
Räddningsverken och 
vårdreformen



Räddningsverkens 
livsviktiga 
närservice finns 
kvar också i 
välfärdsområdena

Pikto-
gram



Vad är det frågan om?

Räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena från början av 
2023 som en del av vårdreformen. Räddningsverken tillhandahåller även i 
fortsättningen regional och lokal närservice i hela Finland.

Kompetensen inom räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården 
har smidigt integrerats i räddningsverkens brådskande tjänster. Det här skapar 
förutsättningar för att tillgången på brådskande hjälp alltid är tryggad i 
nödsituationer. 

I glesbygden är räddningsverkens och avtalsbrandkårernas tjänster ofta den sista 
kvarstående närservice som upprätthåller lokalsamhällets välfärd och säkerhet 
samt stärker regionernas livskraft. 
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Räddningsväsendet förnyas som en del av 
vårdreformen

Organiseringen av 
räddningsväsendet överförs från 
kommunerna och 
samkommunerna till 
välfärdsområdena och 
Helsingfors stad från början av 
2023.
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Livsviktig närservice också i 
fortsättningen
Också efter reformen kommer 
räddningsväsendet att 
tillhandahålla livsviktig närservice 
i form av en integrerad 
räddningsverksamhet och 
prehospital akutsjukvård. Det 
tryggar tillgången på brådskande 
och omfattande hjälp i 
nödsituationer. 
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Räddningsväsendet upprätthåller 
välfärden, säkerheten och livskraften i 
regionerna
Räddningsverken och 
avtalsbrandkårerna är ofta den 
sista närservicen som återstår i 
glesbygden. 
Räddningsväsendet upprätthåller 
därmed välfärden, säkerheten 
och livskraften i regionen
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Räddningsverken sköter årligen cirka:

100 000
larmuppdrag inom 
räddningsverksamheten
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500 000
uppdrag inom den 
prehospitala 
akutsjukvården

Dessutom deltar 
räddningsväsendets enheter 
årligen i cirka 20 000 första 
insatser och över 5 000 
biståndsuppdrag när de stöder 
enheter inom den prehospitala 
akutsjukvården



Räddningsväsendets 
omfattande 
servicenätverk är 
ett skyddsnät för 
var och en av oss



Vad är det frågan om?

Räddningsväsendets servicenätverk täcker hela landet och ger oss trygghet dygnet 
runt året runt. 

Servicenätverket består av 340 ordinarie brandstationer och cirka 700 
avtalsbrandkårer. De frivilliga i avtalsbrandkårerna spelar en viktig roll till exempel i 
släcknings- och räddningsuppgifter. 

Servicenätverket garanterar alla ett skyddsnät när olyckor inträffar eller olika 
störningar, till exempel översvämningar och stormar, försvårar samhällets funktion. 

Vid storolyckor, störningar och undantagsförhållanden skaffar räddningsverkens 
läges- och ledningscentraler sig en riktig lägesbild och leder 
räddningsverksamheten. 
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Trygghet dygnet runt året runt – i hela 
landet

Räddningsväsendets 
riksomfattande servicenätverk 
består av 340 ordinarie 
brandstationer och cirka 700 
avtalsbrandkårer.
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Alla behöver räddningsväsendet

Räddningsväsendets omfattande 
servicenätverk garanterar alla 
ett skyddsnät vid olyckor och 
olika störningar i samhället, till 
exempel då översvämningar och 
stormar blir allt vanligare.
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Har alltid läget under kontroll

Vid storolyckor, störningar och 
undantagsförhållanden skaffar 
räddningsverkens läges- och 
ledningscentraler sig en riktig 
lägesbild och leder 
räddningsverksamheten. På så sätt 
stöder räddningsverken 
kommunerna i alla lägen.
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Skyddsnätet garanteras av:

cirka

6 000
heltidsanställda 
yrkesutbildade 
personer inom 
räddningsverksamhet

över

2 300
yrkesutbildade 
personer inom 
prehospital 
akutsjukvård

5 300
räddningsfordon 

340
brandstation
er

cirka

15 000 
avtals-
brandkårister



Räddningsverken 
förutser riskerna 
och utarbetar 
planer med tanke 
på riskerna 



Vad är det frågan om?

Räddningsväsendets sakkunskap och kompetens behövs också i andra fall än brådskande 
nödsituationer. Räddningsverken spelar en viktig roll till exempel när det gäller beredskapen 
för olika olyckor och störningar. 

Inom räddningsverkens förebyggande tjänster arbetar bland annat experter på brand-, 
byggnads- och kemikaliesäkerhet samt experter på beredskapsplanering, 
försörjningsberedskap och riskhantering. De samarbetar intensivt till exempel med 
kommunerna och myndigheterna – oberoende av om det är fråga om ett pågående 
byggprojekt eller beredningen av en handlingsplan för krissituationer. 

Räddningsverkens läges- och ledningscentraler tar fram en heltäckande lägesbild vid olika 
olyckshändelser, störningar och undantagsförhållanden. Räddningsverkens läges- och 
ledningscentraler stöder ledningen av räddningsverksamheten i såväl mindre dagliga uppgifter 
som större multimyndighetsuppgifter samt vid storolyckor.
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Tryggheten uppstår ur framförhållning 
och beredskap

Räddningsverken spelar en viktig 
roll till exempel när det gäller 
beredskapen för olika olyckor 
och störningar. 
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Mångsidig förebyggande expertis och 
kompetens

Inom räddningsverkens 
förebyggande tjänster arbetar 
bland annat experter på brand-, 
byggnads- och kemikaliesäkerhet 
samt experter på 
beredskapsplanering, 
försörjningsberedskap och 
riskhantering. 
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Samarbete med kommunerna och 
myndigheterna

Räddningsverken samarbetar 
intensivt inom flera sektorer till 
exempel med kommunerna och 
myndigheterna – oberoende av om 
det är fråga om ett pågående 
byggprojekt eller beredningen av 
en handlingsplan för 
krissituationer.
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www.kuntaliitto.fi

Tack.

www.kommunforbundet.fi
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