsutrustning 
29.2.2020 och avtalsbrandkårernas utrustningsförteckning 13.1.2020. 

Typ av utrustning Räddningsverket Avtals-
brandkårer 

Övriga 
aktörer 

Obs. 

Ledningsenhet 4    

Ledningscentralenhet 1    

Räddningsenhet 16 16   

Tung räddningsenhet 2 1   

Spetsenhet 1    

Skyliftenhet 3 1  Två nya enheter 2020 

Stegenhet 3   Två enheter försvinner 2020 

Tank-/skumenhet 4 2   

Kemikaliebekämpningsenhet 2  
 En andra enhet som är 

gemensam för HIKLU-
räddningsverken 

Storolycksenhet 1    

Djurräddningsenhet 1    

Bandfordon 1    

Fyrhjuling 6    

     

Oljebekämpningsfartyg 7 1 9 
Ett oljebekämpningsfartyg i H-

klass på inkommande 2020 

Oljebekämpningsenhet 1    

     

Manskapsbil 52 14   

Servicebil 18    

Redskapsbil 10    

Redskapsflak 1 15   

Skadebekämpningsbil  4   

 

 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Räddningsverksamhetens utrustning och stationsnätverk 

 Utrustning i beredskap eller i omedelbart funktionsdugligt skick för användning inom 
räddningsverksamheten finns i enlighet med tabell 2. 

 Utrustningen förnyas i enlighet med livscykelmålsättningarna och man reagerar på avvikelser i 
kvaliteten. 

 Utgående från erfarenheterna från pilotprojektet med en spetsenhet förbereder man sig på att 
investera i en till två nya spetsenheter. 

 Projektberedningen och byggandet av räddningsstationerna i Kånala och Gårdsbacka inleds. 



27 
 

3.2.3 Räddningsverksamhetens planer 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Operativa planer som upprättats på förhand i enlighet med planeringsanvisningen för räddningsväsendets 
aktionsberedskap21 utgör en separat del av aktionsberedskapen. I början av 2019 gav inrikesministeriet 
förordningen om planer för räddningsväsendet (1363/2018), i vilken föreskrivs om innehållet i och strukturen 
på planerna samt om räddningsverksamhetens samarbetsplaner. Planer för räddningsverksamheten ska 
motsvara de lokala behoven och innehållet i planerna ska basera sig på faror som finns i räddningsområdet 
och en bedömning av de risker farorna medför. Planerna ska bilda en samordnad helhet, som omfattar allmän 
organisering av räddningsverksamheten och räddningsverksamheten i krävande situationer. 

Ett samarbetsavtal med HIKLU-räddningsverken undertecknades 2015. HIKLU-räddningsverkens samarbete 
gällande räddningsverksamhetens aktionsberedskap och planer har utvecklats och intensifierats i enlighet 
med samarbetsavtalet. Planer för allmän organisering av räddningsverksamheten har i huvudsak beretts i 
samarbete med HIKLU-räddningsverken. Särskilt den allmänna organiseringen styrs av en gemensam 
anvisning gällande ledning av beredskap och räddningsverksamhet. De gemensamma anvisningarna har 
kompletterats med Helsingfors räddningsverks egna särskilda planer för olyckstyper och andra 
situationsspecifika planer samt plan för kontinuitetshantering. Till dessa planer hänvisas närmare i nästa 
kapitel, där man beskriver de särskilda karaktärsdragen för aktionsberedskapen inom området för Helsingfors 
räddningsväsende. 

I anvisningarna och planerna gällande allmän organisering av räddningsverksamheten och 
räddningsverksamhet i krävande situationer har man även observerat räddningsverksamhet vid storolyckor, 
störningssituationer och undantagsförhållanden. Dessa observeras i synnerhet i anvisningarna gällande 
beredskap och ledning av räddningsverksamhet samt i planen för kontinuitetshantering, vilka även innehåller 
riktlinjer gällande arrangemang kring räddningsverksamhetens service- och stödåtgärder samt den materiella 
beredskapen som krävs inom räddningsverksamheten. 

I räddningsverksamhetens samarbetsplan beskrivs de planer som avses i 47§ i räddningslagen för 
myndigheter, inrättningar och affärsverk, som deltar i räddningsverksamheten, gällande skötseln av deras 
uppgifter i samband med räddningsverksamhet och för deltagandet i räddningsverksamheten och dessa 
upprättas enligt typ av olycka och i nödvändig omfattning. Helsingfors räddningsverk har gällande 
samarbetsavtal med räddningsverk i grannområdena, polisen, gränsbevakningsväsendet och 
bevakningsflygdivisionen samt Försvarsmakten. Räddningsverket ställer vid behov en expert till övriga 
myndigheters förfogande. Beredskapen för den stadsgemensamma räddningsverksamheten och 
befolkningsskyddet planeras i Helsingfors räddningsverksamhetens samarbetsgrupp. Gruppen inledde sin 
verksamhet efter Helsingfors organisationsreform. 

De externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk som avses i §48 i räddningslagen upprättar 
räddningsverket tillsammans med verksamhetsutövaren och ordnar de övningar som planen kräver vid dessa 
objekt. De objekt i Helsingfors som kräver en extern räddningsplan har observerats i HIKLU-räddningsverkens 
riskanalys. Under föregående beslutsperiod för servicenivå färdigställdes externa räddningsplaner för Nordsjö 
hamn, Västra hamnen och Södra hamnen. Dessutom genomfördes övningar förknippade med dessa. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Planer för räddningsverksamheten upprättas för att man i aktionsberedskapen ska observera 
verksamhetsmiljöns särdrag och krav, och för att räddningsverksamheten ska vara så effektiv och 
ändamålsenlig som möjligt i alla säkerhetssituationer. Planerna för räddningsverksamheten upprättas i 
enlighet med inrikesministeriets förordning (1363/2018)22. 

Målsättningen under den kommande perioden är i synnerhet att uppdatera samarbetsplanen för Helsingfors 
räddningsverksamhet, räddningsverkets egen anvisning för operativ ledning samt anvisningen för lämnande 
av och begäran om internationellt bistånd. 

                                                   
21 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet. 
22 Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet (1363/2018). 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181363
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3.2.4 Räddningsverksamhetens ledningssystem och lägescentralens verksamhet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Effektiv räddningsverksamhet och nödvändigt myndighetssamarbete förutsätter ett fungerande 
ledningssystem. Ledningen av formationen och arrangemangen kring nåbarheten vid dagliga olyckor och 
storolyckor beskrivs i Anvisning om planering av räddningsväsendets aktionsberedskap.23, Begrepp inom 
räddningsverksamheten, som publicerats av Räddningsverkens partnerskapnätverk24 och HIKLU-
räddningsverkens gemensamma anvisning om ledning av beredskap och räddningsverksamhet. 

Räddningsgruppens gruppledare är i princip alltid en tjänsteinnehavare som slutfört en underbefälsexamen. 
Räddningsgruppens ledare leder sin egen räddningsenhet och de förstärkningar som underställts 
räddningsgruppen. Ledaren för räddningspluton är den jourhavande befälstjänsteinnehavare eller någon 
annan person som utsetts av denne. Befälstjänsteinnehavare som leder avfärden befinner sig inte 
nödvändigtvis alltid på situationsplatsen, utan hen kan utse en fältledare för situationsplatsen och själv fortsätta 
som allmän ledare vid ledningscentralen för räddningsverksamheten. 

Ledaren för räddningskompaniet är den jourhavande befälstjänsteinnehavare eller någon annan person som 
slutfört befälsexamen och som utsetts av denne. Med anledning av storleken på formationen måste ledaren 
för räddningspluton och räddningskompaniet alltid inneha minst en befälsexamen samt tillräckligt med praktisk 
erfarenhet av räddningsverksamhet. 

                                                   
23 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet. 
24 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto (2013). Pelastustoiminnan käsitteitä. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Räddningsverksamhetens planer 

 Räddningsverksamhetens planer hålls uppdaterade och på den nivå som förutsätts av 
inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet  (1363/2018). 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
https://docplayer.fi/19425897-Pelastustoiminnan-kasitteita.html
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Verksamhet för räddningskompaniet och större räddningsformationer än så delas upp i ansvarsområden, vars 
ledare utgörs av brandmästare, ledare för räddningsenheter eller andra personer som hör till 
räddningspersonalen som utses av ledaren för räddningsverksamheten. Till stöd för ledningen av 
räddningskompaniet och räddningssammanslutning grundas en stabsformation, vars sammansättning och 
uppgifter bestäms enligt situationen. Stabsformationen stöder ledningen, ansvarar för resurserna och 
samordnar samarbetet med andra organisationer och myndigheter. 

Ledaren för situationsplatsen är i princip den räddningsgruppsledare som först anländer till olycksplatsen, 
såvida den högsta räddningsmyndigheten som larmats till platsen inte bestämmer någonting annat.  Den första 
räddningsgruppen som anländer till olycksplatsen kan även komma från ett grannområde. Vid ankomsten till 
platsen tar den jourhavande befälstjänsteinnehavare ledningsansvaret. 

Ledningssystemets funktion ombesörjs genom att säkerställa att personalen som har ledningsansvaret har 
tillräcklig kompetens. Under den föregående beslutsperioden för servicenivå har räddningsverket regelbundet 
ordnat ledningsutbildning och -övningar och satsat särskilt på kompetenshantering hos allmänna ledare och 
fältledare. 

Vid räddningsverkets lägescentral upprätthålls den dagliga lägesbilden. Lägescentralens personal följer med 
bundenheten till uppdrag för enheterna i det egna området samt olyckor som sker i grannområdena. Vidare 
upprätthålls lägesbilden över till exempel stormvarningar, vattennivåerna i vattendrag, pågående 
publikevenemang och andra faktorer, som kan ha en betydande inverkan på verksamheten i händelse av en 
olyckssituation. Lägescentralen samarbetar och håller kontakten med polisen, gränsbevakningsväsendet och 
andra myndigheter som en del av den dagliga verksamheten. 

I händelse av en olycka inleds upprättandet av lägesbilden självständigt vid lägescentralen, när en grupp eller 
en större respons än så larmas till platsen och uppgiften förväntas pågå i minst 30 minuter eller om det av 
någon annan orsak finns skäl att följa situationen noggrannare. Lägesbilden kompletteras även från 
situationsplatsen, där den jourhavande befälstjänsteinnehavare leder räddningsverksamheten. I sådana 
situationer kan dessutom en ledningscentral grundas vid centralräddningsstationen. 

HIKLU-räddningsverken inledde 2019 planeringen av en gemensam lednings- och lägescentral i kontinuerlig 
verksamhet och till de hörande enhetliga verksamhetsmodeller för vårt verksamhetsområde. Målsättningen är 
att under den kommande beslutsperioden för servicenivå inleda den nya lednings- och lägescentralens 
verksamhet i lokaler inom området för Helsingfors stads räddningsverk. 

I det föregående servicenivåbeslutet var målsättningen att implementera en ny och för myndigheterna 
gemensam fältledningssystem och ett nytt nödcentralsdatasystem. Nödcentralsdatasystemet 
implementerades våren 2019, men slutförandet av fältledningssystemet har fördröjts av orsaker som inte beror 
på Helsingfors stads räddningsverk. Implementeringen av systemet påverkar såväl nationellt som ur 
perspektivet för Helsingfors stads räddningsverk centralt på förutsättningarna för utveckling av ledningen av 
räddningsverksamheten. 

