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OM RÖDA KORSETS CENTRALA BUDSKAP OCH VERKSAMHETSMODELL I
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN
I Finland pågår en omfattande regionell och vårdstrukturell reform. I landskapsoch vårdreformen ska, enligt de lagförslag som är kopplade till reformen, nya
landskap bildas, social- och hälsovårdens struktur, tjänster och finansiering
förnyas samt landskapen få nya uppgifter. https://soteuudistus.fi/sv/framsida
Social- och hälsovårdsministeriet satte Hjärtförbundets verkställande direktör
jur.kand. Tuija Brax att reda ut föreningarnas roll i landskaps- och
vårdmodellen. Publikationen hittas här:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160957
Lagen och förordningen om Finlands Röda Kors ger organisationen en egen viktig
roll och särställning inom framförhållning och beredskap samt i främjandet av det
sociala välmåendet och hälsan. Tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet
har man gjort upp ett samförståndsavtal om beredskapsverksamhet. Den
föregående är från år 2014. Det har också gjorts ett samarbetsavtal med
inrikesministeriet på våren 2018. I enlighet med samförståndsavtalet som gjorts
med social- och hälsovårdsministeriet koordinerar FRK dessutom Frivilliga
räddningstjänsten samt, i störningssituationer, andra frivilliga grupper som bistår
social- och hälsovårdsmyndigheterna.
Landskaps- och vårdreformen är en enorm omorganisering regionalt och
lokalt. Det är viktigt att observera, att Röda Korsets nationellt erkända roll
inte är en självklarhet på lokal nivå. Därför ska FRK:s lokala aktörer
försäkra, eventuellt till och med förhandla med samarbetsparter, vilken roll
som gäller och i vilken situation.
Finlands Röda Kors roll och verksamhetens betydelse
Finlands Röda Kors är en offentligrättslig organisation och dess roll i Finland
baserar sig på Röda Korsets och Röda halvmånens internationellt erkända position
(Genèvekonventionen) samt i Finland på lagen (25.2.2000/238) och förordningen
om Finlands Röda Kors (827/2017). FRK har också samarbetsavtal med socialoch hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet.
Organisationens mål är enligt Röda Korsets och Röda halvmånens
internationella rörelses grundprinciper (Röda Korsets grundprinciper) som
följer:
1) i alla omständigheter skydda liv och hälsa samt värna om respekten för
människovärdet och mänskliga rättigheter;
2) främja samarbete och fred mellan alla folk;
3) rädda människoliv i hemlandet och utomlands;
4) hjälpa de mest nödställda för att förebygga och lindra omänskligt
lidande;
5) stödja och hjälpa landets myndigheter såväl i fred som i krig och
beväpnade konflikter för att främja människors välmående;
6) främja solidariteten och viljan att hjälpa bland medborgarna;
7) befrämja frivilligverksamheten för att hjälpa människor;
8) befrämja beredskapen att hjälpa; samt
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9) öka förståelsen för Röda Korsets arbete och allmänmänskliga
aspirationer.
Röda Korset fungerar som en allmännyttig organisation, vars grund ligger i
frivilligverksamhet. Röda Korset bistår och hjälper landets myndigheter, men kan
även självständigt vidta hjälpåtgärder om man noterar ett behov av hjälp.
Röda Korset koordinerar Frivilliga räddningstjänsten, som består av ett nätverk av
52 föreningar, och andra frivilliga grupper som bistår social- och
hälsovårdsmyndigheterna i störningssituationer.

