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• Uppgiften att ordna räddningsväsendet överförs till landskapen

• Kapaciteten och resurserna hos räddningsväsendet och nödcentralerna 

säkerställs med beaktande av nationella och regionala behov av service

• Den synergifördel som det nära sambandet mellan räddningsväsendet 

och den prehospitala akutsjukvården för med sig tryggas i social- och 

hälsovårdsreformen.

Statsminister Marins regeringsprogram



• Ordnandet av räddningsväsendet överförs till vårdlandskapen 

och Helsingfors stad, som ordnar räddningsväsendet inom sitt 

eget område

• Räddningsväsendet ska vara en separat sektor som är parallell 

med social- och hälsovårdsväsendet

• Reformen tryggar ett omfattande samarbete med olika aktörer

• Avsikten är att möjliggöra 

• allokering av resurser och finansiering enligt identifierade nationella, 

regionala och lokala risker

• genomförandet av viktiga operativa reformer

• en dämpad kostnadsökning på lång sikt

Vårdlandskapen ska ansvara för ordnandet av 

räddningsväsendet



1) de riksomfattande och regionala arrangemangen för läges- och ledningscentraler 

och annan särskild beredskap som krävs för att leda räddningsverksamheten,

2) den särskilda beredskap som situationer med kemiska ämnen eller strålning och 

annan krävande räddningsverksamhet kräver,

3) den marina räddningsverksamheten,

4) bekämpningen av oljeskador på havsområden längs kusterna och i skärgården,

5) den särskilda beredskap som krävs för lämnande eller mottagande av 

internationellt bistånd som hör till räddningsväsendet,

6) den materiella beredskap som krävs för räddningsväsendets beredskap inför 

undantagsförhållanden och den regionala samordningen av förberedelserna inför 

verksamheten under undantagsförhållanden.

Ett eller flera landskap kan ha 

organiseringsansvaret för



Nationella mål för ordnandet av 

räddningsväsendet

Nationella mål för 

ordnandet av 

räddningsväsendet

Statsrådet fastställer vart 

fjärde år mål för 

ordnandet av ett 

högklassigt och 

kostnadsnyttoeffektivt 

räddningsväsende som 

motsvarar behoven och 

riskerna

Övriga 

uppföljningsuppgifter 

om räddnings-

väsendets verksamhet 

och ekonomi

Statsrådets 

finanspolitiska mål för 

de offentliga 

finanserna

Inrikesministeriets 

utredning (15 §)

Förhandlingar med vårdlandskapet

Uppföljning, utvärdering, mål, 

åtgärdsförslag 

• med beaktande av nationella mål 

och strategier

Vårdlandskapets utredning

Det ska bedömas hur vårdlandskapet 

har 

• nått de nationella målen 

• nått de mål som IM och 

vårdlandskapet kommit överens 

om vid sina förhandlingar 

• genomfört IM:s åtgärdsförslag.