Tjänstepersonen som leder räddningsverksamheten ansvarar även för den nödvändiga 
olyckskommunikationen och för att varna befolkningen om faro- och olyckssituationen (RäL 27§). Systemet 
för nödunderrättelser utnyttjas för att varna befolkningen vid sådana olyckor och hotfulla situationer som 
förutsätter att befolkningen ska ta skydd inomhus (t.ex. olyckor med farliga ämnen eller stora bränder som ger 
upphov till tät rökbildning). Vid undantagstillstånd som involverar militära insatser utnyttjas systemet för 
nödunderrättelser även för att varna befolkningen och uppmana till att ta skydd i befolkningsskyddsrum (kapitel 
4). 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målsättningen för räddningsverkets ledningssystem är att man under alla säkerhetssituationer ska kunna klara 
av att leda räddningsverksamheten och idka det myndighetssamarbete som det förutsätter. Målsättningen för 
verksamheten vid lägescentralen är att stödja ledningen av räddningsverksamheten och att ha en så effektiv 
och störningsfri räddningsverksamhet som möjligt i olyckssituationen genom att upprätthålla en aktuell 
lägesbild. 

Ett av HIKLU-räddningsverkens gemensamma huvudmål är att förbättra prestationsförmågan förknippad med 
storolyckor. I anknytning till detta har man konstaterat utvecklingsbehov även på basis av HIKLU-
räddningsverkens riskanalys, i synnerhet gällande ledningssystemet. Man har förberett sig på att inleda 
verksamheten vid Nylands lednings- och lägescentral 2023. 
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3.2.5 Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsväsendets område beslutar om inledningen av räddningsverksamhet och målen för 
aktionsberedskapstiden med stöd av de nationella riktlinjerna25. Under åren 2017–2019 nådde första enheten 
och räddningsgruppen på området för Helsingfors räddningsväsende hälften av hela verksamhetsområdets 
alla brådskande uppdrag inom sex minuter. Räddningspluton nådde hälften av uppdragen på 8 minuter och 
40 sekunder. På områden i den högsta riskklassen, där befolkningsmängden och den bebyggda arealen är 
högre, var aktionsberedskapstiden för räddningsgruppen 5 minuter och 50 sekunder och för räddningspluton 
8 minuter och 20 sekunder i den högre klassen (riskklass I) och motsvarande i den näst högsta klassen 
(riskklass II) 7 minuter och 20 sekunder samt 11 minuter och 50 sekunder. 

Med räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid avses tiden som börjar då den första enheten tar emot 
larmet och slutar då räddningsgruppen inleder den effektiva räddningsverksamheten. Tiden som går åt till 
inledande åtgärder efter att räddningsgruppen har anlänt till platsen fastställs kalkylmässigt så att den på 
områden i den högsta riskklassen (riskklass I) är fem minuter, i den näst högsta riskklassen (riskklass II) fyra 
minuter och i den tredje riskklassen två minuter. 

I riskanalysen delas området för Helsingfors räddningsväsende enligt inrikesministeriets anvisning upp i 
riskrutor om en kvadratkilometer. Enligt anvisningen ska medianen för aktionsberedskapstiden, det vill säga 
tiden inom vilken hälften av uppdragen nås, vara sex minuter för brådskande uppdrag i samtliga riskrutor, som 
klassificeras till den högsta riskklassen (riskklass I). I den näst högsta riskklassen ska den motsvarande 
måltiden vara tio minuter och i den tredje klassen 20 minuter. Med nuvarande resurser förmår man i Helsingfors 
inte uppfylla riktvärdena enligt ministeriets anvisning för den första enhetens aktionsberedskapstid i alla rutor 
i de högsta riskklasserna. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Räddningsverkets målsättning är att man snabbt ska nå olyckor som inträffar i området för Helsingfors 
räddningsväsende. Under den kommande beslutsperioden för servicenivå kommer servicenätverket att 
utvecklas så att aktionsberedskapstiderna ska kunna förkortas i synnerhet i Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka 
och Nordsjö. I Kånala inleddes 2020 ett pilotprojekt med en spetsenhet och byggandet av en ny 
räddningsstation. Nästa spetsenhet är planerad att placeras i Gårdsbacka, där man även inleder byggandet 
av en ny räddningsstation under den kommande beslutsperioden för servicenivå. 

                                                   
25 IM (2012). Anvisning för planering av aktionsberedskapen inom räddningsväsendet. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Ledning av räddningsverksamheten och lägescentralens verksamhet 

 Räddningsverksamhetens ledningsberedskap har hela tiden två befälstjänsteinnehavare, P30 och 
P32. 

 Ledningsbilar utrustas med bättre arbetsutrymmen och arbetsredskap för upprätthållande av 
lägesbilden. 

 Kompetensen för personal med ledningsansvar hålls på den nuvarande nivån. Vid inledningen av 
beslutsperioden för servicenivå tillämpas en plan för kompetenshantering för allmänna ledare och 
fältledare, i vilken man har fastställt till exempel utbildningscyklerna. 

 Vi har ett dagligt informationsutbyte och samarbete med polisen och gränsbevakningsväsendet samt 
utvecklar verksamhetsmodeller för samarbetet. 

 Vi förbereder oss på implementeringen av det nya fältledningssystemet. 

 Vi planerar Nylands ledningscentral, som kommer att vara belägen i Helsingfors, och förbereder oss 
på implementeringen av den. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79429/sm_202012.pdf
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3.2.6 Samarbete inom räddningsverksamhet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

En central del av räddningsverkets aktionsberedskap är smidigt samarbete, som i synnerhet används till att 
säkerställa utveckling av verksamheten, informationsförmedling olika myndigheter emellan och smidigt 
myndighetssamarbete i alla säkerhetssituationer. Målet med internationellt samarbete är att utveckla 
räddningsväsendet samt att utbyta kompetenser och bästa praxis med anknytning till räddningsväsendet 
mellan olika utländska räddningsmyndigheter och intressentgrupper. 

Helsingfors stads räddningsverk bedriver nationellt samarbete räddningsdirektörer emellan med 
räddningsväsendets övriga områden samt på olika serviceområden inom Räddningsverkens 
partnerskapnätverk. Planeringen av räddningsverksamheten, anvisningen av nödcentralen i specialsituationer 
och storolyckssituationer på Nylands område, upprätthållande av beredskapen och samarbetet med 
angränsande verksamheter baseras på räddningslagstiftning och samarbetsavtal. 

Samarbetet med HIKLU-räddningsverken är rutinmässigt och HIKLU-räddningsverkens samarbetsavtal 
förnyades och uppdaterades i december 2015. Syftet med avtalen är ur räddningsverksamhetens perspektiv 
att stödja samordningen och ledningen av gemensamma resurser för räddningsverksamheten. Samarbetet 
mellan HIKLU-räddningsverken var under den föregående beslutsperioden för servicenivå mycket aktivt och 
verksamhetsmodeller har till många delar förenhetligats. 

För övriga myndigheters del är statliga och kommunala myndigheter och inrättningar skyldiga att på begäran 
ge en räddningsmyndighet handräckning som hör till deras verksamhetsområde eller annars är förenlig med 
det (RäL 49 §). Ovan nämnda är även skyldiga att under räddningsverkets ledning delta i 
räddningsverksamheten och att vid olyckor och tillbud handla så att räddningsverksamheten kan skötas 
effektivt. Även räddningsverket är enligt lag förpliktigat att ge handräckning till de myndigheter som fastställs i 
lagen. 

Arrangemang kring att ge och ta emot handräckning och experthjälp har under föregående beslutsperiod för 
servicenivå genomförts i enlighet med räddningslagen (RäL 47 § och 50 §) samt i enlighet med separata avtal 
som upprättats mellan räddningsverket och myndigheter. Räddningsverket har avtal med Försvarsmakten, 
polisen, Finska vikens sjöbevakning och Gränsbevakningsväsendet. Myndighetssamarbetet fungerar bra och 
detta har konstaterats till exempel i samband med betydande statsbesök som genomförts under den 
föregående beslutsperioden för servicenivå. Till räddningsväsendets uppgifter tillhör även att samordna olika 
aktörers beredskap på storolyckor, störningssituationer och undantagstillstånd (RäL 46 §). Räddningsverket 
utarbetar de planer gällande räddningsverksamhet och ledning av den som förutsätts av olyckshoten i området 
(kapitel 3.2.3).   

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid 

 Den första enheten som anländer till platsen når olycksplatsen på sex minuter i minst hälften av alla 
brådskande uppdrag i hela Helsingforsområdet. I områden i riskklass I nås olycksplatsen på sex 
minuter i minst hälften av alla brådskande uppdrag och i områden i riskklass II på åtta minuter. 

 Räddningsverksamhetens aktionsberedskapstid är 11 minuter i minst hälften av alla brådskande 
uppdrag i hela Helsingforsområdet. I områden i riskklass I 11 minuter i minst hälften av alla 
brådskande uppdrag och 12 minuter i områden i riskklass II. 

 Räddningspluton når olycksplatsen på tio minuter i minst hälften av alla avfärder till brådskande 
uppdrag i hela Helsingforsområdet. I områden i riskklass I på tio minuter och 15 minuter i områden i 
riskklass II. 

 De rutspecifika måltiderna för aktionsberedskap för första enheten, räddningsverksamheten och 
räddningspluton i enlighet med planeringsanvisningen för räddningsväsendets aktionsberedskap 
uppnås i 50 procent av de brådskande uppdragen.  

 Problem som förekommer i rutspecifik nåbarhet förbättras under den kommande beslutsperioden för 
servicenivå inom brådskande uppdrag som inträffar i Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö. 
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Samordningen av beredskapen ombesörjs med hjälp av stadens samarbetsstruktur för att ordna beredskapen 
för räddningsväsendet och befolkningsskyddet. I samarbetsstrukturen arbetar planeringsgruppen för 
räddningsverksamheten och planeringsgruppen för befolkningsskyddet. Dessa styrs av räddningsväsendets 
ledningsgrupp för samarbete. Gruppen inledde sin verksamhet efter Helsingfors organisationsreform och 
under den kommande beslutsperioden för servicenivå kommer man att implementera en uppdaterad plan för 
verksamhetsmodeller, som främjar integrationen av stadens skyddsplan och räddningsserviceplaner under 
normalförhållanden. Dessutom beskrivs organisationen för Helsingfors oljebekämpning i Helsingfors 
oljebekämpningsplan, där samarbetet med stadens övriga verksamhetsområden och enheter spelar en 
betydande roll. 

I utvecklingen av räddningsverksamheten idkar räddningsverket även internationellt samarbete. För 
räddningsverksamhetens del har det internationella samarbetet särskilt stor betydelse i Östersjöområdet, då 
följdverkningarna av sjöolyckor kan vara mycket långvariga och sträcka sig till flera staters område. 
Räddningsverket kan vid behov även avvara personal som resurser till internationell räddningsverksamhet, 
som en del av gruppen Finn Rescue Team, som är underställd inrikesministeriet. Personalen vid 
räddningsverket har möjlighet att på arbetstid delta i Finn Rescue Team-utbildningar. 

Räddningsverket har också för sin del beredskap i enlighet med EU:s Host Nation Support (HNS) -riktlinjerna 
att stödja mottagande av internationellt bistånd i enlighet med inrikesministeriets riktlinjer. Vid Egentliga 
Finlands räddningsverk pågår ett HNS-projekt till slutet av 2020 som finansieras av Brandskyddsfonden. Syftet 
med projektet är att för räddningsverket utveckla en verksamhetsmodell för värdlandets stödåtgärder samt en 
utbildningshelhet. Helsingfors stads räddningsverk följer projektets framskridande och är förberedd att 
uppdatera verkets HNS-riktlinjer i enlighet med de bästa praxis som identifieras i projektet. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med samarbetet är att säkerställa en tillräcklig aktionsberedskap också i situationer där en effektiv 
räddningsverksamhet förutsätter en resursmängd som överskrider räddningsverkets egen kapacitet.  Med 
myndighetssamarbetet säkerställs även att räddningsverket vid behov kan ge effektivt stöd åt andra 
myndigheter i säkerhetssituationer som förutsätter det. Ett fungerande samarbete effektiviserar även 
utvecklingen av verksamheten. 

