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Sammanträdets laglighet och rätt till beslut
RADD § 33
Räddningsdirektör

Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslut
fört.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Val av protokolljusterare
RADD § 34
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 Sixten Fagernäs och Helinä
Tuomela till justerare av detta sammanträdesprotokoll.
Justeringens tidsgräns är 9.7.2020.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Föredragningslista
RADD § 35
Räddningsdirektör

Räddningsnämnden godkänner föredragningslistan.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckning till kännedom
RADD § 36
Tjänsteinnehavarnas beslutsförteckningar 20.5.- 22.6.2020 delges
räddningsnämnden för kännedom.
Tillläggsmaterial § 36
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar godkänna tjänsteinnehavarnas
beslutsförteckningar som delgivits nämnden för kännedom.

Beslut

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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02.07.2020

Räddningsdirektörens aktualitetsrapport
RADD § 37
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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Förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023/1. behandling
445/02.02.00/2020
RADD § 38
.
Beredning: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen, tfn 040 489 2299,
ekonomichef Hanna Ekholm-Kippo, tfn 044 780 9313
Räddningsverkets budgetförslag och förslag till ekonomiplan/
driftsekonomi
Följande faktorer har fungerat som utgångspunkter för uppgörandet
av budgeten:
Månadslönerna beräknas enligt lönerna i april 2020, förhöjda med
2,5 %. De lönebaserade pensionsavgifterna har budgeterats enligt
16,9 % och socialskyddsavgifterna enligt 4,10 %.
För övriga utgifter har i regel inte reserverats inflationsjusteringar,
utan de har i huvudsak budgeterats enligt budgeten för 2020.
Undantag utgörs av de köpta tjänster som beror på ibruktagandet av
myndigheternas gemensamma ledningssystem för fältarbetet
(KEJO) och förvaltningens säkerhetsnät (TUVE) samt kostnaderna
för telekommunikation via utrustning som installerats i
släckningsbilar. Förändringen uppgår totalt till ca 54 800 euro för
räddningsverksamheten. De externa IT-utgifterna för
myndighetsverksamheten och förvaltningen stiger till totalt med 23
300 euro och de interna IT-utgifterna minskar med motsvarande
belopp. Också hyrorna för byggnader har höjts med ca 1,5 %
(förändring totalt ca 46 300 euro). Tidigare år har räddningsverket
återbetalat betalningsandelar till kommunerna. Återbetalningarna
har i huvudsak berott på besparingar i personalkostnaderna, då
överskottet från dessa enligt åtagandenivåerna inte får användas för
att täcka andra kostnader.
I räddningsverkets IKT-kostnader finns fortfarande betydande
förändringar som beror på förberedelse för införande och
användning av tjänsterna i den offentliga förvaltningens
säkerhetsnät. Införandet av tjänsterna började 2018 I kostnaderna
har beaktats även de byggkostnader av engångskaraktär som
införandet av tjänsterna kräver. Under övergångsperioden orsakar
användningen räddningsverket dubbla kostnader på grund av två
skilda miljöer, vilket medför höjda kostnader under
övergångsperioden.
Upphandlingen av datorerna baserar sig i fortsättningen på
säkerhetsnätets apparattjänst (leasing) i stället för den tidigare
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investeringsbaserade upphandlingen.
I budgeten har vidare beaktats de eventuella kostnader som
räddningsväsendets upphandling av en gemensam
tillsynsapplikation orsakar räddningsverket. I budgeten har inte
beaktats eventuella IKT-förändringskostnader som räddningsverkets
övergång till landskapet kommer att orsaka. IKT-kostnaderna
inkluderar inte kostnaderna för alla nuvarande tjänster till fullt
belopp, utan dessa beaktas vid uppgörandet av budgeten för 2021.
Ändringarna i budgeten framgår närmare av budgetförslaget.
Budgetförslag och förslag till ekonomiplan BILAGA A § 38
I anknytning till vård- och räddningsreformen ingår även
räddningsverket till de aktörer som omfattas av förändringarna.
Överföringen av räddningsverket till en del av
landskapsförvaltningen torde ske 1.1.2023. I budgeten och
ekonomiplanen har verksamheten och investeringarna behandlats
med beaktande av överföringen av det ekonomiska ansvaret på nya
ansvariga instanser.
Budgeten innehåller inte eventuella förtidsavgifter för avtalspersonal.
Eftersom ansvaret för organiseringen av prehospital akutsjukvård
övergick till sjukvårdsdistriktet 2013, bereds budgeten för 2021 i
samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt på basis av samarbetsavtalet
för räddningsnämndens andra behandling av budgeten. Anskaffning
av fordon och dyra anordningar för prehospital akutsjukvård görs i
tillämpliga delar som leasinganskaffning.
Första insatsen som räddningsverket sköter avtalsenligt har förts in i
budgeten som kostnadsneutral verksamhet, dvs. att utgifterna som
första insatsen förorsakar räddningsverksamheten är lika stora som
de ersättningar som fås för den.
Förslaget innehåller de lokaler som kommunerna äger gemensamt,
dvs. de lokaler som räddningsverkets ledningscentral använder.
Förslaget innehåller hyres- och underhållskostnaderna för dessa
lokaler. I budgeten har beaktats räddningsverksamhetens
hyresutgifter som kommunerna debiterar av räddningsverket. Om
den hyra som kommunerna debiterar ändras, beaktas motsvarande
ändring i budgeten med motsvarande belopp.
Räddningsverkets budgetförslag och förslag till ekonomiplan/
investeringar
Förslaget innehåller räddningsverkets investeringar för 2021 och
förslag till ekonomiplan för 2022–2023. Räddningsnämndens
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investeringar framgår närmare av budgetförslagets investeringsdel.
Räddningsdirektören

