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Bästa konferensgäster,

mina damer och herrar

Under de senaste åren har räddningsväsendet i Finland genomgått perioder av

omfattande förändringar och utveckling. Vårt gemensamma mål har varit att bygga

upp ett effektivt och ekonomiskt system för räddningsväsendet som är dimensionerat

enligt riskerna och som baserar sig på ett gott samarbete mellan olika myndigheter

och frivilligarbetare. Dessutom betonar vi kontinuerligt vikten av egen beredskap hos

medborgarna.

I Finland definieras den offentliga förvaltningens centrala startegiska mål i

regeringsprogrammet. Det nuvarande regeringsprogrammet innehåller fler

ställningstaganden och målsättningar som hänför sig till räddningsväsendet än något

tidigare regeringsprogram.

Regeringsprogrammet betonar begreppet ”omfattande säkerhet” som tillämpas i

Finland. I dagens samhälle är hoten och riskerna mångfacetterade och de står i

samband med varandra. Inte ens de hot som riktas mot rikets inre och yttre säkerhet

kan längre åtskiljas från varandra på samma sätt som under gångna årtionden.

Exempel på dessa nya typer av hot är internationell brottslighet och terrorism.

Olyckor kan ha verkningar som också sträcker sig över de geografiska gränserna,

och genom det ökade resandet ökar också sannolikheten för att det egna landets

medborgare kan råka i nöd då de vistas utomlands.

I dagens läge förväntar sig medborgarna också att de snabbt ska få hjälp av

myndigheterna i hemlandet även vid utlandsresor. Av detta fick vi en konkret

uppfattning i samband med tsunamikatastrofen i Indiska oceanen år 2004. Ett

färskare exempel på ett gränsöverskridande hot är influensaviruset A(H1N1), på vars

spridning man är mycket väl förberedd i Finland.

I Finland finns inga särskilda risker som avviker från de övriga nordiska länderna. En

klart ökande risk för katastrofer utgörs hos oss av sjötrafiken på Finska viken. På

Finska viken har trafiken mellan Finland och Estland och de ryska oljetransporterna
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från de innersta delarna av Finska viken ökat i snabb takt. I synnerhet

oljetransporterna väntas öka ytterligare.

Bästa åhörare,

Säkerhetsmyndigheterna måste upprätthålla en omfattande beredskap inför olika

störningar, alltifrån dagliga olyckor till katastrofer, andra exceptionella situationer och

till och med militära hot. I Finland förutsätter regeringsprogrammet att statens

krisledningsmodell förverkligas på alla nivåer inom förvaltningen. Grundtanken i

krisledningsmodellen är ett omfattande samarbete mellan olika

verksamhetsområden.

Hotbildernas komplexitet utgör en utmaning för upprätthållandet av beredskapen.

Dessutom är det alltid möjligt att det händer något som vi inte alls är förberedda på.

Sådana händelser har bland annat varit bilfärjan Estonias plötsliga förlisning 1994

och skolmassakrerna 2007 och 2008 i Finland.

I och med den allt snabbare informationsförmedlingen blir händelserna ute i världen

och i hemlandet också allt snabbare en del av våra gemensamma erfarenheter.

Många räddningssituationer som tidigare har skötts med helt lokala krafter lyfts nu

direkt till riksomfattande och politisk nivå och får allt oftare även internationell

spridning.

I praktiken är det omöjligt att göra upp detaljerade handlingsplaner som beaktar alla

tänkbara situationer. Det behövs förmåga och mod att handla i överraskande

situationer och att tillämpa planerna på ett flexibelt sätt. Jag anser att vi finländare

besitter denna förmåga. Mod och flexibilitet krävdes bland annat vid hanteringen av

tsunamikatastrofens följder.

Ärade gäster,

I Finland är regeringen nu mer än halvvägs i sin mandatperiod. Under de dryga två

åren har man upprättat två viktiga dokument som drar upp linjerna för säkerheten.

Det ena av dessa dokument är det nya programmet för den inre säkerheten som

fastställdes i fjol och som behandlar säkerheten i vardagen på ett mycket

övergripande sätt. Målet är bland annat att minska antalet olyckor och brott betydligt
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genom samarbete mellan olika förvaltningsområden och organisationer. Programmet

innehåller också målsättningar och åtgärder för att förbättra katastrofberedskapen.

Programmet har på ett märkbart sätt påskyndat den lokala säkerhetsplaneringen, i

vilken man kartlägger säkerhetsriskerna på den egna orten och söker metoder för att

förebygga och bekämpa dem.

Lokal säkerhetsplanering görs i Finland antingen i varje kommun eller som

samarbete mellan grannkommuner.