 

 

  

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Samarbete 

 Samarbetet med HIKLU-räddningsverken genomförs i sin nuvarande form.  

 Vi deltar aktivt i Räddningsverkens partnerskapnätverks verksamhet och den gemensamma 
utvecklingen av räddningsverksamheten. 

 Myndighetssamarbetet genomförs i enlighet med räddningslagen samt separata avtal mellan 
räddningsverket och andra myndigheter. 

 Räddningsverkets räddningsserviceplaner uppdateras så att de motsvarar den nya 
samarbetsplanen, som utgör grunden till planerna för deltagande i räddningsverksamheten inom 
stadsorganisationen. 

 Vi deltar aktivt i internationellt utvecklingsprojekt inom räddningsverksamhet. 

 Vi förbereder oss på att vid behov avvara personal som resurser till internationell 
räddningsverksamhet. 

 Vi utbildar personalen regelbundet i att agera i internationella uppdrag. 

 Vi förbereder oss på verksamhet i enlighet med EU:s Host Nation Support (HNS)-riktlinjer med väl 
förtrogen och utbildad personal. 
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3.3 Aktionsberedskapens särdrag 

3.3.1 Släckningsverksamhet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

På släckningsverksamheten bereder man sig genom att ombesörja taktiska och tekniska operationsmodeller 
för byggnadsbränder samt planeringen av dem och utbildning i dem vid räddningsverket. Räddningsverket 
ordnar årligen rökdykningsövningar i enlighet med inrikesministeriets Anvisning för räddningsdykning26 för 
personal med kompetens för rökdykning. För samarbetspartner vid myndigheter ordnar räddningsverket 
rökdykningsövningar och möjligheter att öva myndighetens egen lagstadgade verksamhet i händelse av en 
byggnadsbrand. Viktiga samarbetspartner vid myndigheter är Försvarsmaktens egna släckningsgrupper, 
Polisens beredskapsenhet Karhu och Gränsbevakningsväsendets särskilda aktionsgrupp. 

De sju räddningsstationerna i Helsingfors fastlandsregion har kontinuerlig beredskap för rökdykning. 
Beredskapen baseras på en manskapsmängd och utrustning som möjliggör rökdykning samt utbildning av den 
operativa personalen i enlighet med anvisningen för räddningsdykning. 

Enligt § 30 i räddningslagen ska räddningsverket göra upp en plan för anskaffning och leverans av släckvatten 
i samarbete med kommuner och de vattentjänstverk som avses i lagen om vattentjänster samt vattenverk. 
Genom att planera säkerställs en tillräcklig tillgång på släckvatten vid olycksplatserna. Räddningsverket har 
uppfyllt de skyldigheter som specificeras i släckvattenavtalet och deltagit i släckvattenutbildningar med HSY 
Vatten samt konsulterat HSY i utvecklingen av nätverket av brandposter. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Syftet med planeringen av släckningsverksamheten och beredskapen på bränder är att möjliggöra en så 
effektiv och störningsfri räddningsverksamhet som möjligt i enlighet med verksamhetsmiljöns särdrag och 
behov. Antalet byggnadsbränder i Helsingfors och övriga Finland har sjunkit under de senaste åren. Det verkar 
även som att de skador och förluster som orsakas av byggnadsbränder också sjunker kraftigt. Utvecklingen i 
Helsingfors påverkas av en förbättring av säkerhetskulturen, vilket räddningsverket för sin del har påverkat 
med sitt arbete för att främja förebyggande av olyckor samt sin effektiva, reaktiva räddningsverksamhet.  

Beredskapen på byggnadsbränder tillhör räddningsverkets kärnverksamhet och räddningsverket följer aktivt 
utvecklingen inom branschen med tanke på släckningstekniker och -taktiker. Räddningsverket bereder sig 
även på de utmaningar som ställs på verksamheten av den föränderliga och utvecklande stadsmiljöns och den 
föränderliga tekniken. När byggnadsbränder inträffar binder det en stor del av räddningsverkets resurser och 
det finns potentiella risker för såväl personskador som omfattande egendomsskador. Räddningsverkets mål 
är att hålla personalens kompetens och beredskap på släckningsverksamhet på toppnivå. 

 

                                                   
26 IM (2007). Anvisning för räddningsdykning. 

https://edu.spek.fi/utbildning/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/Anvisning-f%C3%B6r-R%C3%A4ddningsdykning-58-2007.pdf
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För släckvattennätverkets del är målet att det i Helsingfors ska finnas ett fungerande och heltäckande 
släckvattennätverk samt en tillräcklig mängd upprustade, tryckfria släckvattenkällor också med tanke på 
störningssituationer och undantagsförhållanden. Med tanke på tillgången till släckvatten måste man se till att 
klareringsvägarna är högst 300 meter från tätbebyggda områden. Räddningsverkets släckvattenplan och 
serviceavtalet gällande tillhandahållande av släckvatten mellan räddningsverket och HSY uppdateras under 
den kommande beslutsperioden för servicenivå. 

 

3.3.2 Krävande stadsbyggande 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket observerar särskilt förutsättningarna för räddningsverksamhet i objekt inom krävande 
stadsbyggande, som vanligen består av stora underjordiska lokaler (såsom stora lokaler i anslutning till trafik 
och stadsteknik), höga byggnader eller på annat sätt strukturellt krävande objekt, till exempel stora köpcentra, 
industribyggnader eller vårdanstalter. Till stöd för den operativa ledningen upprättar man om krävande objekt 
nödvändiga anvisningar och objektsmaterial samt ordnar besök i objekt som blir klara och övningar för 
arbetsskiften. I fortbildningen för jourhavande brandmästare och brandförmän har man beaktat specialkraven 
som underjordiska lokaler och tunnlar ställer på räddningsverksamheten och en operativ verksamhetsmodell 
för släckningsverksamhet i höga byggnader har implementerats. 

Vid renovering och nybyggnation ser man dessutom i samarbete med räddningsverksamheten och experter 
på olycksförebyggande till att förutsättningarna för den operativa räddningsverksamheten uppfylls. Ett intensivt 
samarbete bedrivs med planläggaren, byggnadstillsynen, fastighetens representanter och många andra 
aktörer. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målsättningen är att möjliggöra en arbetssäker och effektiv räddningsverksamhet i olika, mångformiga 
byggnadshelheter. I Helsingfors pågår många stora byggprojekt och under den kommande beslutsperioden 
för servicenivå utmanas verksamheten ytterligare av till exempel Böle tornhus, som står under byggnad. Ett 
centralt verktyg är att påverka planeringen och genomförandet av byggandet samt insamling av information 
och vidarebearbetning av den till anvisningar och utbildningsinnehåll till den operativa personalen.  

Fältledningssystem som stöder ledningen av räddningsverksamheten bör utvecklas så att de stöder 
utnyttjandet av informationen så effektivt som möjligt i objekt inom krävande stadsbyggande. Under den 
kommande beslutsperioden för servicenivå är syftet att fästa särskild uppmärksamhet vid en förbättring av 
ledningsenheternas arbetslokaler och arbetsredskap.  

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Släckningsverksamhet 

 Beredskapen på rökdykning bevaras på den nuvarande nivån. Med tanke på kompetens för 
rökdykning följs inrikesministeriets anvisning om räddningsdykning. 

 Rökdykningsövningar ordnas för samarbetspartner vid myndigheter. 

 Verksamhetsmiljöns utveckling och dess riskfaktorer följs aktivt och utgående från informationen 
utvecklas verksamhetsmodeller för situationer med byggnadsbränder. 

 Släckvattenplanen, släckvattenstrategin och investeringsplanen uppdateras, med särskild hänsyn till 
återvinningen av släckvatten.  

 Släckvattenavtalet mellan räddningsverket och HSY uppdateras. 
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3.3.3 Vattenräddningsverksamhet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Med vattenräddningsverksamhet avses räddning av människa, djur eller egendom från vattenytan eller under 
utan samt bekämpning av miljöskador till sjöss. Räddningsverkets samtliga räddningsenheter har beredskap 
för yträddning. Kontinuerlig vattendykningsberedskap (nivå 1) upprätthålls dessutom vid en räddningsstation, 
varmed räddningsenheten har minst två dykare med en minuts startberedskap. 

För närvarande har räddningsverket 36 dykare, vilket är en tillräcklig mängd för att upprätthålla den nuvarande 
beredskapen. Behoven för hantering av kompetensen gås igenom årligen och nödvändiga utbildningar 
planeras. Utbildningar ordnas tillsammans med HIKLU-räddningsverken, Gränsbevakningsväsendet, 
Försvarsmakten och andra räddningsverk. Utrustningen för vattendykning är på en bra nivå och utvecklas 
kontinuerligt.  

Räddningsverket medverkar i en nationell vattendykningskommitté, som är underställd Finlands 
Brandbefälsförbund. Kommitténs mål är att utveckla vattendykningsverksamheten samt att främja samarbetet 
mellan myndigheter som genomför vattendykningsverksamhet. I kommittén medverkar förutom representanter 
för räddningsverken, även Finska vikens sjöbevakning, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, 
inrikesministeriet, Räddningsinstitutet och Centret för dykmedicin. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Krävande stadsbyggande 

 Aktuell information om objekt inom krävande stadsbyggande upprätthålls i lägescentralen.  

 Den operativa personalens kunskaper om objektet förbättras. 

 Räddningsverksamheten i krävande byggnadsobjekt baseras på rutinmässigt samarbete med 
objekten. 

 Informationsförmedlingen förbättras mellan räddningsverksamheten och experter på förebyggande 
av olyckor. Man ser till att förutsättningarna för räddningsverksamheten blir uppmärksammade i 
utlåtanden från rådgivningsgruppen. 



36 
 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med vattenräddningsverksamheten är att säkerställa aktionsberedskap i situationer som kräver räddning 
av en människa, ett djur eller egendom i vatten. Cirka 30 räddningar av människor i vatten registreras årligen 
i olycksstatistiken och allvarliga personskador inträffar sällan vid vattenräddningssituationer. Utgående från 
HIKLU-räddningsverkens riskanalys är sannolikheten för allvarlig personskada vid vattenräddningssituationer 
hög, allvarliga personskador inträffar i cirka 20 procent av fallen. I förhållande till antalet olyckor är 
beredskapen i Helsingfors för närvarande tillräcklig. 

 

3.3.4 Räddning från hög höjd och djup 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Räddningsverket har beredskap för att rädda människor från höga höjder samt från skrevor och schaktgropar 
med hjälp av skyliftfordon och olika reptekniker. Som räddningstekniskt hjälpmedel används främst 
skyliftenhet. Räddningsverket har kontinuerlig beredskap för minst två och högst fyra skyliftenheter eller 
stegenheter, som har en lyfthöjd om 36–62 meter. Samtliga räddningsenheter har grundläggande utrustning 
och kompetens för arbete i områden med fallrisk (arbete med risk för fall, nivå I). Den tunga räddningsenheten 
RHE105 och räddningsenheten RHE501 är dessutom specialiserade på mer krävande arbete med risk för fall, 
nivå II, som en del av sin normal verksamhet. Utrustningen vid centralräddningsstationens räddningsenhet 
RHE105 omfattar även en hoppdyna. Utrustning och materiel som används i arbete med risk för fall 
inspekteras årligen. 

Räddningsverket följer utvecklingen av räddningsredskap och -taktiker samt upprätthåller den nödvändiga 
specialkompetensen i enlighet med utbildningsmålen. HIKLU-räddningsverken har en samarbetsgrupp som 
fokuserar på arbete med risk för fall och dess syfte är att förenhetliga verksamhetsmodellerna och 
arbetsinstruktionerna. 

