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Arbetarskyddsavdelningen

Förberedelser för exceptionella situationer
och undantagsförhållanden
Beredskapsskyldigheten grundar sig på beredskapslagen och hälsoskyddslagen.
Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar tillsammans
med länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar social- och hälsovårdens förberedelser för exceptionella situationer och undantagsförhållanden inom sitt förvaltningsområde. För förberedelserna inom förvaltningsområdet har ministeriet
en beredskapsenhet, som är en av administrativa avdelningens resultatgrupper.

Beredskapsenheten
Beredskapsenheten är en sakkunnig-, styrnings- och utvecklingsenhet för beredskapen inom social- och hälsovården. Beredskapsenheten utvecklar förvaltningsområdets beredskap inför exceptionella situationer vid normalförhållanden och
undantagsförhållanden samt svarar för situationslednings- och säkerhetsarrangemangen.
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Beredskapsenhetens centrala uppgifter
1. Leda social- och hälsovårdens förberedelser på riksnivå samt uppdatera och
utveckla anvisningar om beredskapsplanering
2. Upprätthålla och utveckla situationslednings- och aktionsberedskapen vid
exceptionella situationer och undantagsförhållanden
3. Svara för och utveckla ministeriets säkerhetsarrangemang
4. Ordna och utveckla beredskaps- och säkerhetsutbildning inom social- och
hälsovården
5. Främja myndighetssamarbete i beredskapsfrågor
6. Internationellt samarbete i fråga om beredskap och beredskapsplanering
7. Sakkunnig- och samordningsuppgifter i fråga om civil krishantering inom förvaltningsområdet
8. Reservera yrkesutbildad hälsovårdspersonal vid undantagsförhållanden
9. Forskning och utveckling i anslutning till beredskapen inom förvaltningsområdet.

Ministeriets joursystem samt informationen
vid exceptionella situationer
Ministeriet har utsett ansvariga personer för exceptionella situationer. De ansvariga personerna har till uppgift att inom sitt ansvarsområde bistå ministeriets ledning, beredskapsenheten och verksamhetsenheterna inom förvaltningsområdet i
hanteringen av exceptionella situationer.
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Ministeriets joursystem samt informationen vid exceptionella situationer

Ansvariga personer vid
exceptionella situationer

Ministrarna
Kanslichefen
Beredskapschefen
Avdelningscheferna
Beredskapssekreteraren

Jourhavande vid SHM
GSM 0500 45 788
Beredskapsenheten

Uppgifter om
händelsen
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Information

Exceptionella situationer
Storolyckor
Strålningssituationer
Mikrobiologiska situationer
Kemiska situationer
Övervakning av sanitära förhållanden
Hushållsvatten
Läkemedelsförsörjning
Social omsorg
Produkter och utrustning för hälsooch sjukvården
Ärenden som gäller inresa i landet och
utlänningar
Rättsmedicin
Säkerheten vid inrättningar
Dataskydd
Arkivsäkerhet
Kommunikation
Socialförsäkring
Försäkringstillsyn
Produktsäkerhet
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Personalen och kontaktuppgifterna
Internet: www.stm.fi
Fax (09) 160 74316
Medicinalråd, chef för enheten Jouko Söder
Tfn (09) 160 74363, GSM 050 381 2467, e-post: jouko.soder@stm.vn.fi
Specialplanerare Esko Saukonoja
Tfn (09) 160 74158, GSM 050 500 4501, e-post: esko.saukonoja@stm.vn.fi
Planerare Marika Sironen
Tfn (09) 160 74476, GSM 050 382 6908, e-post: marika.sironen@stm.vn.fi
Sekreterare för säkerhetsärenden Jarmo Hämäläinen
Tfn (09) 160 74414, GSM 050 516 0362, e-post: jarmo.hamalainen@stm.vn.fi
Säkerhetsövervakare Pekka Nurmi
Tfn (09) 160 73999, GSM 050 563 4803, e-post: pekka.nurmi@stm.vn.fi
Avdelningssekreterare Monika Kankaanrinta
Tfn (09) 160 74361, GSM 050 500 3084, e-post: monika.kankaanrinta@stm.vn.fi
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Rikshälsovårdschefen och delegationen för
hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden
Rikshälsovårdschef är enligt 40 § beredskapslagen kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet. Rikshälsovårdschefen skall se till att det finns behövliga planer
för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden och att de har samordnats
med den övriga planeringen av beredskapen för undantagsförhållanden. Statsrådet har på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för fyra år tillsatt en
delegation för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden för att planera
och förbereda skötseln av hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden.
Ordförande för delegationen är ministeriets kanslichef och vice ordförande
ministeriets beredskapschef. Generalsekreterare är Huvudstabens förbindelseofficer, som utses av försvarsministeriet.
Delegationen har tillsatt följande sektioner: NBC-sektionen, akutvårds- och
utbildningssektionen, läkemedels-, material- och logistiksektionen samt säkerhetssektionen.
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Delegationen för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden
Social- och
hälsovårdsministeriet
(SHM)
Rikshälsovårdschefen
(SHM:s kanslichef)

Delegationen för hälso- och
sjukvården under
undantagsförhållanden

Vice ordföranden
(SHM:s
beredskapschef)

