Svar på skriftligt spörsmål SSS 1020/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att trygga räddningsutbildningen i Nyland
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1020/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Heikki Vestman /saml m.fl.:
Hur beaktar regeringen Nylands regionala behov och särdrag i räddningsutbildningshelheten, för att trygga Nylands säkerhet,
ämnar regeringen trygga fortsättningen av räddningsutbildningens grund- och kompletterande utbildning i Nyland, också efter det nyss tagna beslutet om tidsfristen för Helsingfors
räddningsskola,
hur ämnar regeringen trygga svenskspråkig räddningsutbildning i Finland för att trygga
språkliga rättigheter och den regionala säkerheten samt att det utbildas ett tillräckligt antal
räddare som även behärskar svenska och
finner regeringen det ändamålsenligt att svenskspråkig räddningsutbildning inleds på Nylands område, såsom räddningsverken har föreslagit?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Ärendet har behandlats tidigare i skriftliga spörsmål: SSS 819/2020 rd och SSS 185/2019 rd.
Enligt räddningslagens (379/2011) 55 § moment 1 ombesörjer staten professionell utbildning av
räddningsväsendet och övrig därtill relaterad utbildning enligt det som föreskrivs i lagen
(607/2006) om Räddningsinstitutet. Syftet med regleringen är att ombesörja tillräcklig professionellt utbildad personal inom räddningsväsendet i hela landet.
Med stöd av räddningslagens 55 § moment 2 kan inrikesministeriet godkänna att även en läroanstalt som upprätthålls av ett annat offentligt samfund än Räddningsinstitutet ger professionell utbildning i räddningsbranschen. Helsingfors stads Räddningsinstitut är enligt nu gällande lag befullmäktigad att ge professionell grundutbildning inom räddningsbranschen. Helsingfors räddningsverk har haft ett behov att utöka personalen och att under hot om vite höja servicenivån till
en nivå som förutsätts av Södra Finlands regionförvaltningsverk. För att trygga denna ökning har
Helsingfors Räddningsinstitut beviljats temporär koncession.
Nuförtiden ombesörjer varje räddningsväsende själva fördjupande tilläggsutbildning gällande
verksamhetsmiljöns särdrag och lokala förhållanden på räddningsväsendets område som arbets-

platsutbildning. Systemet för räddningsväsendets fördjupande utbildning och fortbildning kommer att granskas i det pågående reformprojektet för räddningsväsendets utbildning. Särdragen i
verksamhetsmiljön varierar riksomfattande mellan räddningsväsendens områden och det är bra
att utveckla därtill anknytande utbildning i samarbete med Räddningsinstitutet.
Genom att trygga Räddningsinstitutets verksamhetsförutsättningar har regeringen strävat att säkra
en tillräcklig mängd av professionellt utbildad räddningspersonal för räddningsväsendets nuvarande och kommande behov. I detta syfte har anslagen för Räddningsinstitutet ökats för åren
2020–2021 med 2,4 miljoner euro årligen. Med hjälp av dessa anslag ökas utbildningsmängderna
med 18 studerande från och med år 2021.
I samband av reformeringen av social- och hälsovårds- och räddningsväsendet som en del av
beredningen av finansieringen av välfärdsområdena har inrikesministeriet utrett räddningsverksområdenas personalbehov i relation till den förutsatta servicenivån hos räddningsväsendet. Upprätthållandet av verksamhetsberedskapen och joursystemets förändringar har skapat nya krav för
räddningsväsendets personalmängd. Inrikesministeriet och Räddningsinstitutet utreder i samarbete under våren 2021 hurdana arrangemang och resurser som behövs för att tillmötesgå hela
landets räddningsmanskapsbehov.
Inrikesministeriet initierade den 11.11.2020 ett tvåårigt reformprojekt för utbildningen inom
Räddningsväsendet och larmcentralsverksamheten. Målet är att förnya utbildningssystemet till att
motsvara nationella behov och förändringar i verksamhetsmiljön. Målet är att det nya utbildningssystemet tas i bruk under åren 2023–2024.
Räddningsinstitutet i Kuopio har en god inlärningsmiljö för att verkställa utbildningen; en modern
läroanstalt och utrustning, erfarna professionella utbildare samt ett utmärkt träningsområde. En
enhetlig och jämförbar samt ekonomisk utbildning uppnås, när alla räddare utbildas vid samma
läroanstalt och i samma verksamhetsmiljö. Utbildning av räddningsväsendets manskap, underbefäl och befäl vid Räddningsinstitutet möjliggör även en god verksamhetsmiljö för att utbilda samverkan och samarbete mellan olika yrkesgrupper. Räddningsyrket och andra yrken inom räddningsbranschen upplevs allmänt som ett kall. Sökanden har en stark motivation och utbildningsorten avgör inte sökandet till utbildningen. Regeringen har inte i detta skede bedömt det ändamålsenligt att ta ställning till behovet att förlänga Helsingfors Räddningsinstituts koncession.
Räddningsinstitutet har ordnat den senaste svenskspråkiga räddarkursen (P78) åren 2012-2013.
Förutom 55 personer som har utexaminerats från Räddningsinstitutets egentliga svenskspråkiga
kurser har 25 personer med svenska som skolspråk blivit färdiga under 2000-talet. Förutom dessa
har tvåspråkiga studeranden utexaminerats eller svenskspråkiga studeranden med goda kunskaper
i finska och som har valt att ta urvalsprovet på finska. Ifrågavarande studeranden har Räddningsinstitutet inte statistikfört. Undervisningsspråket är utgångsmässigt finska, men publiceringarna
översätts enligt nuvarande publiceringspraxis alltid även till svenska. Studeranden har möjlighet
att tentera på båda inhemska språken.
Behovet av och sättet att ordna svenskspråkiga kurser utreds i reformeringsprojektet för utbildningen inom Räddningsväsendet och larmcentralsverksamheten. Ordnande av svenskspråkiga

kurser kräver specialarrangemang och kostnaderna är högre än för finskspråkiga kurser. Kostnaderna för den svenskspråkiga kursen år 2012–2013 var 13 procent högre än motsvarande finska
kursen. Då verkställdes utbildningen delvis annorstädes än vid Kuopio Räddningsinstitut och den
praktiserande undervisningen på Räddningsinstitutets utbildningsområde.
Regeringen har i regeringsprogrammet förbundit sig att göra upp en ny nationalspråksstrategi,
som garanterar allas rätt till tillgång av tjänster på nationalspråken och förbättrar språkklimatet.
Via räddningsväsendets utbildningssystem och utveckling av detsamma ombesörjs myndigheternas vid Larmcentralen samt räddningsväsendet reella servicenivå på finska och svenska.
Helsingfors 15.2.2021
Inrikesminister Maria Ohisalo

