Svar på skriftligt spörsmål SSS 225/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om räddningsväsendets framtid
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 225/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:
Hur ämnar regeringen trygga att räddningsväsendets servicehelhet är kostnadseffektiv
och tillförlitlig i hela Finland också i fortsättningen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Lösningen på hur social- och hälsovårdstjänster ska ordnas har en avsevärd inverkan på räddningsväsendets verksamhetsområde eftersom räddningsverken utför en stor del av de brådskande prehospitala akutsjukvårdstjänsterna. Därutöver sköter räddningsväsendet nästan alla
första insatsuppdrag i Finland.
Organiseringen av räddningsområdena och social- och hälsovårdsområdena som en och samma
juridiska person säkerställer räddningsväsendets möjlighet att verka som leverantör av prehospitala akutsjukvårdstjänster också i framtiden. Enligt regeringens riktlinjer ska de fem landskap
som driver universitetssjukhus ansvara för att ordna den prehospitala akutsjukvårdsverksamheten. Om räddningsväsendet inte skulle vara med i landskapsreformen, skulle den gå miste om
möjligheten att verka inom den prehospitala akutsjukvården.
För att genomföra regeringsprogrammet så omfattande som möjligt krävs en omorganisering av
räddningsväsendet och dess styrsystem så att utvecklingen av branschen riksomfattande kan ske
mer enhetligt och effektivt än i dagsläget. Detta är viktigt för att räddningsväsendet ska vara
effektivt också i framtiden. Systemet förblir inte effektivt om man inte kan förutse operativa
förändringar och kontinuerligt utveckla verksamheten.
Inrikesministeriet har inlett ett projekt för att utveckla räddningsväsendet där de centrala målen
är:
·

garantera ett kostnadseffektivt, enhetligt och högklassigt räddningsväsende i hela landet

·

säkerställa att användningen av räddningsväsendets resurser blir effektivare utan att
räddningsväsendets beredskap försämras

·

ha beredskap även för sällsynta storolyckor och naturkatastrofer överallt i Finland
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·

säkerställa att räddningsväsendets möjligheter att sköta den prehospitala akutsjukvården
och de fördelar som samarbetet med social- och hälsovården ger kvarstår

Projektet genomförs tillsammans med räddningsverken och övriga aktörer. Målet är att det nya
räddningsväsendet enligt landskapsmodell mer effektivt ska kunna utnyttja befintliga resurser
och genom att utveckla verksamhetsmetoderna får räddningsväsendet bättre beredskap för
olyckor.
Helsingfors 9.5.2016
Inrikesminister Petteri Orpo