Utarbetandet av planerna koordineras av polis- och räddningsmyndigheterna i

samarbete med kommunernas ledningar. Det är ytterst viktigt att även inkludera

lokala medborgarorganisationer, affärslivet och övriga aktörer inom den tredje

sektorn i planeringen.

Det andra viktiga dokumentet är den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse

som statsrådet överlät till riksdagen i början av detta år. I den stakar man ut de

framtida målsättningarna för Finlands säkerhetspolitik och försvar och dess

utvecklingsbehov för de kommande åren.

Redogörelsen är i stort sett på samma linje som den försvarspolitiska proposition

som lämnades av Sveriges regering vid samma tider. Skillnaden till de andra är den

att man i Finland lägger större vikt vid det miltära försvaret av vårt eget territorium än

i de övriga nordiska länderna. I anknytning till detta upprätthåller också

räddningsväsendet och övriga civila myndigheter beredskap att skydda

civilbefolkningen och att trygga det civila samhällets funktioner i krissituationer.

Utöver beredskapen inför allvarliga kriser understryker redogörelsen behovet av

beredskap inför kriser och störningar i normala förhållanden. Dessutom betonas

vikten av och sårbarheten hos samhällets kritiska infrastruktur samt nödvändigheten

av att trygga dess funktionsduglighet.

Bästa åhörare,

I början konstaterade jag att räddningsväsendet i Finland under de senaste åren har

genomgått perioder av omfattande förändringar och utveckling. Hela

räddningsväsendet omorganiserades i början av 2004 på så sätt att 22 regionala
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räddningsverk, i stället för mer än 400 kommuner tidigare, ansvarar för den lokala

verksamheten. Räddningsverkens verksamhet baserar sig på ett lagstadgat

samarbete mellan kommunerna.

Tammerfors universitet utförde i fjol en uppföljningsundersökning om hur

regionaliseringen av räddningsväsendet har lyckats. De flesta av

bedömningskriterierna och mätarna som användes i undersökningen visar att

reformen har lyckats mycket bra. Kostnaderna har hållits under kontroll och man kan

observera en förbättring i tjänsternas kvalitet. Sakkunskapen har ökat och

resursanvändningen har blivit effektivare. Det är naturligt att ett gemensamt

utvecklingsarbete är lättare att bedriva mellan ett tjugotal än mellan fyrahundra

aktörer.

Med dessa fakta som bakgrund har det varit smått överraskande att kommunernas

tjänste- och förtroendemän tämligen allmänt verkar utgå ifrån att räddningsväsendets

kostnader har ökat, till och med avsevärt. Så kan vara fallet då det gäller vissa

enskilda kommuner som tidigare har upprätthållit sitt räddningsväsende på låg

kapacitet och med låga kostnader. I det stora hela har reformen emellertid utjämnat

kostnaderna.

Ytterst många av kommunernas representanter anser också att deras

påverkningsmöjligheter har minskat i och med att räddningsverkens förvaltning har

ökat i storlek. Eftersom kommunerna upprätthåller och finansierar räddningsverken är

det viktigt att förstärka samarbetet och förtroendet mellan räddningsverkens

tjänstemanna- och förtroendemannaledning och medlemskommunerna.

I Finland ingår 15 nödcentraler i det riksomfattande nödcentralssystemet. De tar emot

nödsamtal som ringts till numret 112 och betjänar räddningsväsendet, polisen samt

social- och hälsoväsendet. Andra myndighetsspecifika nödnummer än 112 finns inte

längre i vårt land. Nödcentralssystemet upprätthålls av det statliga Nödcentralsverket.

Nödcentralsverket resultatstyrs av inrikesministeriets räddnings- och polisavdelningar

samt av social- och hälsovårdsministeriet i gott samarbete. Administrativt sett är

Nödcentralsverket underställt inrikesministeriets räddningsavdelning.

En central förutsättning för ett gott myndighetssamarbete och en integrerad

nödcentralsverksamhet är säkerhetsmyndigheternas gemensamma



5

radiokommunikationsnät Virve, som baserar sig på den europeiska Tetra-standarden.

Jag vet att motsvarande nät håller på att planeras och byggas också i många andra

europeiska länder, även i Norden. Trots att byggandet av ett dylikt nät som betjänar

flera myndigheter är förknippat med många administrativa, funktionella och

ekonomiska problem kan jag utgående från vår mångåriga erfarenhet rekommendera

Virve-nätet.

Beslut om att utveckla nödcentralssystemet har nyligen fattats.

Målet är att förnya nödcentralernas verksamhetsmodeller och

teknik på så sätt att centralerna kan nätverkskopplas sinsemellan

för att de ska kunna stödja och vid behov ersätta varandra vid hård

belastning eller störningar. Antalet nödcentraler kommer sannolikt

att minska. Målet är att reformerna ska genomföras senast år

2015. Därtill pågår som bäst definitionsarbetet för nödcentralernas

nya informationssystem.