Delegationen för räddningsväsendet

DELEGATIONEN

• Följer och utvärderar den faktiska och framtida 

utvecklingen i fråga om ordnandet av 

räddningsväsendet

• Främjar samarbetet mellan riksomfattande och 

regionala aktörer

• Främjar de strategiska målen för 

räddningsväsendets informationshantering

• Lägger fram förslag till nationella mål för 

räddningsväsendet 

• Behandlar behoven att utveckla lagstiftningen 

om räddningsväsendet i vårdlandskapen och 

andra utvecklingsbehov i fråga om 

räddningsväsendet

• Behandlar andra principiellt viktiga och 

vittsyftande statliga åtgärder som gäller 

räddningsväsendet i landskapen

IM

+ SHM

+ FM

VÅRD-

LANDSKAPEN



Dokumentet

• Fullgörandet av 

ordnandet

• Överenskomna 

mål

• IM:s 

åtgärdsförslag

Inrikesministeriets förhandlingar med 

vårdlandskapet
Inrikesministeriet förhandlar 

årligen med varje vårdlandskap 

• om utförandet av de uppgifter inom 

räddningsväsendet som omfattas 

av vårdlandskapets 

organiseringsansvar 

• Avsikten är att styra vårdlandskapet 

vid ordnandet av 

räddningsväsendet samt att främja 

samarbetet mellan 

inrikesministeriet och 

vårdlandskapet

• Fullgörandet av vårdlandskapets 

organiseringsansvar följs upp och 

utvärderas

RFV:s expertbedömning

Vårdlandskapets årliga 

utredning

Statsrådets nationella 

mål



• De nuvarande räddningsverkens personal övergår enligt 

nuvarande villkor i sin helhet till anställning hos vårdlandskapen

• Räddningsväsendets materiel övergår i vårdlandskapens ägo

• Fastigheter som ägs av kommuner och avtalsbrandkårer förblir 

i deras ägo och brandstationernas nuvarande hyresavtal 

överförs enligt nuvarande villkor till vårdlandskapen under 

övergångsperioden

• Egendomen i de nuvarande lagstadgade samkommunerna 

överförs till vårdlandskapen

• Avtalsbrandkårernas brandkårsavtal överförs enligt nuvarande 

villkor från kommunerna till vårdlandskapen

Personal, egendom och avtal



• Räddningsväsendet finansieras i fortsättningen med medel ur 

statsbudgeten

• Genom finansieringen säkerställs

• räddningsväsendets och nödcentralens prestationsförmåga och resurser

• förmågan att möta nationella, regionala och lokala risker och behov

• Finansieringen av räddningsväsendet bestäms

• invånarbaserat

• enligt befolkningstäthet och 

• enligt riskklasser

• Finansieringen av räddningsväsendet beaktas i den övergångsutjämning 

som gäller landskapsfinansieringen (7 år)

Riktlinjer för finansieringen av 

räddningsväsendet



Grundpris per 

invånare för 

räddningsväsendet 

* antalet invånare i 

vårdlandskapet 

+ 

räddningsväsendets 

kalkylerade 

kostnader som 

bestäms utifrån 

befolkningstätheten

+ 

räddningsväsendets 

kalkylerade 

kostnader som 

bestäms utifrån 

riskfaktorerna

Finansiering av räddningsväsendet

De kalkylerade 
kostnaderna 

för vård-
landskapets 
räddnings-

väsende

Riskkoefficient 30 %

Täthet i fråga om 

riskrutor i hela landet 

/ täthet i fråga om 

riskrutor i 

vårdlandskapet
Viktkoefficient = 1 på grund av ett 

riskobjekt som är beläget inom 

riskrutan

Viktkoefficient = 1 på grund av ett 

objekt enligt Seveso-direktivet som är 

beläget inom riskrutan 

Riskklass enligt de olyckor som 

inträffat = I eller II 

Riskklass enligt Statistikcentralens 

beräkningar = I eller II

Befolkningstäthet i hela landet / 

befolkningstäthet i vårdlandskapet

Grundpris * invånarantal

Befolkningstäthetskoeffic

ient 5 %

Invånarantal 65 %



• Eftersom det lokala räddningsväsendet redan nu har ordnats på 

landskapsnivå, kvarstår det regionala ansvaret inom räddningsväsendet 

huvudsakligen oförändrat

• Räddningsväsendet är ett separat ansvarsområde också i vårdlandskapet

• Reformen kommer inte att ändra de övriga myndigheternas ansvar liksom 

inte heller myndigheternas inbördes ledningsförhållande inom 

räddningsväsendet

• Andra myndigheters deltagande i räddningsverksamhet enligt 

räddningslagen och deras skyldighet att ge handräckning, samarbete vid 

förebyggande av olyckor och deltagande i befolkningsskyddsplanering 

förblir oförändrade

• Räddningsväsendet kan fortfarande producera prehospitala

akutsjukvårdstjänster 

Vad förändras inte?



Inrikesministeriet

intermin.fi

Twitter: @sisaministerio