Verksamhetsspecifika centrala budskap
Framförhållning & beredskap
1. FRK uppehåller beredskapen att hjälpa och praktiserar biståndsverksamhet.
2. FRK:s uppgift är att bistå myndigheter vid olycks- och
störningssituationer. Organisationen har en speciell roll att delta i
räddningssituationer även vid undantagsförhållanden.
3. FRK och Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av FRK, fungerar
koordinerat och härlett i räddningssituationer som leds av myndigheter.
4. Som en omfattande, politiskt och ideellt neutral aktör har FRK en
möjlighet att representera organisationsfältet som en av
organisationsrepresentanterna för landskapens beredskapsforum.
5. FRK bereder med sin egen verksamhet, och genom att koordinera
Frivilliga räddningstjänsten, att koordinera även den fjärde sektorns
(spontana frivilligas) verksamhet i krissituationer.
6. FRK förstärker med sin verksamhet medborgarnas självskydd, vardagens
trygghet och förmåga att klara av krissituationer.
Främjande av välmående och hälsa
1. Finlands Röda Kors verksamhet inom social- och hälsovårdsfältet är
allmännyttig hjälp, stöd och rådgivning, som baserar sig på
frivilligverksamhet. FRK producerar inte social- och hälsovårdstjänster.
2. FRK:s frivilliga stöder människor där det finns ett behov. FRK:s
frivilligverksamhet är alltid kostnadsfritt för de som tar emot hjälp och
hjälp erbjuds enligt resurserna till alla som behöver den.
3. Röda Korsets frivilligverksamhet kan inkludera rådgivning med låg
tröskel och vägledning, men inte bedömning av servicebehov, som
görs av en myndighet.
4. Röda Korsets frivilligverksamhet har en central roll i kommunen vid
främjandet av välbefinnandet och hälsan samt förstärkandet av
deltagandet och gemenskapen.
Stöd för integration
1. Finlands Röda Kors stöder integrationen av speciellt utsatta personer
med hjälp av sitt breda nätverk av avdelningar och medarbetare.
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2. Verksamhet som stöder tidig integration, som ordnas med
asylsökande, bidrar väsentligt till anpassningen till det finländska
samhället och stärker integrationsberedskapen.
3. FRK är ingen serviceproducent, men kan med sin
frivilligverksamhet fungera som stöd vid integration.
De ungas skyddshus
1. FRK:s De ungas skyddshus är skilda anläggningar, som finansieras av
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA),
kommunerna och Finlands Röda Kors.
2. De ungas skyddshus hjälper unga och familjer med vardagens problem
och kriser. Skyddshusens verksamhet grundar sig på teamarbete mellan
professionella och frivilliga.
Argument för centrala budskap och åtgärder
Framförhållning & beredskap
Centrala budskap
1. FRK uppehåller beredskapen att hjälpa och praktiserar biståndsverksamhet.
2. FRK:s uppgift är att bistå myndigheter vid olycks- och
störningssituationer. Organisationen har en speciell roll att delta i
räddningssituationer även vid undantagsförhållanden.
3. FRK och Frivilliga räddningstjänsten, som koordineras av FRK, fungerar
koordinerat och härlett i räddningssituationer som leds av myndigheter.
4. Som en omfattande, politiskt och ideellt neutral aktör har FRK en
möjlighet att representera organisationsfältet som en av
organisationsrepresentanterna för landskapens beredskapsforum.
5. FRK bereder med sin egen verksamhet, och genom att koordinera
Frivilliga räddningstjänsten, att koordinera även den fjärde sektorns
(spontana frivilligas) verksamhet i krissituationer.
6. FRK förstärker med sin verksamhet medborgarnas självskydd, vardagens
trygghet och förmåga att klara av krissituationer.
Argument för de centrala budskapen
-

-

-

FRK:s särskilda roll bestäms av lagen och förordningen.
FRK har riksomfattande avtal om framförhållning och beredskap med
social- och hälsovårdsministeriet, Polisen och Migrationsverket och FRK är
en central samarbetspart till olika myndigheter för regionala
beredskapsplaner.
FRK utvecklar och uppehåller organisationernas gemensamma
beredskap att bistå myndigheter genom att koordinera Frivilliga
räddningstjänsten (nätverk som samlar 30 beredskapsorganisationer).

FRK och Frivilliga räddningstjänsten upprätthåller på ett omfattande vis
den övergripande säkerheten, som baserar sig på samhällets
säkerhetsstrategi, tillsammans med alla säkerhetsaktörer.
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-

-

FRK:s beredskap grundar sig på koordination av distriktsorganisationen,
avdelningarna och Frivilliga räddningstjänsten samt olika
aktionsgruppers resurser bl.a. inom första hjälpen, mentalt stöd och
olika uppdrag för räddningstjänsten på en landsomfattande, regional
och lokal nivå.
FRK och Frivilliga räddningstjänsten har en klar struktur,
verksamhetskultur, för hur anställda i hela landet ska agera vid
undantagstillstånd.
FRK och Frivilliga räddningstjänsten har en landsomfattande jour- och
larmsystem, som upprätthålls av frivilliga, genom vilket alla myndigheter
kan nå lämpliga frivilliga aktörer.
FRK har de bästa förutsättningarna för att samordna organisationernas
arbete med myndigheternas beredskap/beredskapsstrukturer.
I den rollen ser FRK till att man får med ett mångsidigt deltagande av
räddningstjänstföreningar i beredskapskommitténs sekretariat. På så
sätt uppmärksammas organisationernas och de frivilligas roll som en
del av den regionala beredskapen i de regionala
beredskapsplaneringarna, skolningen och övningsverksamheten.