I början av föregående beslutsperiod för servicenivå pågick rikligt med högt byggande och planer med 
anknytning till det och således har det utvecklande byggnadsbeståndet och utmaningarna som det medför 
observerats med tanke på räddning från höga höjder och djup. Räddningsverket deltar aktivt i 
planeringsprocessen för anmärkningsvärt höga byggnader tillsammans med byggnadstillsynen, så att 
personsäkerheten och förutsättningarna för räddningsverksamheten uppfylls i tillräcklig utsträckning. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Syftet med denna verksamhet är att säkerställa en bra aktionsberedskap i situationer som kräver räddning 
från hög höjd eller skrevor och schaktgropar samt säkerställa säkert arbete i områden med fallrisk och 
patientsäkerheten. Kompetens inom arbete med risk för fall krävs i många olika typer av räddnings- och 
biståndsuppdrag och det är viktigt att upprätthålla kompetensen på en utmärkt nivå. Detta säkerställs genom 
att följa med teknikutvecklingen och systematisk utbildning av personalen. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Sjöräddningsverksamhet 

 Vi upprätthåller en kontinuerlig beredskap på yträddning vid alla räddningsenheter och kontinuerlig 
vattendykningsberedskap (nivå 1) vid en räddningsstation.  

 Vi ser till att kompetenshanteringen är tillräcklig och övar yträddning i enlighet med anvisningen för 
räddningsdykning. 

 Vi deltar i utvecklingen av den nationella vattenräddningsverksamheten och i samarbete med 
anknytning till den. 
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3.3.5 Trafikolyckor 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Uppdrag gällande trafikolyckor sköts huvudsakligen med den operativa verksamhetens dagliga beredskap. 
Vid alla räddningsenheter används grundläggande redskap som behövs vid trafikolyckor, utöver vilka den 
tunga räddningsenheten RHE105 vid centralräddningsstationen har specialutrustning som krävs vid 
räddningsuppdrag som involverar trafikolyckor med tunga fordon. Den operativa personalen utbildas i 
verksamhetsmodeller vid trafikolyckor och användningen av utrustningen i enlighet med utbildningsplanen. 
Under föregående beslutsperiod för servicenivå gick man igenom och förnyade i synnerhet taktiska 
verksamhetsmodeller förknippade med det tunga fordonsbeståndet. Räddningsverket följer även till andra 
delar utvecklingen som sker beträffande trafikfordon och under föregående beslutsperiod för servicenivå 
uppdaterades innehållet i utbildningsmaterialet till att motsvara de krav som riskinformationen ställer.  

Samarbetet mellan HIKLU-räddningsverken är intensivt vad gäller beredskap på trafikolyckor. Verken ordnar 
gemensamma utbildningar och målet för arbetsgruppen som fokuserar på trafikolyckor är att förenhetliga 
operationsmodellerna. För övriga myndigheters del genomförs samarbete i synnerhet med polisen och 
vägtrafikcentralen. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet för Helsingfors stads räddningsverk är att producera effektiv, trygg och högklassig vägtrafikräddning 
under dygnets alla timmar, med så heltäckande hänsyn som möjligt till olika fordonstyper och risker 
förknippade med dessa.  

Risker förknippade med trafikolyckor har granskats i HIKLU-räddningsverkens riskanalys. Nylands andel av 
trafikarbetet för fordonstrafiken i hela Finland (km/år) har ökat kontinuerligt 27. Enligt prognosen kommer 
trafikmängden ha ökat med cirka 30 procent till och med 203028. I Nyland inträffar stora mängder trafikolyckor, 
men i förhållande till vägtrafikens trafikarbete är mängden inte stor. Antalet olyckor som lett till personskador 
minskar sedan länge i Nyland.29 Ett centralt mål ur perspektivet för räddningsverksamheten är att även 
säkerställa att olyckan ger upphov till en så liten störning som möjligt för stadstrafiken. En central och viktig 
del av verksamheten är att kommunikationen om trafikstörningen till vägtrafikcentralen. 

Speciellt i Helsingfors är trafikolyckorna små och ett enskilt uppdrag kräver en arbetstid på i genomsnitt fyra 
mantimmar. I Helsingfors orsakar dock trafikolyckor den största delen av allvarliga personskador som 

                                                   
27 Trafikverket (2018). Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik 2017. 
28 NTM-centralen i Nyland (2012). Nylands NTM-centrals trafiksäkerhetsplan. 
29 Räddningsverken i Nyland (2018). Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Räddning från hög höjd och djup 

 Vi utbildar årligen personal i arbete med risk för fall nivå I och II. Vi säkerställer och etablerar en 
tillräcklig mängd utbildare i arbete med risk för fall och utbildar vid behov fler utbildare, med proaktiv 
hänsyn till avgång. 

 Vi implementerar ett fristående yrkesprov i arbete med risk för fall nivå II, av vilket snabbt framgår de 
delområden inom arbete med risk för fall som räddningsmanskapet behöver utveckling i. Vi utreder 
möjligheter att utnyttja det fristående yrkesprovet även på nivå I. 

 Utrustningen och materielen inspekteras årligen. 

 Vi följer med utvecklingen för redskap och taktiker samt implementerar den nya informationen i 
personalens utbildning och utrustning. 

 En gemensam anvisning gällande arbete med risk för fall utarbetas i ett samarbete mellan HIKLU-
räddningsverken. 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lti_2018-05_tietilasto_web.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86175/Raportteja_111_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intermin.fi/documents/1410869/12562948/Uusimaa.pdf/666644ba-f4d7-6703-9997-752720017fc1/Uusimaa.pdf
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registreras i räddningsväsendets uppdrag. Den gedigna kompetensen gällande beredskap på trafikolyckor 
anses vid räddningsverket vara en kritisk del av räddningsverksamheten. 

 

3.3.6 Spårtrafikolyckor 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Uppdrag som orsakas av spårtrafikolyckor sköts i huvudsak med räddningsverksamhetens dagliga beredskap. 
Med spårtrafik avses all spårtrafik som sker på spår: metro, tåg och spårvagnar. Den tunga räddningsenheten 
RHE105 vid centralräddningsstationen är utrustad med jordningsredskap för kontaktledningar och utrustning 
för lyft av tågvagnar. Man har även tillgång till samarbetsmyndigheternas röjningsenheter och tyngre 
lyftutrustning. Räddningsverkets alla räddningsenheter är utrustade med hydrauliska verktyg samt 
nödjordningsredskap för metron. Vid spårvagnsolyckor omfattas även HST:s röjningsenhet av larmresponsen. 

Beredskapen för spårtrafikolyckor omfattar hantering av giltigheten på av VR utfärdade jordningstillstånd till 
personalen, för att säkerställa tryggheten vid räddningsverksamhet på spår. De personer som fått 
jordningstillstånd har behörighet att utföra nödjordning, med vilken man garanterar att arbetsområdet inte är 
spänningssatt under olyckssituationen. I princip är målet att tillstånden för personalen som bemannar den 
tunga räddningsenheten RHE105 alltid ska vara uppdaterade och att personalens kompetens gällande 
spårtrafikolyckor håller en bra nivå. 

Räddningsverket följer aktivt utvecklingen gällande spårtrafikutrustning och -nätet och centrala 
samarbetspartner i beredskapen för spårtrafikolyckor är bland annat VR, Trafikledsverket, Traffic Management 
Finland, Finrail och HST. Dessa samarbetspartner spelar centrala roller i att normalisera läget efter olyckan. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

I Helsingfors finns en ansenlig mängd olika typer av spårtrafik. Området trafikeras av när- och fjärrtrafikens 
tåg, metro och spårvagnstrafik. Helsingfors samtliga närtåg avgår från Helsingfors centralstation, som även är 
den mest betydande avgångsstationen för fjärrtåg. Under rusningstid används förmedlingskapaciteten för 
Helsingfors bannätverk till sin yttersta gräns och också små funktionsstörningar påverkar hela tågtrafiken. 
Räddningsverkets mål är att sköta alla uppdrag förknippade med spårtrafiken så effektivt som möjligt utan att 
tumma på arbetssäkerheten.  

De vanligaste spårolyckorna omfattar personer som hamnat under trafikfordon, elolyckor i spänningssatta 
kontaktledningar och för spårvagnarnas del även krockar. År 2018 hade Helsingfors stads räddningsverk 41 
uppdrag som involverade spårtrafikolyckor. Räddningsverksamhetens aktionsberedskap har varit bra och man 
har inte upptäckt några avvikelser eller problem i verksamheten. 

I Helsingfors byggs även ny spårtrafik som avviker från den tidigare (bl.a. Spårjokern). Det är viktigt att 
räddningsverket håller sig uppdaterad om de krav som spårtrafiken ställer på räddningsverksamheten och att 
verksamhetsmodeller, taktiker och utrustning förmedlas till den operativa personalen.  

Under de senaste åren har framför allt tågtrafiken bolagiserats kraftigt i och med att VR har avvecklat sin 
monopolställning. Med anledning av detta har det kommit flera olika organisationer och företag som ansvarar 
för olika delområden inom spårtrafiken, vilket gör det oerhört mycket svårare att uppfatta helheten och 
ansvarsområdena. Hos räddningsverket identifieras ett behov av att förtydliga helhetsbilden gällande ansvar 
förknippade med beredskap på olyckor. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Trafikolyckor 

 Uppsättningarna av räddningsredskap förknippade med vägtrafikräddning uppdateras. 

 Vi följer aktivt utvecklingen av riskbilderna för trafikolyckor, särskilt beträffande fordon som använder 
alternativa bränslen, och viktig information implementeras i utbildningsinnehållen. 

 Vi fortsätter det aktiva samarbetet med HIKLU-räddningsverken i beredskapen på trafikolyckor. 
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3.3.7 Flygtrafikolyckor 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Helsingfors-Vanda flygplats, som ligger norr om Helsingfors, är Finlands största flygplats, vars trafik även 
trafikerar Helsingfors luftrum. I händelse av flygtrafikolyckor ansvarar Mellersta Nylands räddningsverk för den 
allmänna ledningen på Helsingfors-Vanda flygplats. Enheterna vid Helsingfors stads räddningsverk ingår i 
flygtrafikens storolycksrespons och räddningsverket deltar i storolycksövningarna vid Helsingfors-Vanda 
flygplats. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

För att räddningsverksamheten vid flygtrafikolyckor på Helsingfors-Vanda flygplats ska kunna stödjas så 
effektivt som möjligt, ska Helsingfors stads räddningsverk ha gedigen kunskap om Mellersta Nylands 
räddningsverks anvisningar, planer och verksamhetsmodeller gällande räddningsverksamhet i händelse av 
flygtrafikolyckor. Särskild uppmärksamhet ska fästas även vid att innehållet i anvisningar som uppdateras 
implementeras effektivt på räddningsverket och att Helsingfors stads räddningsverk deltar i 
storolycksövningarna på Helsingfors-Vanda flygplats. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Spårtrafikolyckor 

 Vi ordnar årligen utbildningar i enlighet med utbildningsplanen för upprätthållande av 
jordningstillstånd för manskap och underbefäl samt ser till att den operativa personalen har en 
tillräcklig mängd giltiga jordningstillstånd. 

