
Ordnande av räddningsväsendet 
I lagen om ordnande av räddningsväsendet ska rollen som anordnare för räddningsväsendet 
samt ansvaren och skyldigheterna definieras noggrannare än för närvarande.  
I välfärdsområdets organiseringsansvar ingår ansvar för tillgodoseendet av invånarnas 
rättigheter och samordningen av tjänstehelheterna samt för lika tillgång till de tjänster och 
andra åtgärder som ordnas. 

Enligt en regeringsproposition bildas det i Finland 21 
välfärdsområden till vilka de uppgifter inom rädd-
ningsväsendet som kommunerna och samkommu-
nerna för närvarande ansvarar för överförs. Enligt 
särlösningen för Nyland ska Nyland ha fyra välfärds-
områden, och Helsingfors stad ska fortfarande an-
svara för organiseringen av räddningsväsendet.

I välfärdsområdets organiseringsansvar ingår an-
svar för räddningsväsendets lagstadgade uppgifter, 
beslutsfattande, tillsyn över produktionen, samord-
ning av tjänster och utövande av myndighetens be-
fogenheter. Utöver tjänsterna ska välfärdsområdena 
ansvara för bland annat beredskapen för undantags-
förhållanden och störningar.

Välfärdsområdet ska ordna de viktigaste tjäns-
terna inom räddningsväsendet inom sitt område. 
På samma sätt som för närvarande ska man vid 
tjänsteproduktionen kunna anlita avtalsbrand-
kårer och andra organisationer inom räddnings-
branschen.  Organiseringen av vissa specialuppgifter 
kan koncentreras till ett eller flera välfärdsområden. 
Räddningsväsendets närservice och ett täckande 

nätverk av brandstationer tryggas åtminstone på nu-
varande nivå i hela landet.

Välfärdsområdets servicenivå inom räddnings-
väsendet ska vara tillräcklig med tanke på de natio-
nella, regionala och lokala behoven, olycksriskerna 
och andra risker. När servicenivån bestäms ska också 
verksamheten under och beredskapen för undan-
tagsförhållanden beaktas. Räddningsväsendets tjäns-
ter ska planeras och tillhandahållas 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. 

Vid sidan om räddningsväsendet ska räddnings-
verken också i fortsättningen även kunna produ-
cera tjänster i fråga om prehospital akutsjukvård och 
första insatsen. Genom samarbete tryggas även i 
fortsättningen kostnadseffektiv och högklassig pre-
hospital akutsjukvård i hela landet. När räddnings-
väsendet producerar tjänster i fråga om prehospital 
akutsjukvård och första insatsen kan samma nätverk 
av stationer, samma personal, samma avtalsbrand-
kårer, verksamhetsmodeller och stödfunktioner, 
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gemensamma övningar samt gemensam reserv- och 
storolycksberedskap användas både för räddnings-
uppdrag och för prehospital akutsjukvård och första 
insatser. Räddningsväsendet ska dock även i fortsätt-
ningen vara en separat sektor som fungerar parallellt 
med social- och hälsovårdsväsendet.

Statlig styrning
Genom reformen blir statens strategiska styrning i 
räddningsväsendet starkare. En starkare nationell 
styrning ska i fortsättningen trygga allt enhetligare 
tjänster på olika håll i Finland. Målet är också att ut-
veckla räddningsväsendets verksamhet som ett 
riksomfattande system.

Den statliga styrningen ska genomföras så att 
statsrådet fastställer de nationella strategiska målen 
för räddningsväsendet. Statsrådet kan också besluta 
att koncentrera vissa av räddningsväsendets special-
uppgifter till ett eller flera välfärdsområden. Varje väl-
färdsområde ska dock ordna de viktigaste tjänsterna 
inom räddningsväsendet inom sitt område.

Inrikesministeriet ska styra ordnandet av väl-
färdsområdenas och Helsingfors räddningsväsende. 
Styrningsförhandlingar som gäller ordnandet av 

räddningsväsendet ska föras årligen mellan välfärds-
områdena och inrikesministeriet. I anslutning till in-
rikesministeriet ska dessutom inrättas en delegation 
för räddningsväsendet. De ministerier som ansvarar 
för styrningen av välfärdsområdena ska delta i dele-
gationen, likaså välfärdsområdena. Styrningen ska 
basera sig på ett gemensamt kunskapsunderlag, vara 
interaktiv och strategisk och inte på detaljnivå eller 
på ett förpliktande sätt ingripa i välfärdsområdenas 
tjänsteproduktion.

Vid beredningen av de strategiska målen och i de-
legationens arbete hörs välfärdsområden och andra 
ministerier samt vid behov olika myndigheter samt 
avtalsbrandkårer och andra organisationer inom 
räddningsbranschen för att bilda en ändamålsenlig 
helhet.

Välfärdsområdesfullmäktige, som väljs ge-
nom direkt val, ska besluta om räddningsväsen-
dets servicenivå, som bör motsvara de nationella, 
regionala och lokala behoven och olycksriskerna. 
Regionförvaltningsverken ska bedöma räddningsvä-
sendets servicenivå och svara för laglighetsövervak-
ningen av räddningsväsendet.