Åtgärder:
-

Distriktet har på klart hur landskaps- och vårdreformen framskrider och om den
är
”enligt modellen” eller något annat.
Distriktet är medvetet om i vilka beredskapsforum man deltar i.
Distriktet håller fram att FRK är organisationsrepresentant på
”Beredskapsforumnivå”.
Distriktet främjar regionala avtal i räddningsverksamheten och första hjälpen.

Främjande av välmående och hälsa
Centrala budskap
1. Finlands Röda Kors verksamhet inom social- och hälsovårdsfältet är
allmännyttig hjälp, stöd och rådgivning, som baserar sig på
frivilligverksamhet. FRK producerar inte social- och hälsovårdstjänster.
2. FRK:s frivilliga stöder människor där det finns ett behov. FRK:s
frivilligverksamhet är alltid kostnadsfritt för de som tar emot hjälp och
hjälp erbjuds enligt resurserna till alla som behöver den.
3. Röda Korsets frivilligverksamhet kan inkludera rådgivning med låg
tröskel och vägledning, men inte bedömning av servicebehov, som
görs av en myndighet.
4. Röda Korsets frivilligverksamhet har en central roll i kommunen vid
främjandet av välbefinnandet och hälsan samt förstärkandet av
deltagandet och gemenskapen.
Argument för de centrala budskapen
-

FRK:s frivilligverksamhet är speciellt främjande av hälsa och välfärd.
FRK:s verksamhet baseras på Röda Korsets
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-

-

-

-

-

principer om bl.a. frivillighet, rättvisa och opartiskhet.
Bl.a. en mångsidig vänverksamhet samt främjande av hälsa och
välmående är centrala i frivilligverksamheten. Genom dessa verksamheter
uppmuntrar man människor att ta hand om sin egen och sin omgivnings
trygghet. Verksamhetens centrala mål är att stärka människors
deltagande.
FRK:s verksamhet stärker individer, samhällen och deras
motståndskraft samt trygghetskänsla. FRK:s verksamhet, som baserar
sig på frivillighet, ersätter inte tjänster som myndigheterna har ansvar
för.
FRK:s frivilligverksamhet är till sin natur allmännyttigt och saknar
motsvarighet. För att upprätthålla och utveckla verksamheten behövs
stöd (bl.a. för att koordinera och skola frivilliga och för lokalkostnader).
Röda Korset är ingen serviceproducent och säljer inte
frivilligverksamhet som tjänst.
Koordination och organisation av FRK:s frivilligverksamhet kan finansieras
på olika sätt, men den kan aldrig vara avgiftsbelagd för den som får hjälp.
Frivilligverksamheten för hälsa och välmående är av vikt för att stärka
samhällen (stärkande av motståndskraft) samt för att kunna klara av
olyckor och störningssituationer (återhämtning). Frivilliga är också vid
behov del av beredskapen. Speciellt beredskapen till psykiskt stöd samt
färdigheter för mental hälsa är viktiga att koppla till vardagen inom
frivilligverksamheten för hälsa och välmående.
FRK ska samarbeta med andra organisationer som ordnar verksamhet
inom hälsa och välmående eller i alla fall känna till andra organisationer.
Speciellt uppmuntrar man till samarbete med organisationer som arbetar
med utsatta personer.

➔det finns en uppsättning diabilder till stöd för detta, där landsomfattande
frivilligverksamheter presenteras kort – lägg till ditt eget distrikts
nyckelpunkter och centrala verksamhet
Åtgärder:
- Distriktet definierar sin egen verksamhet och klargör begreppen. Allt som
syftar på tjänster kan blandas i landskapen och kommunerna, så att
verksamheten tros vara serviceproduktion och inte allmännyttig
verksamhet. Det finns skäl att tala om verksamhet, som inte orsakar
marknadsstörning. I Brax rapport kommer att finns kriterier, med vars
hjälp man kan definiera och skilja åt allmännyttig verksamhet från
erbjudande av tjänster (slutet av sommaren 2018).
- Distriktet är med i varje utvecklingsprojekt som SOSTE (Finlands social
och hälsa rf) koordinerar i de kommande landskapen. Projektets namn
är Organisation 2.0 och det finns en dia om det där det på en karta syns
regionala projekt och deras ansvarsområden.
- Distriktet deltar i landskapets arbete för organisationsstrategiarbete – om
det finns ett sådant i landskapet.
- Distriktet har klargjort vem som i fortsättningen ansvarar för
kommunens hälsa och välmående -verksamhet samt utarbetar en
välfärdsberättelse, då social- och hälsovårdsmyndigheterna övergår till
landskapens lönelistor.
- Distriktet stöder avdelningar att skapa kontakter med dessa
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-