 Vi förtydligar helhetsbilden över de ansvar och kontaktpersoner hos samarbetspartner i beredskapen 
med anknytning till spårtrafikolyckor.  
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3.3.8 Verksamhet till sjöss och oljebekämpning  

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Helsingfors som havsnära hamnstad, med sina otaliga öar, ställer specialkrav på upprätthållandet av 
verksamheten till sjöss och beredskapen på oljebekämpning. Räddningsverkets fartygsutrustning består av 
för oljebekämpning anskaffade och till det bäst lämpliga fartyg, som även är utrustade för användning i 
räddningsverksamheten. Till räddningsväsendets ledningsansvar hörande verksamhet till sjöss omfattar bland 
annat släcknings- och räddningsverksamhet på öarna. Räddningsverket och Finska vikens sjöbevakning har 
haft ett samarbetsavtal sedan 1994. Verksamhetsområdena i samarbetsavtalet omfattar hela Finska vikens 
sjöräddningsområde. Syftet med avtalet är att utveckla samarbetet och beredskap för krävande 
räddningsuppdrag. 

Räddningsverket är i enlighet med räddningslagen oljebekämpningsmyndighet på sitt område.  På 
oljebekämpning bereder man sig på land och på sjöområdet. Grunden till beredskapen utgörs av den dagliga 
organisationen vid Helsingfors stads räddningsverk med vilka bekämpningsåtgärderna inleds. I händelse av 
en storskalig fartygsoljeolycka behövs en oerhört stor mängd resurser, uppskattningsvis upp till 2 000 
personer. Denna mängd personer produceras av stadskoncernens samt avtalsbrandkårernas resurser. 
Räddningsverkets aktionsberedskap behandlas närmare i kapitel 3.2. 

Räddningsverket opererar själv sju oljebekämpningsfartyg. Utöver detta finns fartygsutrustning utplacerad på 
andra ställen i stadskoncernen och till oljeolyckor på land finns tillgång till oljebekämpningsenheten RHE709. 
Varje räddningsenhet omfattar grundläggande material som krävs för att inleda oljebekämpning. Övrigt 
materiel, såsom insamlare och oljebommar med utrustning, finns i beredskap på oljebekämpningsdepån. 
Bommaterielen är utplacerade på olika håll utmed Helsingfors strandlinje. Under föregående beslutsperiod för 
servicenivå införskaffades den nya färjan KALA, som motsvarar ett nytt oljebekämpningsfartyg av H-klass, 
som bidrar till att bekämpningskapaciteten med bommen för öppet hav förbättras märkbart. Trots detta behöver 
utrustningen ännu kompletteras. 

Om oljebekämpningssystemet och upprätthållande, utveckling och planering av dess prestanda föreskrivs i 
oljebekämpningsplanen, som senast uppdateras 2017 och gäller till slutet av 2021. Planen uppdateras under 
den kommande beslutsperioden för servicenivå. Utbildningarna inom oljebekämpning har hållits enligt planen. 

Myndighetssamarbete genomförs särskilt med Gränsbevakningsväsendet, som har ledningsansvar i händelse 
av oljebekämpning på öppet hav. Stadens miljömyndighet tillhandahåller räddningsverket expertstöd i 
bedömningen av rengöringsbehov som oljeolyckan ger upphov till. Helsingfors stads räddningsverk utbildar 
partner inom stadsorganisationen, med vilka man har upprättat avtal och som för sin de har beredskap för 
oljebekämpning. Till dessa hör exempelvis Helsingfors stads byggtjänst STARA, kultur- och fritidssektorns 
Idrottstjänster och Ungdomstjänster, Högholmen, Helsingfors hamn, HSY Vatten och Helen. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med räddningsverkets verksamhet till sjöss är att trygga räddningsverkets operativa förmåga på 
sjöområden. Utanför Helsingfors finns ett stort sjöområde och skärgård, som ska tas i beaktande som en del 
av verksamhetsmiljön. Bekämpning av en allvarlig oljeolycka är ett kritiskt mål med tanke på stadens 
levnadsduglighet och en av räddningsverkets betydande lagstadgade uppgifter. Målet oljebekämpning är att 
planera och upprätthålla aktionsberedskapen, med vilken oljeolyckor man minimeras både på land och till 
sjöss. En central del av verksamhet utgörs även av myndighetssamarbete. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Flygtrafikolyckor 

 Vi ser till att riktlinjerna och verksamhetsmodellerna för räddningsverksamheten vid flygtrafikolyckor 
förmedlas till den operativa personalen. 

 Vi deltar i storolycksövningar på Helsingfors-Vanda flygplats. 
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Räddningsverket har årligen cirka 400 oljeolycksuppdrag. Merparten av dessa, cirka 70 procent, är små eller 
medelstora oljeolyckor på land. Resterande 30 procent av oljeolyckorna sker på sjöområdet. 
Räddningsverkets dagliga organisation har tillräckliga utrustning för oljebekämpning med tanke på små och 
medelstora oljeolyckor. Räddningsverket bereder sig för sin del att bekämpa olja i händelse av en storolycka, 
där det till följd av olyckan i värsta fall kan frigöras tiotusentals ton olja i Finska viken.  

 

3.3.9 MIRG (Maritime Incident Response Group) 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Enligt sjöräddningslagen har räddningsverket skyldighet att delta även i faktiska sjöräddningsoperationer som 
leds av gränsbevakningsväsendet. Till räddningsverket har man i enlighet med sjöräddningslagen och 
internationella sjöfartsbestämmelser utbildat en specialutbildad MIRG-sjöräddningsgrupp (Maritime Incident 
Response Group). MIRG-verksamheten förlitar sig på sjöräddningshelikoptrarna och kompletterar 
verksamheten som bedrivs med räddningsverkets fartygsutrustning. 

Det nationella MIRG-systemets räddningsverk Helsingfors och Egentliga Finland undertecknade 2014 ett avtal 
med Gränsbevakningsväsendet om upprätthållande av beredskap och krav som ställs på MIRG-
verksamheten. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för utbildningen av MIRG-gruppen och är en ledande 
myndighet vid sjöräddningsuppdrag. Verksamheten styrs av en nationell styrgrupp, som är underställd 
inrikesministeriet. Helsingfors MIRG-grupp är funktionellt och materielmässigt enhetlig med gruppen vid 
Egentliga Finlands räddningsverk och grupperna larmas tillsammans. 

MIRG-gruppens medlemmar arbetar normalt som räddningsmän i arbetsskift och MIRG-gruppen bildas 
omedelbart vid behov. Huvuddelen av MIRG-verksamhetens kostnader betalas av räddningsverket som deltar 
i verksamheten. Man idkar internationellt utvecklingsarbete i stor utsträckning och målet är att utveckla 
myndighetssamarbetet, i synnerhet mellan Östersjöns kuststater (Baltic MIRG), så att man i olyckssituationen 
kunde få kooperativa resurser från flera länder. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

MIRG-sjöräddningsgruppen upprätthålls i Helsingfors i enlighet med den lagstadgade skyldigheten som 
räddningsväsendet ålagts med, med anledning av den ökade risken för fartygsolyckor i Finska viken och 
särdragen för sjöräddningsuppdragen i området. Syftet med verksamheten är att aktionsberedskapen vid 
sjöräddningssituationer ska vara på en bra nivå, verksamheten ska vara trygg och antalet skador som uppstår 
kan minimeras. 

MIRG-gruppen får endast några uppdrag eller beredskapslägen per år. Scenarion som kräver en MIRG-grupp 
inträffar sällan, men när de väl händer, är de svåra att hantera och kräver omfattande resurser. I enlighet med 
den nuvarande verksamhetsmodellen är MIRG-gruppen ett kostnadseffektivt och fungerande sätt att svara på 
de bedömda riskerna. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Verksamhet till sjöss och oljebekämpning  

 Den nuvarande aktionsberedskapen i Helsingfors skärgård upprätthålls. 

 En ny oljebekämpningsplan samt en anvisning om verksamhet i vattendrag uppdateras och tas i 
bruk. 

 Regelbundna utbildningar och övningar genomförs för den operativa personalen. I utbildningen av 
det operativa befälet fokuserar man särskilt på ledning av storskaliga oljebekämpningsoperationer. 

 Vi utbildar partner inom stadsorganisationen och andra samarbetspartner. 

 Vi ökar antalet gemensamma övningar och samarbetet med Gränsbevakningsväsendet. 

 Vi ökar samarbetet mellan HIKLU-räddningsverken, i synnerhet vad gäller utrustning och 
verksamhetsmodeller. 

 Vi håller oss uppdaterade om behovet av att uppdatera oljebekämpningsutrustningen och fortsätter 
kompletteringen av oljebekämpningssystemet. 
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3.3.10 Olycka med farliga ämnen och CBRNE-hot 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Med olycka med farliga ämnen avses en olycka, där ett farligt ämne har frigjorts och utgör således ett hot för 
människa, miljö eller egendom. Med CBRNE-hot avses hotfulla situationer som orsakas av missbruk av 
kemiska ämnen (C), biologiska patogener (B), radioaktiva ämnen (R) och kärnvapen (N) samt sprängmedel 
(E) och kompetens förknippad med dessa 30. Vid räddningsverket förbereder man sig på situationerna genom 
att utveckla utrustningen, utbilda personalen samt delta i planeringen och riskhanteringen av transportvägarna, 
användningsändamålen och lagringsområdena. 

Räddningsverkets kemikaliedykningsanvisning, som uppdaterades 2016, innehåller operativa 
verksamhetsmodeller i händelse av en olycka med farliga ämnen. Innehållet i anvisningen lärs ut årligen till 
hela den operativa personalen, i enlighet med utbildningsplanen. År 2020 var första gången som anvisningen 
uppdaterades till att på bredare basis omfatta verksamhetsmodellerna i händelse av en olycka med farliga 
ämnen och CBRNE-situationer.  

Skyddsutrustning som krävs vid olyckshändelser med och bekämpning av farliga ämnen och utrustning som 
används vid bekämpningen finns utplacerad i alla räddningsenheter. I beredskap för medelstora och stora 
olyckor med farliga ämnen har räddningsverket den separata kemikaliebekämpningsenheten RHE7058 och 
personrengöringsenheten RHE70582. Som extra utrustning har man även tillgång till HIKLU-räddningsverkens 
gemensamma tunga kemikaliebekämpningsenhet RKU3058, som opereras av Mellersta Nylands 
räddningsverk. I enlighet med föregående servicenivåbeslut har utrustningen uppdaterats och kompetensen 
ökats, bland annat vad gäller detektor- och analysutrustning samt personrengöring. Avtalsbrandkårerna i 
området för Helsingfors räddningsväsende har utbildats i att använda Försvarsmaktens system för 
personrengöring, som vid behov kan larmas som handräckning till objektet. 

Myndighetssamarbetet och gemensamma utbildningar i CBRNE-specialsituationer och olyckor med farliga 
ämnen ökade under föregående beslutsperiod för servicenivå. Förutom med Försvarsmakten har man ett 
samarbete med Gränsbevakningsväsendet och polisen erbjuder expertstöd om hotbilderna med pågående 
CBRNE-situationer. Dessutom har man samarbete med också tullen och Strålsäkerhetscentralen (STUK). 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Målet med att ha beredskap för olyckor med farliga ämnen och CBRNE-hot är att upprätthålla den operativa 
personalens kunskaper, utrustningen som används och expertnätverken, för att man i situationer som kommer 
att förverkligas kan agera så effektivt och arbetssäkert som möjligt med så få skador som möjligt.  

Antalet olyckor med farliga ämnen som årligen inträffar inom Helsingfors räddningsområde uppgår till cirka 
30–50 stycken. Stora olyckor med farliga ämnen är dock sällsynta. I Nylands regionala riskbedömning31 har 
man identifierat kemikalierelaterade hot och i Helsingfors ska i synnerhet hot med anknytning till terrorism 
observeras.  