NBC-sektionen
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Kontaktinformation
Internet: www.stm.fi
Generalsekreterare Olli Ohrankämmen
GSM 040 505 0734, e-post: olli.ohrankammen@stm.vn.fi
NBC-sektionen
Ordförande
Forskningsprofessor Pauli Leinikki, Folkhälsoinstitutet
Tfn (09) 4744 8403, GSM 040 552 4314, e-post: pauli.leinikki@ktl.fi
Sekreterare
Överläkare Mikko Paunio, social- och hälsovårdsministeriet
Tfn (09) 160 74123, GSM 050 577 1968, e-post: mikko.paunio@stm.vn.fi
Akutvårds- och utbildningssektionen
Ordförande
Socialrådet, länsläkare Kirsti Riihelä, Länsstyrelsen i Södra Finlands län
Tfn 02051 64023, GSM 040 535 8951, e-post: kirsti.riihela@eslh.intermin.fi
Sekreterare
Planerare Marika Sironen, social- och hälsovårdsministeriet
Tfn (09) 160 74476, GSM 050 382 6908, e-post: marika.sironen@stm.vn.fi
11

valmiusesite148x148_031203_swe.indd
11

5.12.2003, 10:56

Läkemedels-, material- och logistiksektionen
Ordförande
MKD Yrjö Qvarnberg
GSM 0400 643 409, e-post: yrjo.qvarnberg@fimnet.fi
Sekreterare
Specialplanerare Esko Saukonoja, social- och hälsovårdsministeriet
Tfn (09) 160 74158, GSM 050 500 4501, e-post: esko.saukonoja@stm.vn.fi
Säkerhetssektionen
Ordförande
Beredskapschef Pekka Koskinen, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Tfn (09) 4717 1211, GSM 0500 474 969, e-post: pekka.koskinen@hus.fi
Sekreterare
Säkerhetschef Into Hyötylä, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt
Tfn (03) 629 2711, GSM 050 462 1658, e-post: into.hyotyla@khshp.fi
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Handböcker och broschyrer i
anslutning till beredskap och
beredskapsplanering
• Social- och hälsovårdens förberedelser
för exceptionella situationer
(SHM broschyrer 2003:3)
• Handbok för beredskapsplanering inom
hälso- och sjukvården
(SHM handböcker 2002:6)
• Handbok i säkerhetsplanering för
verksamhetsenheter inom social- och
hälsovården (SHM handböcker 2001:10)
• Handbok om exceptionella situationer
inom miljöhälsan
(SHM handböcker 2000:6)
• Sosiaalitoimen valmiusohje
(STM:n monisteita 1998:22)
• Traumaattisten tilanteiden
psykososiaalinen tuki ja palvelut
(STM monisteita 1998:1)
• Uppföljning och anmälningar i samband
med matförgiftningar
(Social- och hälsovårdsministeriets
anvisning nr 1/02/97)

Lagar, anvisningar och föreskrifter
Allmänna bestämmelser
• Räddningslag (468/2003)
• Statsrådets förordning om
räddningsväsendet (787/2003)
• Statsrådets beslut om målen med
försörjningsberedskapen (350/2000)
• Lag om säkerhetsutredningar (177/2002)
• Sjöräddningslag (1145/2001)
• Republikens presidents förordning om
skötseln i landskapet Åland av
förberedande uppgifter för
undantagsförhållanden (900/2000)
• Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
(604/2000)
• Republikens presidents förordning om
Finlands Röda Kors (239/2000)
• Lag om Finlands Röda Kors (238/2000)
• Lag om ändring av beredskapslagen
(198/2000)
• Lag om nödcentraler (157/2000)
• Lag om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999)
• Personuppgiftslag (523/1999)
• Förordning om beredskap för elektronisk
kommunikation (1297/1997)
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• Lag om tryggande av
försörjningsberedskapen (1390/1992)
• Lag om försvarstillstånd (1083/1991)
• Beredskapslag (1080/1991)
• Strålskyddslag (592/1991)
• Förordning om sjöräddningstjänst (661/1982)
• Lag om sjöräddningstjänst (628/1982)
• Förordning om befrielse från fullgörande
av värnplikt i vissa fall (635/1968)
• Lag om statens säkerhetsupplag (531/1958)

Bestämmelser angående
social- och hälsovården
• Lag om ändrng av lagen om smittsamma
sjukdomar (935/2003)
• Lag om företagshälsovård (1383/2001)
• Lag om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården (812/2000)
• Förordning om produkter och utrustning
inom hälso- och sjukvården (1506/1994)
• Lag om produkter och utrustning inom
hälso- och sjukvården (1505/1994)
• Lag om blodtjänst (968/1994)
• Hälsoskyddslag (763/1994)
• Förordning om sjuktransport (565/1994)
• Lag om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (559/1994)

• Förordning om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (564/1994)
• Kemikalieförordning (675/1993)
• Mentalvårdslag (1116/1990)
• Mentalvårdsförordning (1247/1990)
• Lag om specialiserad sjukvård (1062/1989)
• Kemikalielag (744/1989)
• Läkemedelslag (395/1987)
• Läkemedelsförordning (693/1987)
• Lag om hälsovården inom försvarsmakten
(322/1987)
• Förordning om hälsovården inom
försvarsmakten (371/1987)
• Lag om smittsamma sjukdomar
(583/1986)
• Förordning om smittsamma sjukdomar
(786/1986)
• Lag om obligatorisk upplagring av
läkemedel (402/1984)
• Förordning om obligatorisk upplagring av
läkemedel (608/1984)
• Barnskyddslag (683/1983)
• Socialvårdslag (710/1982)
• Socialvårdsförordning (607/1983)
• Folkhälsolag (66/1972)
• Sjukförsäkringslag (364/1963)
• Sjukförsäkringsförordning (473/1963)
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