kommuners nya ansvarsarbetare.
Avdelningarna skapar goda samarbetsförhållanden med
kommunernas nya koordinatorer för hälsa och
välmående/organisationer. Vid kommunen försäkrar man vem som
tar
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rollen för att främja hälsa och välmående, när social- och
hälsovårdspersonalen övergår till landskapen.
Distriktet och/eller avdelningarna är med i det förberedande arbetet
för landskapets välfärdsberättelse.
Distriktet uppmuntrar och vägleder avdelningarna att delta i lokala
organisationsforum eller i liknande nätverk, som skapas nu.
Distriktet har hand om avtalen för stödet av frivilligverksamheten i
kommunen/landskapet. Ett bra exempel på koordination av
Vänverksamhet är Mellersta Österbottens social- och
hälsovårdssamkommun Soite och Västra Finlands distrikt.
Anmärkningsvärt att det inte är serviceproduktionsavtal, utan avtal för
samarbete och verksamhetsstöd/bistånd.

Stöd för integration
1. Finlands Röda Kors stöder integrationen av speciellt utsatta personer
med hjälp av sitt breda nätverk av avdelningar och medarbetare.
2. Verksamhet som stöder tidig integration, som ordnas med
asylsökande, bidrar väsentligt till anpassningen till det finländska
samhället och stärker integrationsberedskapen.
3. FRK är ingen serviceproducent, men kan med sin
frivilligverksamhet fungera som stöd vid integration.
Argument för de centrala budskapen
-

-

-

-

-

Utöver social- och hälsovårdsreformen träder för integrationens del en ny
integrationslag i kraft år 2019. Tjänster som främjar integrationen är
således i fortsättningen en del av landskapets ansvar för att ordna
tillväxt- samt social- och hälsovårdstjänster, kommunala grundtjänster
och ett nationellt skolsystem samt andra tjänster för integration.
Landskapet ska i samarbete med kommunen och annan myndighet
sköta om koordineringen av tjänster som främjar integrationen på så
vis att de bildar tjänstehelheter och -kedjor som motsvarar invandrares
behov. Ur den tredje sektorns synvinkel kommer det att vara en
utmaning att veta hur man ska svara på tjänsteleverantörsmodellen.
I landskapsprogrammen och kommunplanerna för integrering borde
vara inskrivet ett ansvar som genom ett mångsidigt samarbete
främjar integrering, samt observerat FRK:s speciella roll som bistånd
till myndigheterna även vid stöd för integration.
Ett mångsektoriellt samarbete mellan såväl myndigheter som ickemyndighetsaktörer är huvudsaken i en dubbelriktad integration samt för
främjandet av goda befolkningsförhållanden.
Verksamhet som stöder tidig integrering, som ordnas med asylsökande
redan i flyktingförläggningarna och i deras närmiljö, bidrar väsentligt till
anpassningen till det finländska samhället, den nya kommunen och stärker
integreringsberedskapen. Ett mångsektoriellt samarbete borde påbörjas
koordinerat redan i mottagningsfasen.
FRK har koordinerat organisationsnätverket för stöd för
mottagningsverksamhet och integration med arbets- och
näringsministeriets stöd sedan hösten 2015. Nätverkets mål är att stärka
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samarbetet mellan myndigheterna och organisationerna i mottagandet av
asylsökande samt kvotflyktingar och i biståndet för integrationen både på
lokal och på nationell nivå.
FRK har utvecklat ett verktyg för lokalt nätverkande och samarbete,
organisationernas integrationsurval, som myndigheter samt tredje
sektorn kan använda för att utveckla verksamhet som stöder integration.
Fyra gånger om året sammankallar FRK aktörer från riksomfattande
organisationer och myndigheter
I enlighet med sitt mandat kan FRK bistå och möjliggöra samarbete mellan
olika sektorer även på landskapsnivå och när den nya integrationslagen
träder i kraft.