I Finland tar nödcentralerna emot en stor mängd obefogade samtal. Vi försöker

minska deras antal med olika medel. En fråga som är under utredning är på vilket

sätt icke-brådskande rådgivningstjänster i synnerhet inom polisväsendet och social-

och hälsoväsendet kunde ordnas.

Regionaliseringen av räddningsväsendet, omorganisationen av polisförvaltningen,

som förverkligas i början av nästa år, och utvecklingen av nödcentralssystemet

innebär en betydande förändring och en möjlighet till att effektivisera verksamheten

vad gäller hanteringen av olyckor och farliga situationer. Underställt inrikesministeriet

är även Gränsbevakningsväsendet, som utöver sina övriga uppgifter ansvarar för

sjöbevakningen och för en stor del av bekämpningen av oljeutsläpp på

havsområdena. Vi anser det vara bra att dessa centrala säkerhetsmyndigheter verkar

inom samma förvaltningsområde.

Ärade gäster,

I Finland bereds för tillfället också en revidering av räddningslagen. Det första

utkastet till lag har redan färdigställts. De största förändringarna jämfört med den
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nuvarande lagen gäller förebyggandet av olyckor och befolkningsskyddet under

exceptionella förhållanden.

Vid förebyggandet av olyckor ökas räddningsverkens befogenheter på så sätt att de

friare än tidigare kan bestämma om verksamhetens former och inriktning utgående

från riskbedömningar. Här närmar vi oss till exempel modellerna i Sverige och Norge.

Befolkningsskyddet under exceptionella förhållanden förnyas för att
motsvara de förändrade förhållandena och hotbilderna. Avsikten

är att bevara skyldigheten att bygga befolkningsskyddsrum, men

den kommer att lindras och moderniseras.

Räddningsväsendet i Finland deltar aktivt i internationell räddningsverksamhet.

Europeiska unionen och FN har ställt minimikrav på räddningsenheterna, och de som

deltar i samarbetet måste uppfylla dem inom en nära framtid. Uppfyllandet av kraven

kräver större satsningar än tidigare och planering på det praktiska planet.

Krishanteringscentret, som är en del av Räddningsinstitutet, kommer att axla

ansvaret för utvecklingen och koordineringen av Finlands internationella

räddningsverksamhet.

Finland anser att även det internationella samarbetet är ytterst viktigt. I detta fält

innehar det nordiska samarbetet en särställning. Vi har mycket gemensamt i fråga

om förhållanden, historia och kulturell bakgrund. I EU och i internationella forum är vi

små som enskilda stater, men tillsammans kan vi utgöra en stark aktör.

Ett färskt exempel på viljan och förmågan att stärka det nordiska samarbetet är det

möte som hölls av de ministrar som ansvarar för den nordiska räddningstjänsten i

slutet av april, och som säkert redan har berörts här. Jag vill framföra ett stort tack till

Sverige, som tog initiativet till mötet. Kontinuitet är viktigt och jag anser att det är bra

att man fattade ett beslut om att i fortsättningen hålla ett motsvarande möte två

gånger om året. Nästa möte infaller redan på hösten i Norge.

Hagadeklarationen som antogs på ministermötet drar upp riktlinjerna för samarbetet.

Våra myndigheter har en viktig uppgift i att omsätta deklarationen i konkreta

handlingar och förslag. Den här konferensen erbjuder ett bra tillfälle att tillsammans

fundera på hur samarbetet kunde utvecklas och utformas.
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Utöver det nordiska samarbetet är det skäl att betona även det samarbete som

bedrivs med våra övriga grannländer. Det är bra att de nordiska länderna har

fungerande samarbetsrelationer och regelbundna mekanismer för kontakt med våra

grannar i Östersjöområdet på samma sätt som i Barentssamarbetet med Ryssland.

Bästa åhörare,

Det värdefulla i det nordiska samarbetet är att var och en kan tala om sina egna

misslyckanden och framföra konstruktiv kritik på ett mycket okomplicerat sätt. De

centrala myndigheterna känner varandra sedan flera år tillbaka, vilket gör att

samarbetet bedrivs bland vänner, och att vi kan lära oss av varandras erfarenheter

och lita på varandra. Utöver ömsesidigt bistånd och beredskap inför det är

regelbundna och direkta kontakter med lokala, regionala och nationella myndigheter

och organisationer viktiga i vårt samarbete.

Jag vill tillönska konferensen största möjliga framgång. Jag är övertygad om att den

grupp som är samlad här kan lägga fram goda förslag på hur vårt samarbete kan

utvecklas i en alltmer praktisk och effektiv riktning.

Jag vill också framföra mina varmaste gratulationer med anledning av ett lyckat

arbete till dem som deltog i beredningen av NORDRED-avtalet för 20 år sedan.


