
BEREDSKAPSENHETEN

Broschyrer 2008:13swe



ISBN 978-952-00-2733-9 (inh.)
ISBN 978-952-00-2734-6 (PDF)
ISSN 1236-2123 (print)
ISSN 1797-982X (online)
URN:ISBN: 978-952-00-2734-6
http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-00-2734-6

Pärmbilden: Scanstockphoto
Layout och tryckning: Universitetstryckeriet 2009, Helsingfors



Social- och hälsovårdsministeriet

BEREDSKAPSENHETEN

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2008 :13swe

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTER IET



2

Social- och hälsovårdsministeriet

Jämställdhets-
ombuds-

mannens byrå

Läkemedels-
prisnämnden

Barnombuds-
mannens byrå

Social- och hälsovårdsminister
Statssekreterare

Omsorgsminister
Statssekreterare

Den interna revisionen

Kanslichef

Enheten för 
internationella 

frågor 

Enheten för 
information och 
kommunikation

Stabsenheten
Beredskaps-

enheten

Administrativa
avdelningen

Försäkrings-
avdelningen

Avdelningen
för främjande

av välfärd
och hälsa

Ekonomi- och
planerings-
avdelningen

Arbetar-
skydds-

avdelningen

Avdelningen 
för social- och 

hälsovårds-
tjänster



3

Beredskap

Målet med beredskap är att uppdrag sköts med så lite störning som möjligt i alla 
säkerhetssituationer. Säkerhetssituationer är normala förhållanden, störningssi-
tuationer och exceptionella situationer under normala förhållanden samt un-
dantagsförhållanden. Beredskapsskyldigheten grundar sig på beredskapslagen och 
lagstiftningen om social- och hälsovården.

Statsrådet har i sin strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner defi-
nierat de verksamheter vars kontinuitet ska skötas i alla säkerhetssituationer. Som 
social- och hälsovårdens vitala funktioner har i strategin definierats befolkningens 
utkomstskydd och handlingsförmåga.

Beredskapen och beredskapsplaneringen inom förvaltningsområdet stöder 
tryggandet av förvaltningsområdets vitala funktioner. Målet är att genom plane-
ring och förhandsarrangemang stöda det att man i alla säkerhetssituationer kan 
upprätthålla de social- och hälsovårdstjänster som är centrala för befolkningens 
hälsa och handlingsförmåga och en sund levnadsmiljö samt skälig utkomst.

Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen 
inom social- och hälsovården tillsammans med den regionala förvaltningen inom 
social- och hälsovården.

Beredskapsenheten

Beredskapen inom förvaltningsområdet leds av ministeriets beredskapsenhet som 
är en resultatgrupp direkt underställd kanslichefen och som agerar utanför mi-
nisteriets avdelningar. 

Beredskapsenheten är en sakkunnig-, styrnings- och utvecklingsenhet inom 
social- och hälsovården. Beredskapsenheten utvecklar förvaltningsområdets be-
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redskap inför exceptionella situationer, störningssituationer och undantagsför-
hållanden i samarbete med ministeriets avdelningar och separata resultatgrupper 
samt ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet samt upprätthåller 
ministeriets jour- och situationsledningsarrangemang.

Beredskapsenhetens centrala uppgifter

Beredskapsplanering för ministeriet och förvaltningsområdet samt led-1. 
ning, styrning, utveckling och samordning av beredskapen inför excep-
tionella situationer och undantagsförhållanden
Upprätthålla och utveckla förvaltningsområdets situationsledningsbered-2. 
skap inför exceptionella situationer och undantagsförhållanden
Upprätthålla förvaltningsområdets jour- och larmsystem3. 
Utveckla och styra säkerhetsplanering inom förvaltningsområdets verk-4. 
samhetsenheter
Ordna och utveckla beredskaps- och säkerhetsutbildning inom social- 5. 
och hälsovården
Sakkunnig- och samordningsuppgifter i fråga om civil krishantering 6. 
inom förvaltningsområdet
Reservera yrkesutbildad hälsovårdspersonal vid undantagsförhållanden7. 
Myndighetssamarbete i beredskapsfrågor8. 
Internationellt samarbete i fråga om beredskap och beredskapsplanering9. 
Uppföljning av och stöd till forskning och utveckling i anslutning till be-10. 
redskapen inom förvaltningsområdet.
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Personalen och kontaktuppgifterna