> här ett par dior till stöd, t.ex. organisationernas integrationsurval, som
illustrerar centrala funktioner som stöder myndigheterna i
integrationsarbetet
Åtgärder
- FRK uppehåller och utvecklar nätverket för stöd för
mottagningsverksamheten och integrationen på lokal och nationell
nivå
- FRK utvecklar verktyg och modeller för nätverksarbete (inkl. organisationernas
integrationsurval)
- FRK:s De ungas skyddshus stöder unga invandrare.
- Projektet Starttivoimaa och invandrarprogrammens regionala organisationsoch myndighetssamarbetens möten och nätverk
- Regionala Etno (delegationer för etniska relationer) FRK:s representant på
alla områden
- Organisationernas integrationsurval rekommenderas som ett verktyg för
intersektoriellt samarbete i kommunernas integrationsprogram (bra
exempel på detta t.ex. från Lappland)
De ungas skyddshus
7. FRK:s De ungas skyddshus är skilda anläggningar, som finansieras av
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA),
kommunerna och Finlands Röda Kors.
8. De ungas skyddshus hjälper unga och familjer med vardagens problem
och kriser. Skyddshusens verksamhet grundar sig på teamarbete mellan
professionella och frivilliga.
Argument för de centrala budskapen
-

-

Verksamheten är baserad på ett stabilt nätverksarbete mellan
myndigheter och organisationer. Verksamhetsformerna varierar från
krisboende till stöd för medborgarverksamhet.
Inom stödhemsverksamheten förverkligas främjandet av välmående och
hälsa tvärfackligt som en dialog mellan socialvården och undervisnings- och
bildningssektorn.
Hjälp erbjuds snabbt och flexibelt, och den är alltid baserad på frivillighet.
De ungas skyddshus (där relevant) i den särskilda rollen som producent
av kompletterande tjänster.
I FRK:s De ungas skyddshus stöder man också unga invandrare och
deras familj eller närstående.
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FRK:s distriktens regionala
ansvarsfördelning: Landskap
FRK:s distriktens regioner motsvarar inte de planerade administrativa landskapens
gränser. En del av
FRK:s distrikt består av flera landskaps regioner och en del av avdelningarna hör till
sitt kommande landskaps grannlandskaps region. I myndighetssamarbetet inom
landskapet är den naturliga samarbetsparten det FRK:s distrikt, vars område täcker
största delen av anläggningens område.
- Helsingfors-Nyland: Nyland
- Tavastland: Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland
- Sydöstra Finland: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen
- Lappland: Lappland
- Västra Finland: Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten,
Österbotten –
Österbotten (som andra Österbottens svenska
distrikt)
- Uleåborg: Norra Österbotten, Kajanaland
- Satakunta: Satakunta
- Savolax-Karelen: Norra Karelen, Norra Savolax
- Egentliga Finland: Egentliga Finland (annan Åbolands distrikt):
- Ålands distrikt: Åland
Huvudsakliga nätverk för myndighetssamarbete i landskap där FRK finns
representerat
Nätverk som distrikten meddelat om finns här Y:\SOTE- ja maakuntauudistus\Esitys
johdolle
OBS! I fortsättningen är det på distriktets ansvar att uppdatera Excel
Räddningstjänst I huvudsak är det ansvarsdistriktets verksamhetsledare och
beredskapschef som representerar FRK och Vapepas (Frivilliga
räddningstjänsten) nätverk i landskapet i räddningstjänstens samarbetsorgan.
Social- och hälsovårdsreformen Organisation 2.0 –projektnätverk koordinerat
av SOSTE. Koordinering av organisationer och deltagande i landskapen.
Utredningsperson Tuija Brax samt SOSTE föreslår att landskapen skulle utse
personer för organisationssamarbete. Ansvarspersonerna för hälsa och välmående
samt deltagande bör också vara medvetna om regionernas
organisationsverksamhet. Brax har föreslagit att landskapen ska sammanställa en
databas över organisationernas bidrag.
Det bör finnas personer ansvariga för arbetet för hälsa och välmående i kommunerna.
Integrationsstöd, goda befolkningsrelationer: Regionala Etno (delegationer för
etniska relationer) FRK:s roll förutom det egna aktiva samarbetet, även
underlättande och bistående på lokal nivå av organisationsnätverk som deltar i
verksamhet för integrationsstöd.
Polisen
Efter att polisstationerna sammanslagits motsvarar regionindelningen bara delvis
FRK:s distriktuppdelning och landskapsindelningens alla övriga regioner går inte
heller precis ihop med polisstationernas geografiska uppdelning. För polisens del

