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Sammanträdets laglighet och rätt till beslut
RADD § 11
Räddningsdirektör

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslut
fört.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Justering av räddningsnämndens protokoll
RADD § 12
Räddningsnämnden beslutade 25.2.2020 § 2 att innehållet i
nämndens protokoll justeras i första hand elektroniskt via e-post.
Ordförande och protokolljusterarna godkänner det via e-post
förmedlade protokollet med ett svar via e-post till sändaren av
protokollet. Nämnden beslutar om tidsgränsen för justeringen som
infaller inom sju dagar från datumet för sammanträdet.
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden utser ledamöterna Carola Holmbäck-Puskala
och Pekka Hämäläinen till justerare av detta
sammanträdesprotokoll. Justeringens tidsgräns är 31.3.2020.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Föredragningslista
RADD § 13
Räddningsdirektör

Räddningsnämnden godkänner föredragningslistan.

Beslut

Räddningsnämnden godkände föredragningslistan och beslutade
behandla tilläggsparagraf § 21.
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Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckning till kännedom
RADD § 14
Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckningar 18.2.- 17.3.2020 delges
räddningsnämnden för kännedom.
Tillläggsmaterial § 14
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar godkänna tjänsteinnehavarnas
beslutsförteckningar som delgivits nämnden för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Servicenivåbeslut för regionens räddningsväsende
RADD § 15
Beredning räddningsdirektör Jaakko Pukkinen
Inrikesministeriets räddningsavdelning har 18.12.2019 skickat ett
brev per e-post till räddningsverken, bilaga A §15.
I brevet konstateras bl.a. att det ur inrikesministeriets synvinkel är
mycket viktigt att räddningsväsendets servicenivåbeslut uppdateras
utifrån redan uppdaterat riskmaterial så att de motsvarar nuvarande
situation. Nuvarande beslut bilaga B §15.
Bakgrund till riskbedömningen
Finlands nationella riskbedömning görs vart tredje år. I
riskbedömningen kartläggs olika risker som hotar människor,
omgivningen, egendom samt kritiska system och tjänster och som
myndigheterna i sin verksamhet ska förbereda sig på.
Den nationella riskbedömningen grundar sig på Europeiska
unionens civilskyddsmekanism som förpliktar alla medlemsländer att
regelbundet bedöma de risker som kan orsaka behov av bistånd
från andra länder.
I samband med uppdateringen av säkerhetsstrategin för samhället
2017 beslutade man att utvidga den nationella riskbedömningen så
att den betjänar beredskapsplaneringen i större utsträckning. I
fortsättningen täcker riskbedömningen alla de hotmodeller som
säkerhetsstrategin för samhället tar upp. Riskerna bedöms också
med tanke på anpassningen till klimatförändringen.
Samtidigt med utarbetandet av den nationella riskbedömningen har
det beretts regionala riskbedömningar som noggrannare beaktar
sådana hot eller störningssituationer som är karakteristiska för
området. Avsikten är att den riksomfattande
riskbedömningshelheten ska bestå av den nationella
riskbedömningen och de regionala riskbedömningarna.
Räddningsverkets servicenivåbeslut
Enligt anvisningar av inrikesministeriets räddningsavdelning ska
servicenivåbeslut för räddningsväsendets områden uppdateras att
motsvara räddningsväsendets regionala riskbedömning.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden diskuterar åtgärder som uppdateringen av
räddningsväsendets servicenivåbeslut förutsätter.
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Räddningsnämnden beslutade, att servicenivåbeslutet uppdateras
under år 2020.
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Räddningsverkets investeringsprogram
RADD § 16
Beredning: räddningschef Terho Pylkkänen
Som bilaga A §16 räddningsverkets investeringsprogram 2020 samt
plan 2021-2022. Investeringsprogrammet har uppdaterats vad gäller
Kronoby kommun i februari 2020.
Investeringsprogrammet presenteras närmare på sammanträdet.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden antecknar det uppdaterade
investeringsprogrammet för kännedom.
Beslut