Utbildningen för det operativa befälet och personalen vid lägescentralen ska utvecklas. Lägescentralen bör ha 
bättre beredskap än för närvarande för utnyttjande av information och förmedling av den till fältledningen, till 
exempel med anknytning till identifiering av farliga ämnen och relaterade egenskaper. Vad gäller utveckling 

                                                   
30 IM (2017b). Nationell CBRNE-strategi 2017. 
31 Räddningsverken i Nyland (2018). Uudenmaan alueellinen riskiarvio 2018. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

MIRG (Maritime Incident Response Group)  

 För Helsingfors del upprätthåller vi den nivå på serviceproduktionen som fastställs i det nationella 
avtalet. Vi ser till att en tillräcklig mängd personal har utbildats till gruppens verksamhet och att 
fortbildningen av dem sker i enlighet med utbildningsplanen. 

 Samarbetet med Gränsbevakningsväsendet intensifieras och vi främjar möjligheter att öka antalet 
gemensamma övningar. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160378/SM_31_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intermin.fi/documents/1410869/12562948/Uusimaa.pdf/666644ba-f4d7-6703-9997-752720017fc1/Uusimaa.pdf
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av utrustningen och utbildning av personalen i användningen av utrustningen uppfylldes målen i föregående 
servicenivåbeslut. 

 

3.3.11 Miljöolyckor och exceptionella väderfenomen 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

På merparten av de uppdrag som miljöolyckor och exceptionella väderfenomen ger upphov till sköts med den 
dagliga beredskapen samt med de dagliga utrustningarna som används vid räddningsverket och 
samarbetsmyndigheterna. Vid behov kompletteras räddningsverksamhetens resurser med 
avtalsbrandkårernas enheter och detta har man bra erfarenheter av från den föregående beslutsperioden för 
servicenivå. I en situation som eskalerar till storolycka eller störningssituation, höjs beredskapen på det sätt 
som beskrivs i kapitel 3.2. Höjningarna av beredskapen har gått bra, men framförhållningen skulle kunna vara 
med rutinerad. 

En central del av beredskapen för exceptionella väderfenomen är bekämpning av översvämningar. Alla 
räddningsstationer har tillgång till översvämningskartor i elektroniskt format och pappersformat. Dessutom har 
man för bekämpning av översvämningar lagrat utrustning för att bygga en översvämningsmur på 
räddningsverkets övningsområde Kasåkern. 

I beredskapen för miljöolyckor och exceptionella väderfenomen strävar man efter att observera effekterna av 
klimatförändringen och bereda sig förutseende på ändringarna. Räddningsverket deltar i projekt med 
anknytning till dessa ämnen, samlar in och vidareförädlar information samt förbereder anvisningar till den 
operativa personalen. 

Samarbete förknippat med beredskap för miljöolyckor görs inom stadsorganisationen samt i synnerhet med 
Meteorologiska institutet. Meteorologiska institutet stöder verksamheten vid räddningsverkets lägescentral 
genom att erbjuda information om väderleken och gällande varningar. Räddningsverket upprätthåller aktuell 
information i lägescentralen om ansvar för, resurser i och kontaktuppgifter till stadens olika sektioner. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Syftet med beredskapen för miljöolyckor och exceptionella väderfenomen är att säkerställa att man i 
räddningsverksamheten och planeringen av den har tillgång till aktuell information om förväntade förändringar 
i verksamhetsmiljön och de effektivaste verksamhetsmodellerna i olika förhållanden. 

Utgående från riskanalysen orsakas de mest centrala riskerna med exceptionella väderfenomen av 
översvämningar och det värsta scenariot är en höjning av havsytan, som hotar Helsingfors stadskärna. De 
största riskerna för personskador som orsakas av väderförhållanden ses i utomhusolyckor. Till exempel syns 
situationerna som orsakas av kraftiga stormar som skadebekämpningsuppdrag som inkommer till 
räddningsverket. Vanligen kan merparten av skadebekämpningsuppdragen som registreras under året inträffa 
under enstaka dagar, varvid situationernas belastning på räddningsverkets resurser är av engångsnatur. 

Klimatförändringens effekt på de allt vanligare exceptionella väderförhållandena måste observeras i 
planeringen av räddningsverkets verksamhet och beredskapen för situationerna. Det är viktigt att 
räddningsverket har den senaste informationen om de förutsebara påföljderna av klimatförändringen och en 
heltäckande bild över hur stadsorganisationen observerar dessa saker i stadsplaneringen, även med tanke på 
förutsättningarna för räddningsverksamheten. Helsingfors stad kartlägger aktivt riskområden för 
översvämning, även gällande dagvattenöversvämningar och riskområdena för översvämning har fastställts 
också av jord- och skogsbruksministeriet. 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Olyckor med farliga ämnen och CBRNE-hot 

 Vi utbildar den operativa personalen i olyckor med farliga ämnen och CBRNE-hot (särskilt det 
operativa befälet och operatörerna vid lägescentralen). 

 Utrustningen som krävs i händelse av en olycka med farliga ämnen uppdateras. 

 Vi fortsätter det aktiva myndighetssamarbetet och nätverkandet samt utbildar samarbetsmyndigheter 
enligt deras behov. 
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3.3.12 Skadebekämpning och ruinräddning 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Med skadebekämpningsuppdrag avses uppdrag som kräver räddnings- och bekämpningsåtgärder vars mål 
är att skydda människor, egendom och miljön från skador. Med denna verksamhet förhindrar man skadorna 
från att uppstå eller håller dem så små som möjligt. Skadebekämpningsuppdragen orsakas vanligen till följd 
av vind, regn, översvämning, infrastrukturstörning eller den mänskliga faktorn. Uppdragen kan omfatta till 
exempel röjning eller säkrande av träd och andra material eller vattenpumpningsuppdrag. Med ruinräddning 
avses till exempel röjning av skador som orsakats av att byggnader, strukturer och mark kollapsar samt 
explosioner med anledning av dessa. I uppdragen kan det krävas till exempel att man ställer upp andra slags 
stöd, tar sig igenom strukturer eller kapar strukturer. 

Vid Helsingfors stads räddningsverk förbereder man sig på skadebekämpningsuppdrag och ruinräddning med 
den exceptionellt tunga räddningsenheten RHE105. Den tunga räddningsenheten är utrustad så en 
räddningsenhet, men utrustningen är stabilare och planerade i synnerhet för situationer som kräver röjning. 
Det ställs även högre krav på kompetensen hos personalen som bemannar enheten. För ruinräddning har 
man vid Kottby station placerat tyngre utrustning i ruinräddningscontainern. Till användningen av 
ruinräddningsutrustningen utbildas förutom personalen som bemannar den tunga räddningsenheten, även 
personalen vid Kottby station. 

HIKLU-räddningsverken gör materielsamarbete och man har fastställt prestationskrav gällande den tunga 
räddningsenheten. För övriga myndigheters del har man ett samarbete i synnerhet med Försvarsmakten och 
Räddningsinstitutet som samordnar verksamheten för USAR-gruppen (Finnish Heavy Urban Search and 
Rescue Team). 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Skadebekämpningsuppdragen täcker cirka 5–10 procent av antalet uppdrag som Helsingfors 
räddningsväsende har årligen. Det årliga antalet uppdrag rör sig vanligen kring 500 uppdrag. År 2017 
registrerades undantagsvis närmare 1 000 skadebekämpningsuppdrag. Under det ifrågavarande året prövade 
stormen Kiira räddningsverkets resurser i slutet av sommaren och orsakade upp till 500 uppdrag för 
räddningsverket under ett och samma dygn. Av klimatförändringen orsakade allt vanligare extrema 
väderfenomen måste tas i beaktande i beredskapen för skadebekämpningsuppdrag (kapitel 3.3.11). 

 

 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Miljöolyckor och exceptionella väderfenomen 

 Riktlinjer med anknytning till miljöolyckor och exceptionella väderfenomen uppdateras. I synnerhet 
uppdateras utrustning, resurser och taktiker förknippade med bekämpning av översvämning. 

 Vi ökar nätverkandet med experter specialiserade på miljöolyckor och exceptionella 
väderförhållanden ytterligare inom stadsorganisationen och utanför den.  

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Skadebekämpning och ruinräddning  

 Aktionsberedskapen upprätthålls i olika uppdrag som kräver ruinräddning och tungt 
räddningsutrustning. 

 Personalens kompetens gällande användningen av utrustning för skadebekämpning och 
ruinräddning upprätthålls i enlighet med utbildningsplanen. 
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3.3.13 Djurräddning 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Vid Helsingfors stads räddningsverk har man med separat utrustning berett sig på djurräddningsuppdrag. 
Räddningsverket upprätthåller en med inrikesministeriet och jord- och skogsbruksministeriet avtalad 
beredskap för handräckning till veterinärmyndigheten i pandemisituationen. Djurräddningsuppdrag utförs av 
djurräddningsenheten vid Helsingfors stads räddningsverk och avtalsbrandkårernas djurräddningsenhet, vars 
användning verket utbildar, styr och upprätthåller. Djurräddningsenheten har beredskap att bekämpa 
infektionssjukdomar av animaliskt ursprung och erbjuda skyddsutrustning till andra myndigheter. 
Djurräddningsenheterna används även för förflyttning av vilda djur, till exempel från platser som orsakar fara. 
Djurräddningsenheten har en egen jourtelefon, till vilken djurräddningsuppdragen dirigeras. 

Beredskapen för djurräddningsuppdrag omfattar upprätthållande och utveckling av specialutrustning, 
upprättande av operativa verksamhetsanvisningar samt upprätthållande och utveckling av personalens 
kompetens (inkl. avtalsbrandkårer). Räddningsverket utarbetar även en plan för räddning av djur som blivit 
oljiga och ansvarar för utbildningen av frivilliga tillsammans med Finlands miljöcentral och Finlands WWF. 
Räddningsverket har ett intensivt samarbete med stadens stadsdjurarbetsgrupp, Högholmens djurpark, Viks 
universitetsdjursjukhus och Helsingforspolisens utredningsgrupp för djurbrott. 

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

År 2018 tog djurräddningstelefonen emot cirka 4 000 samtal och 2019 cirka 4 700 samtal. Antalet uppdrag 
som dessa ger upphov till för djurräddningsenheten uppgår till cirka 1 000. Det har varit en tydlig uppgång i 
antalet samtal till telefonen och man strävar efter att påverka det genom effektivare kommunikation. 

Nivån på kompetensen för räddnings- och rengöringsoperationer gällande oljiga djur ska under den kommande 
beslutsperioden för servicenivå utvecklas vid räddningsverket. Uppmärksamhet bör även fästas vid utbildning 
i användningen av djurräddningsenheten, så att enhetens kontinuerliga beredskap kan tryggas. 

 

 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Djurräddning  

 Vi ser till den lagstadgade uppgiften att upprätthålla beredskap för handräckning till 
veterinärmyndigheten. 

 Räddningsplanen för oljiga djur uppdateras och man stödjer till den relaterad utbildning av frivilliga. 

 Kommunikationen om djurräddning till stadsborna utvecklas, detta för att minska antalet samtal till 
djurräddningstelefonen som inte kräver räddningsverkets åtgärder. 
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4 Beredskap för 
befolkningsskyddet 

Servicebeskrivning, nuvarande situation och bedömning av föregående period 

Strategisk planering av befolkningsskyddet är verksamhet som förutsätts av § 64 i räddningslagen och § 12 i 
beredskapslagen. Räddningsverket ansvarar för planeringen och samordningen av befolkningsskyddet i 
stadens beredskap för undantagstillstånd. Räddningsverket upprätthåller även helhetsbilden över 
beredskapen hos de aktörer som har beredskapsskyldighet för befolkningsskydd (RäL § 65). Vid Helsingfors 
stads räddningsverk riktas resurser motsvarande 4–5 årsverken till planeringen av beredskapen för 
befolkningsskydd. 