Internet: www.stm.fi
E-post: valmiusyksikko@stm.fi
Fax (09) 160 74316

Medicinalråd, beredskapschef, chef för enheten Jouko Söder
tfn (09) 160 74363, GSM 050 381 2467
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi

Överläkare, beredskapssekreterare, ställföreträdare för enhetens chef Olli Haikala
tfn (09) 160 73214, GSM 0400 748 709
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi

Planerare Marika Sironen
tfn (09) 160 74476, GSM 050 382 6908
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi

Sekreterare för säkerhetsärenden Jarmo Hämäläinen
tfn (09) 160 74414, GSM 050 516 0362
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi

Avdelningssekreterare Monika Kankaanrinta
tfn (09) 160 74361, GSM 050 500 3084
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi



Ministeriets joursystem samt informationen 
vid exceptionella situationer

Uppgifter om händelsen

Jourhavande vid SHM
GSM 0500 405 788
Beredskapsenheten

Kommunikation

Ministrarna
Kanslichefen
Styrgruppen

Beredskapschefen
Beredskapssekreteraren
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Statsrådets 
lägescentral

Sakkunniga vid 
exceptionella situationer

Exceptionella situationer
1. Storolyckor
2. Strålningssituationer
3.  Mikrobiologiska situationer
4.  Kemiska situationer
5.  Miljö- och hälsoskydd
6.  Säkerhet vid vårdinrättningar
7.  Kriskommunikation
8.  Psykosocialt stöd och tjänster
9.  Datasäkerhet
10.  Läkemedelsförsörjning
11.  Produkter och utrustning för 

hälso- och sjukvården
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Ministeriets joursystem

Beredskapsenheten svarar för ministeriets joursystem, som är en del av statsrå-
dets joursystem och en kontaktpunkt för internationella begäran om hjälp och 
larmmeddelanden. Jourhavaren vid ministeriet stöds av dygnet runt jour av sak-
kunniga vid Institutet för hälsa och välfärd, Strålsäkerhetscentralen och Arbets-
hälsoinstitutet.

Social- och hälsovårdsministeriet har för exceptionelle situationer utnämnt 
sakkunniga som har till uppgift att bistå ministeriets ledning och beredskaps-
enhet samt verksamhetsenheterna inom förvaltningsområdet i hanteringen av 
exceptionella situationer.

Ministeriets beredskap

Beredskapen av ministeriets avdelningar och enheter samordnas av ministeriets 
beredskapskommission. Beredskapskommissionen utgörs av styrgruppens med-
lemmar och beredskapsenhetens chef. Kommissionens ordförande är kansli-
chefen.

Ministeriernas beredskap samordnas av mötet mellan ministeriernas be-
redskapschefer under ledning av säkerhetschefen vid statsrådets kansli samt av 
mötet mellan beredskapssekreterarna under ledning av säkerhets- och försvars-
kommittén. Beredskapsenhetens chef är ministeriets beredskapschef och hans 
eller hennes ställföreträdare är ministeriets beredskapssekreterare.
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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 ordförande 
(SHM: s beredskapschef)

General sekreterare

Sektioner och arbetsgrupper



9

Delegationen för hälso- och sjukvården 
under undantagsförhållanden

Statsrådet har på framställning av social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en de-
legation för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden för fyra år. Dele-
gationens uppgift är att planera och förbereda skötseln av hälso- och sjukvården 
under undantagsförhållanden samt de ärenden och stödåtgärder som hänför sig 
till beredskapen inför normala förhållanden och vars organisering under normala 
förhållanden utgör grunden för beredskap inför undantagsförhållanden.

Ordföranden för delegationen är ministeriets kanslichef och vice ordföranden 
ministeriets beredskapschef. Delegationens generalsekreterare är Huvudstabens 
förbindelseofficer, som utses av försvarsministeriet.

Delegationen kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper som bereder delega-
tionens arbete. 