Justering av protokollet

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Räddningsverkets instruktion
RADD § 17
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har
inlett sin verksamhet 1.1.2004. Ett samarbetsavtal har ingåtts mellan
räddningsväsendets medlemskommuner i vilket centrala principer
för verksamheten har slagits fast.
Karleby stad fungerar som räddningsverkets värdkommun och
räddningsnämnden för Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk är det högsta överkommunala
beslutande organet. I enlighet med kommunallagen har
räddningsnämnden företrädare för varje medlemskommun enligt
samarbetsavtalet (Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Kronoby,
Lestijärvi, Larsmo, Perho, Jakobstad, Toholampi och Vetil).
Uppdateringen av förvaltningsstadgan för räddningsverkets
värdkommun Karleby pågår så att den ska motsvara förändringar
som skett i verksamhetsmiljön. Förvaltningsstadgan är ett viktigt
styrmedel för stadens förvaltning och verksamhet samt för organens
sammanträdesförfarande. I 90 § i kommunallagen bestäms om
förvaltningsstadgans innehåll. Enligt kommunallagen ska
förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om
åtminstone:
1 frågor som gäller ordnandet av förvaltningen och verksamheten
2 frågor som gäller besluts- och förvaltningsförfarandet
3 frågor som gäller fullmäktiges verksamhet.
Räddningsnämnden behandlade uppdateringen av Karleby stads
förvaltningsstadga på sitt sammanträde 25.2.2020 och beslutade
föreslå stadsstyrelsen att:
- den instruktion som fastslagits i samarbetsavtalet för
räddningsverkets elva kommuner läggs som bilaga till Karleby stads
förvaltningsstadga.
-det konstateras att förvaltningsstadgans bestämmelser är
sekundära i förhållande till räddningsverkets instruktion.
Under räddningsnämndens möte 25.2.2020 konstaterades att även
enligt nu gällande regeringsprogram hör räddningsväsendet ihop
med social- och hälsovårdsväsendet i en kommande reform.
Uppskattningen i dag är att reformen verkställs från början av 2023.
Reformen är i beredningsfasen och mycket återstår av
författningsberedningen. För närvarande är det ändamålsenligt att
Justering av protokollet
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koncentrera sig på den del av beredningen som gäller
räddningsväsendet. Mellersta Österbottens och
Jakobstadsområdets räddningsverk verkar på två landskaps
områden och eftersom det är frågan om ett område som delas upp i
reformen, kommer man att följa hur beredningen fortskrider.
Karleby stadsstyrelse beslöt på sitt sammanträde 9.3.2020 § 110
begära Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets
räddningsnämnd uppdatera räddningsverkets instruktion före
utgången av mars 2020.
Som bilaga A § 17 förslag till uppdaterad instruktion.
I förslaget finns följande uppdaterade punkter i vilka har beaktats
utlåtanden av medlemskommunerna under beredningsfaserna samt
ändringarna i räddningslagen vad gäller sotning 1078/2018 (trädde i
kraft 1.7.2019):
-räddningsnämndens sammansättning 2 § (kommunallagen och
kommunernas samarbetsavtal 2017)
-lagstadgad ändring av ordnandet av sotning 3 §
-ändringar som föranleds av att tjänsten som biträdande
räddningsdirektör dragits in (kommunernas utlåtanden augusti 2019,
Karleby stadsstyrelse december 2019) 4 §, 7 §, 9 §
-i och med att paragraf 9 faller bort ändras numreringen av
paragraferna.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden lägger fram för stadsstyrelsen och vidare för
stadsfullmäktige
-att räddningsnämndens uppdaterade instruktion enligt bilagan tas i
bruk
-beslutet som anknyter till Karleby stads förvaltningsstadga vid
räddningsnämndens sammanträde 25.2.2020 § 7:
-den instruktion som fastslagits i samarbetsavtalet för
räddningsverkets elva kommuner läggs som bilaga till Karleby stads
förvaltningsstadga.
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- det konstateras att förvaltningsstadgans bestämmelser är
sekundära i förhållande till räddningsverkets instruktion.
Behandling

Räddningsdirektören kompletterade beslutsförslaget:
Räddningsnämnden bereder före utgången av
2020 ett förslag till en helhet i fråga om samarbetsavtalet och
uppdateringen av instruktionen som svarar mot finansieringen av
investeringarna och ändamålsenligheten i förvaltningen i den
nuvarande verksamhetsmiljön.