I Helsingfors dokumenteras den strategiska planeringen av befolkningsskydd i Helsingfors stads 
beredskapsplan, som uppdateras årligen. I den har man presenterat de arrangemang kring befolkningsskydd 
i Helsingfors stad som åligger räddningsverkets och kommunens ansvar. Skyddsplanen utarbetas av 
räddningsverket. Planeringen av befolkningsskyddet består av ledningssystemet för befolkningsskydd, 
verksamhetsorganisationen, materiella reservationer, varning av befolkningen (RäL § 27) samt strukturellt 
befolkningsskydd. Det strukturella befolkningsskyddet omfattar ärenden förknippade med beskydd av 
befolkningen, inklusive bedömning av befolkningsskyddssituationen. Skyddsplanen preciseras av ett antal 
olika planer, till exempel planerna för skyddsdistrikt och -avsnitt, evakueringsplanen, planen för strukturellt 
skydd och samarbetsplanen. 

Under den föregående beslutsperioden för servicenivå har det pågått utveckling av riskanalysen för 
undantagsförhållanden i samarbete med Försvarsmakten och Mellersta Finlands räddningsverk. Syftet med 
utvecklingsarbetet är bland annat att förenhetliga praxisen för utbyte av information mellan Försvarsmakten 
och räddningsverket. 

Stadskoncernens sektioner ska i sina egna beredskapsplaner ha utrett hur sektionerna ska stödja 
räddningsverksamheten och hur man har hanterat skyldigheterna gällande befolkningsskydd i dem. 
Räddningsverket samordnar samarbetet via en samarbetsstruktur som stadens ledning har bekräftat. 

Räddningsverket dirigerar personalreservationer för 
befolkningsskyddsorganisationens del och 
stadskansliet dirigerar personalreservationer gällande 
serviceproduktionens kontinuitetshantering. 

Med tanke på befolkningsskyddets 
personalreservationer i enlighet med det föregående 
servicenivåbeslutet har man utrett utbildning och 
utnyttjande av icke-utplacerade reserver i att bemanna 
personalbristen i bergskyddsrummen och man har 
undertecknat ett avtal med 
Försvarsutbildningsföreningen om utbildning av 
personal till bergskyddsrummen. I samband med 
uppdateringen av skyddsplanen har man gått igenom 
ansvar och roller gällande befolkningsskydd för olika 
aktörer inom stadskoncernen och preciserat dem till att 
motsvara den förändrade stadsorganisationen. 
Placeringen av räddningsverkets personal har 
kontrollerats och principerna för placeringen har 
bildats. 

Enligt § 27 i räddningslagen ska räddningsverket se till 
att varna befolkningen i sitt område i händelse av en 
farlig situation eller olycka samt arrangemang 
förknippade med detta. Räddningsverket upprätthåller 
ett system för nödunderrättelse av befolkningen som 
baseras på fasta befolkningslarm. Systemet för 
nödunderrättelser utnyttjas för att varna befolkningen 
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vid sådana olyckor och hotfulla situationer som förutsätter att befolkningen ska ta skydd inomhus. 
Räddningsverket har under den föregående beslutsperioden för servicenivå utrett behoven av utveckling av 
systemet för fasta yttre larmdon och förberett en projektpresentation om utvecklingen av varnandet av 
befolkning som rör sig utomhus. Projektet inleddes 2020 med en bedömning av nuläget och behoven av 
förnyelser. 

Grundrenoveringarna av bergskyddsrummen utfördes delvis genom att grundrenovera Näshöjdens 
bergskyddsrum och för resterande har en kostandreservation gjorts i budgeten för 2020. I byggprogrammet 
för husbyggprojekt för åren 2020–2029 har man registrerat en kostnadsreservation för bergskyddsrummen på 
Karstulavägen för åren 2022–2023, för Brändö bergskyddsrum för åren 2024–2025 och för Skillnadens 
bergskyddsrum för åren 2026–2027. Renoveringsplanerna för bergskyddsrummen uppdateras efter att 
landskapsreformens effekter på hanteringen av befolkningsskyddet blir klara. 

Under den föregående beslutsperioden för servicenivå har man satsat mer än tidigare på övervakning av det 
funktionella skicket på privata befolkningsskydd. I samband med självutvärderingen av brandsäkerheten i 
bostadshus (se kap. 2.2.1) har man fokuserat särskilt även på övervakningen av husskydden samt på 
rådgivning med anknytning till dem. 

Helsingfors stads räddningsverk ordnar uppgiftsspecifik utbildning för personalen som reserverats för special- 
och ledningsuppgifter inom befolkningsskyddet. Utbildningen planeras att motsvara beredskapen som 
förutsätts av skyddsplanen. Säkerhets- och beredskapsutbildning som riktas till privata stadsbor i Helsingfors 
sköts på basis av samarbetsavtalet av Helsingfors räddningsförbund rf (Helpe) tillsammans med 
medlemsorganisationerna. Räddningsverket är representerat i styrelsen och i utbildningsutskottet för Helpe, 
genom vilket räddningsverket deltar i styrningen av utbildning förknippad med befolkningsskydd.  

Tjänstens målsättning och behovsbedömning 

Grunden till planeringen av beredskapen och befolkningsskyddet utgörs av en hotbedömning av användning 
av militära maktmedel, som upprättas i samarbete med Försvarsmakten. Under den föregående 
beslutsperioden för servicenivå har det dessutom pågått en beredning av en riskanalys av 
undantagsförhållanden i ett samarbete mellan räddningsverken och Försvarsmakten. Riskanalysen av 
undantagsförhållanden utgör grunden till Helsingfors skyddsplan. 

Funktionsskick av de kritiska ledningscentrallokalerna och bergskyddsrummen har till stora delar brister. 
Situationen beror i lång utsträckning på otillräckliga resurser till en modernisering av ledningscentrallokalerna 
och upprätthållandet av funktionsskicket på bergskyddsrummen. Dessutom är situationen för besittningsrätten 
gällande bergskyddsrummen delvis oklar för närvarande, detta med anledning av landskapsreformen i 
beredningen. 

 

Beslut om servicenivå för åren 2021–2024 

Beredskap för befolkningsskydd  

 Vid Helsingfors stads räddningsverk riktas resurser motsvarande 4–5 årsverken till planeringen av 
beredskapen för befolkningsskydd. 

 Vi uppdaterar årligen Helsingfors skyddsplan och vid behov övriga strategiska planer till att motsvara 
de förändringar som sker i verksamhetsmiljön. 

 Bergskyddsrumspersonalen placeras och utbildas i enlighet med samarbetsavtalet som ingicks med 
Försvarsutbildningsföreningen. 

 Vi utvecklar riskanalysarbetet gällande undantagsförhållanden i enlighet med en nationellt enhetlig 
process och i samarbetet med Försvarsmakten. 

 Vi genomför en bedömning av nuläget och behoven för fasta yttre larmdon samt gör nödvändiga 
uppdateringar av systemet. 

 Vi inleder planeringen och genomförandet av upphandlingen av ett persondatasystem för den 
stadsgemensamma beredskapen. 
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5 Prehospital 
akutsjukvårdstjänst 

Räddningsverket och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har ett samarbetsavtal om ordnandet 
av prehospitala akutsjukvårdstjänster. Räddningsverket producerar den prehospitala akutsjukvårdstjänsten 
enligt principen för självkostnadspris. HNS ansvarar för att utarbeta och övervaka servicenivåbeslutet för 
akutvård. I servicenivåbeslutet som utarbetas av sjukvårdsdistriktet fastställs sättet på vilket den prehospitala 
akutsjukvårdstjänsten ska ordnas, tjänstens innehåll, utbildning för personalen som deltar i den prehospitala 
akutsjukvårdstjänsten, beredskap, målsättningar för nåbarheten till patienten och andra nödvändiga saker 
förknippade med ordnandet av akutsjukvårdstjänsten i området. 

HNS ansvarar för att ordna den prehospitala akutsjukvårdstjänsten i sitt område som faller under 
sjukvårdsdistriktets ansvarsområde. HNS genomför akutvårdsläkarjouren, akutvårdens ansvarsläkartjänster, 
övriga läkarledda experttjänster, servicenivåplaneringen och ansvarar för akutvårdens elektroniska 
patientjournalsystem. 

Räddningsverket genomför en prehospital akutsjukvårdshelhet i enlighet med samarbetsavtalet och HNS 
servicenivåbeslut. Räddningsverket ansvarar för akutvårdsorganisationen, personaladministrationen, 
upprätthållande av beredskapen, materielen och fordonen samt kommunikationssystemen. 

Räddningsenheterna fungerar vid behov som en del av den prehospitala akutsjukvårdstjänsten och utför så 
kallad första insatsen. Med första insats avses den enhet inom akutvårdens servicesystem som inte är en 
akutvårdsenhet, som först larmas till olycksplatsen och som har kapacitet att inleda nödvändiga 
akutvårdsåtgärder innan akutvårdsenheten anländer till platsen. På det här sättet minskar vi fördröjningen i att 
få hjälp så mycket som möjligt och livräddande vårdåtgärder kan inledas så snabbt som möjligt. 

Enligt förordningen om prehospital akutsjukvård leder HNS jourhavande akutsjukvårdsläkare den prehospitala 
akutsjukvårdens fallspecifika, medicinska verksamhet inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för att ge 
vårdanvisningar till fältledaren för akutsjukvården i området och annan personal inom akutsjukvården. 
Fältledaren fungerar som akutsjukvårdens ansvarsläkare och är underställd den jourhavande 
akutvårdsläkaren. Den jourhavande akutsjukvårdsläkaren fungerar operativt som fältledarens funktionella 
förman. 
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Akutsjukvårdstjänsten omfattar deltagande i utarbetandet av regionala reservations- och beredskapsplaner i 
händelse av storolyckor och specialsituationer inom sjukvården tillsammans med andra myndigheter och 
aktörer (Hälso- och sjukvårdslagen § 40).  Reservations- och beredskapsplaneringen samordnas av HNS 
beredskapsarbetsgrupp. 

Räddningsverkets syfte är att genomföra akutsjukvårdstjänsten enligt principen för självkostnad så högklassigt 
och ekonomiskt som möjligt samt trygga förutsättningarna för genomförande av tjänsten och en störningsfri 
akutsjukvårdsberedskap i enlighet med HNS samarbetsavtal.  

 

 



50 
 

6 Utvecklingsplan 

Servicenivåbeslutet ska innehålla en plan för utvecklande av servicenivån (RäL § 29). Med en utvecklingsplan 
för servicenivån i enlighet med inrikesministeriets anvisning om innehållet i och strukturen för 
servicenivåbeslut32  avses fastställande av sådana åtgärder som används för att utveckla tjänster på det sätt 
som ändringarna i verksamhetsmiljön kräver. 

I det här servicenivåbeslutet har ett separat beslut fattats om servicenivån för alla tjänster som räddningsverket 
producerar. I den här utvecklingsplanen presenteras en sammanfattning av beslutade saker till de delar som 
de orsakar betydande omfördelning av resurserna inom räddningsverket, stora investeringar eller tillägg i 
räddningsverkets budget för driftskostnader. Detta beskriver samtidigt tyngdpunkterna i utvecklingen av 
verksamheten och servicenivån. 

Reform av social-och hälsovården och räddningsväsendet 

Enligt lagförslaget gällande reformen av ordnandet av social-och hälsovården och räddningsväsendet, ska 
ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet överföras till de nya landskapen som grundas och enligt den 
separata lösningen för Nyland skulle Helsingfors stad ansvara för social- och hälsovårdslandskapens uppgifter 
i Helsingforsområdet.  