Kanslichefen vid social- och hälsovårdsministeriet är den rikshälsovårdschef 
som avses i 40 § i beredskapslagen. Rikshälsovårdschefen ska se till att det finns 
behövliga planer för hälso- och sjukvården under olika säkerhetssituationer och 
att de har samordnats med den övriga planeringen av beredskapen för undan-
tagsförhållanden.

Kontaktinformation

www.stm.fi
Generalsekreterare, medicinalöverstelöjtnant Hannu Isotalo
GSM 040 530 0176
e-post: fornamn.efternamn@stm.fi
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Handböcker, broschyrer och publikationer i anslutning 
till beredskap och beredskapsplanering

Nationell beredskapsplan för en influensapandemi (SHM publikationer 2007:9)��
Brådskande socialtjänster. Organisering av socialjour (SHM handböcker 2005:9)��
Sjuktransport- och akutvårdstjänster. Handbok för utarbetande av  ��
larminstruktioner (SHM handböcker 2005:24)
Handbok för beredskapsplanering inom socialväsendet  ��
(SHM publikationer 2008:13)
Social- och hälsovårdens förberedelser för exceptionella situationer  ��
(SHM broschyrer 2006:5)
Suuronnettomuusopas (Duodecim 2006)��
Strålningsolyckor. Undersökning och vård av personer som utsatts för strålning ��
(SHM publikationer 2008:15)
Handbok för beredskapsplanering inom hälso- och sjukvården  ��
(SHM handböcker 2002:6)
Tietoja Suomen kokonaismaanpuolustuksesta 2006  ��
(Maanpuolustuskorkeakoulu 2005)
Utarbetande av en datasäkerhetsplan. Handbok för verksamhetsenheter inom ��
social- och hälsovården (SHM publikationer 2008:2)
Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut  ��
(STM monisteita 1998:1) (nya anvisningar ges ut år 2009)
Handbok i säkerhetsplanering för verksamhetsenheter inom social- och  ��
hälsovården (SHM handböcker 2005:14)
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (539/2008)��
Varautumisen käsikirja (Tietosanoma 2007)��
Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista  ��
(SPEK och Terminologicentralen TSK 2007)
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Strategin för tryggande av samhällets vitala funktioner 2006  ��
(statsrådets principbeslut 23.11.2006)
Handbok om exceptionella situationer inom miljöhälsan  ��
(SHM handböcker 2000:6) (ny handbok ges ut år 2009)

Bestämmelser angående social- och hälsovården

Förordning om obligatorisk upplagring av läkemedel (608/1984)
Förordning om sjuktransport (565/1994)
Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994)
Lag om produkter och utrustning inom hälso- och sjukvården (1505/1994)
Lag om specialiserad sjukvård (1062/1989)
Folkhälsolag (66/1972)
Kemikalielag (744/1989)
Kemikalieförordning (675/1993)
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (935/2003)
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)
Förordning om produkter och utrustning inom hälso- och sjukvården (1506/1994)
Läkemedelsförordning (693/1987)
Läkemedelslag (395/1987)
Lag om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/1984)
Mentalvårdsförordning (1247/1990)
Mentalvårdslag (1116/1990)
Socialvårdsförordning (607/1983)
Socialvårdslag (710/1982)
Lag om smittsamma sjukdomar (583/1986)
Förordning om smittsamma sjukdomar (786/1986)
Hälsoskyddslag (763/1994)
Lag om företagshälsovård (1383/2001)
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Andra författningar
Förordning om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall (635/1968)
Lag om nödcentraler (157/2000)
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992)
Lag om ändring av beredskapslagen (198/2000)
Lag om frivilligt försvar (556/2007)
Lag om sjöräddningstjänst (551/2007)
Sjöräddningslag (1145/2001)
Räddningslag (468/2003)
Lag om försvarstillstånd (1083/1991)
Strålskyddslag (592/1991)
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av  

förberedande uppgifter för undantagsförhållanden (900/2000)
Beredskapslag (1080/1991)
Statsrådets förordning om räddningsväsendet (37/2002)
Statsrådets förordning om räddningsväsendet (787/2003)
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