Beslut

Räddningsnämnden lägger fram för stadsstyrelsen och vidare för
stadsfullmäktige
-att räddningsnämndens uppdaterade instruktion enligt bilagan tas i
bruk
-beslutet som anknyter till Karleby stads förvaltningsstadga vid
räddningsnämndens sammanträde 25.2.2020 § 7:
-den instruktion som fastslagits i samarbetsavtalet för
räddningsverkets elva kommuner läggs som bilaga till Karleby stads
förvaltningsstadga.
- det konstateras att förvaltningsstadgans bestämmelser är
sekundära i förhållande till räddningsverkets instruktion.
Räddningsnämnden bereder före utgången av
2020 ett förslag till en helhet i fråga om samarbetsavtalet och
uppdateringen av instruktionen som svarar mot finansieringen av
investeringarna och ändamålsenligheten i förvaltningen i den
nuvarande verksamhetsmiljön.
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Brandman Timo Sillanpääs besvär/Svar på besvär
RADD § 18
Räddningsnämnden behandlade 19.12.2019 § 47 brandman Timo
Sillanpääs begäran om omprövning av räddningsdirektörens beslut
16.10.2019 genom vilken räddningsdirektören avvikande från Timo
Sillanpääs ansökan har beviljat Timo Sillanpää partiell vårdledighet
för tiden 1.12.2019–30.6.2020.
Bilaga A § 18 Räddningsnämndens beslut
Brandman Timo Sillanpää har anfört besvär hos Vasa
förvaltningsdomstol över räddningsnämndens beslut 47 § / 2019
som gäller hans ansökan om partiell vårdledighet.
Besväret och svaret som Vasa förvaltningsdomstol begärt ges till
nämndens ledamöter som kompletterande material till
föredragningslistan.
Räddningsdirektören

Beslut

Justering av protokollet

Räddningsnämnden
1

antecknar för kännedom det bifogade besväret som
brandman Timo Sillanpää anfört hos Vasa
förvaltningsdomstol

2

skickar ett utlåtande i enlighet med bilaga till Vasa
förvaltningsdomstol om räddningsnämndens
överklagade beslut.

3

föreslår att Vasa förvaltningsdomstol i första hand
avvisar brandman Sillanpääs besvär eftersom ärendet
anknyter till tjänstekollektivavtal, inte till
förvaltningsförfarande

4

kräver i andra hand, att om förvaltningsdomstolen
beslutar pröva besväret, att brandman Sillanpääs
besvär förkastas som ogrundat.

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Räddningsdirektörens aktualitetsrapport
RADD § 19
Räddningsdirektören informerar räddningsnämnden muntligt vid
sammanträdet om aktuella frågor som berör räddningsverket och
räddningsväsendet.
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden antecknar de aktuella ärendena för
kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Övriga ärenden
RADD § 20
Övriga ärenden fanns inte.
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Räddningsnämndens elektroniska mötesförfarande
RADD § 21
För att säkerställa smidigheten i räddningsnämndens
beslutsfattande under beredskapslagens giltighetstid samt att man
inte kommer på efterkälken vad gäller digitalisering och för att kunna
följa den digitala utvecklingen också i framtiden förutsätts det att
elektronisk mötespraxis möjliggörs. Enligt 120 § i Karleby stads
förvaltningsstadga fastställer stadsstyrelsen de administrativa och
tekniska krav samt krav på datasäkerhet som hänför sig till
elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsfattande.
Om det är nödvändigt att behandla säkerhetsklassificerade uppgifter
vid räddningsnämndens sammanträde ska också de krav som ställs
på räddningsmyndigheten beaktas vid behandlingen av uppgifterna.
Säkerhetsklassificerat material kan behandlas endast med sådan
teknisk utrustning vars överensstämmelse med kraven påvisas på
basis av den auditering som utförs av ett tillsynsorgan som godkänts
av myndigheten och på basis av ett beslut som grundar sig på
myndighetens auditering. Alternativt behandlas dessa ärenden
endast vid sådana sammanträden där medlemmarna är närvarande
och i lokaler som uppfyller kraven för behandling av materialet.
Organet kan enligt kommunallagen (410/2015) ordna elektroniska
sammanträden. Man kan delta i ett slutet elektroniskt sammanträde
endast från en sådan plats där de sekretessbelagda uppgifterna och
de diskussioner som förs på sammanträdet inte kan höras eller ses
av utomstående. Organet kan fatta beslut i ett slutet elektroniskt
beslutsförfarande i enlighet med 100 § i kommunallagen.
Beslutsförfarandet kan användas i alla ärenden som hör till organets
beslutanderätt.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden beslutar
- att organet tar i bruk möjligheten till elektroniska sammanträden
och elektroniskt beslutsförfarande som Karleby stads beslutat om
allteftersom Karleby stadsstyrelse fattar beslut i ärendet och
besluten vinner laga kraft
- skaffa datautrustning till räddningsnämndens medlemmar som
uppfyller kraven på funktionalitet och datasäkerhet.
Beslut
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Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.