I sitt utlåtande om lagförslaget har räddningsnämnden konstaterat att den föreslagna reformen i verkligheten 
inte lämnar särskilt mycket utrymme för social- och hälsovårdslandskapen att ordna räddningsväsendets 
tjänster inom ramarna för självstyre, utan begränsar möjligheterna att ordna tjänsterna med tanke på de lokala 
sannolikheterna för olyckor och tillbud. Enligt nämndens syn begränsar styrningsrätten, som i lagförnyelsen 
ges till inrikesministeriet, möjligheterna för Helsingfors räddningsväsende att i verkligheten besluta om social- 
och hälsovårdslandskapets strategi och räddningsväsendets servicenivå på det lokalt mest ändamålsenliga 
sättet. 

Enligt lagförslaget är staten huvudsaklig finansiär av verksamheten för de social- och hälsovårdslandskap som 
grundas. Den här lösningen försämrar möjligheterna att styra skatteintäkter till lokal nivå på ett för Helsingfors 
stad mer lönsamt sätt och innehåller risker som, om de inträffar, har en negativ inverkan på ekonomin för 
Helsingfors räddningsväsende samt därigenom tjänsterna för Helsingforsborna och deras effektivitet. Enligt 
finansieringsanalyserna som ingår i det föreslagna lagstiftningspaketet skulle finansieringen av Helsingfors 
social- och hälsovård och finansieringen av räddningsväsendet minska med 144 miljoner euro, det vill säga 
222 euro per invånare. För räddningsväsendets del skulle den kalkylerade minskningen vara 0,86 miljoner 
euro, det vill säga 1 euro/invånare. Den kalkylerade sänkningen av finansieringen beror på 
räddningsväsendets riskfaktor, som i Helsingfors bedöms vara lägst i hela Finland. Finansieringsanalysen som 
ingår i lagförslaget står för Helsingfors räddningsväsendes del i grav kontrast med de kostnadsmässiga 
påtryckningarna som orsakas av utvecklingsplanerna för servicenivån. Den eftersträvade begränsningen av 
kostnadsökningarna för räddningsväsendet, påverkan på produktiviteten eller ekonomin för 
räddningsväsendets områden har inte analyserats i tillräcklig utsträckning eller reformens effekter påvisats i 
lagförslaget. Utnyttjande av synergin mellan brådskande akutsjukvårdstjänst och räddningsväsendet 
förutsätter att räddningsverket även i fortsättningen producerar de brådskande akutsjukvårdstjänsterna i 
Helsingfors. Detta är utgångspunkten också under nästa beslutsperiod för servicenivå. 

Med anledning av att lagreformen ännu inte har slutförts, har det inte varit möjligt att i beredningen av detta 

servicenivåbeslut ta i beaktande till lagreformen anknutna ekonomiska hotbilder eller faktorer förknippade med 

strategin för Helsingfors social- och hälsovårdslandskap eller styrningen av räddningsväsendets nationella 

strategi. 

Program för egenkontroll och ledning med information 

I Helsingfors stads strategi betonas digitalisering samt främjande av artificiell intelligens, robotisering och e-
tjänster för att vi ska vara världens mest fungerande stad. Helsingfors stads räddningsverk har förbundit sig 
till att främja digitalisering i sin verksamhet och nationellt inom räddningsväsendet. Med digitalisering strävar 
man efter att i räddningsverkets verksamhet på ett genomgående sätt främja en förbättring av tjänsternas 
kundorientering, riskanalys och utvecklingen av att leda med information. 

                                                   
32 IM (2013). Anvisning om servicenivåbeslutets innehåll och struktur. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79031/Anvisning%20om%20serviceniv%C3%A5beslutets%20inneh%C3%A5ll%20och%20struktur.pdf
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Enligt lagförslaget som gavs sommaren 2020, ska social- och hälsovårdslandskapen genom egenkontroll 
säkerställa nåbarheten, kvaliteteten och inverkan av räddningsväsendets tjänster. Social- och 
hälsovårdslandskapet skulle bli tvunget att utarbeta ett system för egenkontroll, med vilket man fastställer hur 
egenkontrollen ordnas och genomförs samt hur man följer upp tillgången till och genomförandet av 
räddningsväsendets tjänster, kvaliteten på och effekten av dem samt hur upptäckta brister åtgärdas. 
Egenkontrollen för Helsingfors stads räddningsverk utvecklas i enlighet med räddningsväsendets nationella 
utvecklingsschema. 

Räddningsverksamhetens aktionsberedskap 

På basis av dokumenterade riskanalyser som utgör en motiveringsdel till servicenivåbeslutet har 
räddningsverket identifierat sådana områden inom sitt verksamhetsområde på vilka det finns mest skäl att 
utveckla räddningsverksamhetens aktionsberedskap. Räddningsverket bedömer räddningsverksamhetens 
aktionsberedskap som en helhet och planerar verksamheten ändamålsenligt och på ett sätt som på bästa sätt 
främjar den totala säkerheten. Avsikten är att utöka servicenätverket genom att implementera spetsenheter 
och lättstationer samt genom att bygga nya räddningsstationer.  

Under de kommande 10 åren har räddningsverket planer på att bygga fyra nya räddningsstationer, som 
placeras och dimensioneras på basis av den uppdaterade riskanalysen. För närvarande är den på 
riskanalysen baserade prioritetsordningen Kånala, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö. För dessa inleds 
projektberedning och byggande av räddningsstationerna i Kånala och Gårdsbacka under den kommande 
beslutsperioden för servicenivå. Under den kommande beslutsperioden för servicenivå ökas 
personalresurserna för att dessa byggprojekt ska kunna slutföras inom de utsatta tiderna. 

I det första skedet av utvecklingen av servicenätverket, förbättrar Helsingfors stads räddningsverk 
aktionsberedskapen i Kånalaområdet med ett pilotprojekt med en spetsenhet, som inleddes 2020. Om 
pilotprojektet visar sig vara lönsamt på basis av riskanalysen, har Helsingfors stads räddningsverk berett sig 
på att investera i en till två nya spetsenheter under den kommande beslutsperioden för servicenivå samt på 
att genomföra nödvändiga rekryteringar för att bemanna dessa. De nya spetsenheterna utrustas och placeras 
på basis av den uppdaterade riskanalysen, dock så att man i första hand strävar efter att utveckla 
aktionsberedskapen i områdena kring Kåntula, Gårdsbacka, Mosabacka och Nordsjö. 

Under den föregående beslutsperioden för servicenivå har man även fäst uppmärksamhet vid 
aktionsberedskapen för räddningsverksamheten på Sveaborg och målet är att effektivisera 
aktionsberedskapen på Sveaborg genom att uppdatera larm- och verksamhetsanvisningarna samt genom att 
utveckla utrustningen som används på ön. För att utveckla förebyggandet av olyckor och den självständiga 
beredskapen, intensifieras samarbetet mellan räddningsverket och Sveaborgs förvaltningsnämnd. 

Det nuvarande decentraliserade ledningssystemet för Nylandsregionen stöter på stora utmaningar i händelse 
av att scenarierna som granskades i riskanalysen skulle inträffa. Ett av HIKLU-räddningsverkens 
gemensamma huvudmål är att förbättra prestationsförmågan i anknytning till storolyckor, och i samband med 
detta har man konstaterat utvecklingsbehov i synnerhet gällande ledningssystemet. Under den kommande 
beslutsperioden för servicenivå bereder sig Helsingfors stads räddningsverk på planeringen av data- och 
kommunikationsteknik även för lednings- och lägescentralen för HIKLU-räddningsverkens gemensamma 
räddningsverksamhet samt resursfördelning till projekten. Man har förberett sig på att inleda verksamheten vid 
Nylands lednings- och lägescentral 2023. 

Förebyggande av olyckor 

Med tanke på resursfördelningen för tjänsterna inom förebyggande av olyckor har man identifierat behov av 
mer resurser, i synnerhet för att möjliggöra en utveckling av verksamheten. Nya nationella 
verksamhetsprogram, metoder och strategier förknippade med förebyggande av olyckor kräver nya kunskaper 
av räddningsverket. Vad gäller säkerhetskommunikationen och säkerhetsutbildningen kräver i synnerhet 
digitaliseringen av kommunikationen och verktygen som används i utbildningen att de nya kunskapsbehoven 
observeras i rekryteringen. 

I tjänsterna inom förebyggande av olyckor är en central tyngdpunkt skador och olyckor som sker hemma. Som 
centrala riskgrupper identifieras till exempel äldre, marginaliserade samt på olika sätt funktionsbegränsade 
specialgrupper. Med tanke på tjänster i anslutning till boendesäkerhet strävar man i synnerhet efter att ha mer 
resurser för hanteringen av brandriskanmälningar. Detta möjliggörs genom att omfördela resurserna och 
effektivisera serviceproduktionens resurser. Räddningsverket strävar även efter att främja bättre identifiering 
av riskgrupperna, ett smidigare myndighetssamarbete samt öka rätt inriktning av säkerhetskommunikationen. 
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Med styrning och rådgivning av den strukturella brandsäkerheten främjas trygga byggnadslösningar och 
räddningsverkets verksamhetsförutsättningar i stadsområdet. Med anledning av byggvolymen och 
byggnadsbeståndets exceptionella mångformighet, finns det ett stort behov av rådgivning gällande 
nybyggnation och renoveringar i Helsingfors. Hos räddningsverket har man identifierat behov av ett intensivare 
samarbete mellan stadens aktörer samt resursfördelning till styrning och rådgivning av den strukturella 
brandsäkerheten.  

Inom räddningsväsendet utvecklas för närvarande nationellt en ny applikation för förebyggande av olyckor, 
som är avsedd att tas i bruk 2022. Helsingfors stads räddningsverk deltar aktivt och inriktar sina resurser till 
beredningen och upphandlingen av datasystemet. Applikationen kommer att ersätta det nuvarande 
brandinspektionsprogrammet, som delvis är föråldrat, och förbättra tillsynsverksamhetens digitala beredskap. 
Det är även meningen av applikationen senare ska möjliggöra elektronisk ärendehantering med 
räddningsverket. 

Beredskap för befolkningsskyddet 

Med tanke på beredskapen för befolkningsskyddet kommer man under den kommande beslutsperioden för 
servicenivå att genomföra ett utvecklingsprojekt gällande varning av befolkning som rör sig ute. I detta projekt 
bedöms den nuvarande situationen och behoven för systemet av fasta yttre larmdon samt görs nödvändiga 
uppdateringar av systemet. Projektet inleddes 2020. Dessutom inleder man under den kommande 
beslutsperioden för servicenivå planeringen och genomförandet av upphandlingen av ett persondatasystem 
för den stadsgemensamma beredskapen. 

Tabell 3. Utvecklingsplanens kostnadsuppskattning för åren 2021–2024. 

 

Tillägg i 
årsverken 

Tillägg i 
driftkostnader per år 
(personalkostnader, 

hyror, material) 
Utrustning-
investering Byggande 

2 021     

Implementering av Kånala spetsenhet  40 000   

Gårdsbacka spetsenhet 12 735 000 340 000  

Gårdsbacka lättstation  90 000 10 000 30 000 

Personalresurser för tjänster inom 
förebyggande av olyckor 

3 150 000   

2 022 
    

Kånala räddningsenhet 12 757 000 400 000   

Kånala räddningsstation   175 000   7 800 000 

Mosabacka spetsenhet 12 757 000   

Mosabacka lättstation   10 000 30 000 

Myndigheternas säkerhetsnätverk  170 000   

Datasystem för förebyggande av olyckor  150 000   

2 023 
    

Kånala räddningsstation  335 000   

Nordsjö spetsenhet 12 777 000   

Nordsjö lättstation   90 000 10 000 30 000 

Nylands ledningscentral  400 000 80 000 3 500 000 

2 024 
    

Gårdsbacka räddningsenhet 12 780 000 400 000  

Gårdsbacka räddningsstation  175 000  7 500 000 
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Bild 1. Nåbarhet inom Helsingfors räddningsområde i enlighet med utvecklingsplanen för åren 2021–2024. 
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