9

31.1.2020
Memorandum

är Frivilliga räddningstjänstens samarbetsavtal riksomfattande. På det praktiska
planet enas man mycket om verksamheten (samarbetsövningar, skolningar...)
med lokala polismyndigheter, men framöver allt mer enligt station. I samarbete
med polisverksamhet är polisstationens naturliga samarbetspart det FRK:s
distrikt, vars område täcker största delen av stationens område och/eller vars
distriktskontor är närmast stationens huvudkontor. Det är i huvudsak det här
distriktets verksamhetsledare och

10

31.1.2020
Memorandum

beredskapschef som representerar FRK och Vapepas nätverk i
polisverksamhetens samarbetsorgan.
Enligt
-

polisstation:
Västra Nylands polisstation: Helsingfors-Nyland:
Östra Nylands: Helsingfors-Nyland:
Sydvästra Finlands: Egentliga Finland ansvarig (inkl. Åboland), som
andra Satakunta (Satakunta landskap)
Sydöstra Finlands: Sydöstra Finland (Kymmenedalen, Södra Karelen)
Tavastlands: Tavastland (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland)
Inre Finlands: Tavastlands ansvariga (Birkalands landskap), som andra
Västra Finland (Mellersta Finlands landskap)
Östra Finlands: Savolax-Karelen ansvarig, som andra Sydöstra Finland
(Södra Savolax landskap)
Österbottens: Västra Finland ansvarig (Södra Österbotten, Mellersta
Österbotten), som andra Österbotten (Österbotten)
Uleåborgs: Uleåborg
Lapplands: Lappland

Specialupptagningsområden
Specialupptagningsområdena, som grundar sig på universitetscentralsjukhusens
verksamhetsområden, är mycket breda. Huvudansvaret för
specialupptagningsområdena i FRK:s distrikt bestäms i första hand enligt
centralsjukhusets ort i sådana situationer där det finns behov för en representant.
Även i den här sektorn av räddningstjänsten är det ändå viktigt med ett tätt
samarbete mellan FRK:s distrikt och att komma överens om det. Distrikten kan
sinsemellan komma överens om huvudansvaret för specialupptagningsområdet.
Därtill bör det enas om aktuell rapportering om samarbete och kommunikation
mellan ansvarsdistrikten och underordnade distrikt; riktlinjer, beslut och praxis
(t.ex. Västra Finlands distrikt som underordnad aktör till fyra
specialupptagningsområden).
-

-

OYS (Uleåborgs universitetssjukhus): Uleåborg ansvarig, som andra
Lappland, Västra Finland (Mellersta Österbottens landskap)
KYS (Kuopio universitetssjukhus): Savolax-Karelen ansvarig, som
andra Västra Finland (Mellersta Finlands landskap) Sydöstra
Finland (Södra Savolax landskap)
TAYS (Tammerfors universitetssjukhus): Tavastland ansvarig, som andra Västra
Finland (Södra Österbottens landskap)
TYKS (Åbo universitetscentralsjukhus): Egentliga Finland ansvarig (inkl.
Åboland), som andra Satakunta Åland, Österbotten
HYKS (Helsingfors universitets centralsjukhus): Helsingfors-Nyland ansvarig, som
andra Sydöstra Finland
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Nätverk / samarbetsparter
Nätverkets
namn /
Samarbetspart

Kort beskrivning

Deltagare

Deltagaren
s roll

Räddningsver
k (regional)

Överenskommelse om
verksamhet som stöd
för räddningstjänsten

Beredskapschef,
(verksamhetsledar
e)

Polismyndig
het
(regional)

Överenskommelse om
verksamhet som stöd
för polisen

Beredskapschef,
(verksamhetsledar
e)

Social- och
hälsovård
(kommunal/regiona
l)

Överenskommelse om
verksamhet som stöd
för social- och
hälsovårdsmyndighete
rna

Planerare för
socialvården
Planerare för
hälsovården,
(verksamhetsledare)

Representant
för
FRK:s
beredskaps- och
organisationssam
arbete
Representant
för
FRK:s
beredskapsoch
organisation
ssamarbete
Representant
för FRK:s
beredskapsoch
organisationss
amarbete
Representant
för
FRK:s
beredskapsoch
organisation
ssamarbete
Representant
för
FRK:s
beredskaps- och
organisationssam
arbete

Specialupptagningsom Överenskommelse om
råde (regionalt)
samarbete vid
katastrofer

Verksamhetsledare

Landskapens
säkerhetskom
mittéer

Verksamhetsledare

Landskapens
beredskapsorgan

Mer information: Maria Viljanen, Marko Korhonen, Tuula Luoma
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