Räddningsnämnden beslutar
1

sända följande dokument till kommunerna för hörande
a) budgetförslaget för 2021 och förslaget till
ekonomiplan för åren 2022–2023.
b) investeringsförslaget för 2021 och förslaget till
ekonomiplan för åren 2022–2023.

Behandling:

2

att kommunernas utlåtanden ska lämnas in före
31.8.2020,

3

föreslå kommunerna att de förbinder sig till de inköp
som ingår i investeringsprogrammet, eftersom
genomsnittsåldern för räddningsverkets materiel har
stigit oroväckande mycket under de senaste åren på
grund av väntan på förändringar som landskaps- och
vårdreformen skulle leda till inom räddningsväsendet,

4

att beslutet justeras vid sammanträdet.

Räddningsnämnden föreslog att beslutsförslaget ändras enligt det
nedanstående.
1

sända följande dokument till kommunerna för hörande
a) budgetförslaget för 2021 och förslaget till
ekonomiplan för åren 2022–2023.
b) investeringsförslaget för 2021 och förslaget till
ekonomiplan för åren 2022–2023.
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2

att kommunernas utlåtanden ska lämnas in före
31.8.2020,

3

föreslå kommunerna att de förbinder sig till de inköp
som ingår i investeringsprogrammet, eftersom
genomsnittsåldern för räddningsverkets materiel har
stigit oroväckande mycket under de senaste åren på
grund av väntan på förändringar som landskaps- och
vårdreformen skulle leda till inom räddningsväsendet,
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- Räddningsnämnden uttrycker sin oro över såväl
oljebekämpningsmaterieletutrustningen som
oljebekämpningsutbildningen i Finland.
- att beslutet justeras vid sammanträdet.
Beslut
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Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Utvärderingsberättelse för 2019
RADD § 39
Beredning: räddningsdirektör Jaakko Pukkinen, tfn 040-4891199
Karleby stadsstyrelse har på sitt sammanträde 22.6.2020 gett
anvisningar till sektorerna om de fortsatta åtgärder som
revisionsnämndens utvärderingsberättelse, som behandlats av
Karleby stadsfullmäktige 15.6.2020, förutsätter av alla sektorer.
Sektorerna ska lämna in åtgärdsförslag till stadskansliet senast
25.9.2020.
Vad gäller räddningsnämnden har de ärenden som framgår av det
bifogade kompletterande materialet som lämnats till nämndens
ledamöter tagits upp i revisionsnämndens utvärderingsberättelse
med fokus på resultaten av arbetshälsoenkäten 2019.
Arbetet för att förbättra välbefinnandet i arbetet vid räddningsverket
är en fortgående process som inbegriper samarbete mellan hela
personalen med hänsyn till principerna om likabehandling och
jämställdhet. Olika aktörers välbefinnande i arbetet behandlas i
samband med individuella hälsoundersökningar vid Työplus och i
arbetsgemenskapsenkäter samt på arbetsplatsmöten, vid
samarbetsförhandlingar, i utvecklingsgruppen och i avdelningarnas
utvecklingsgrupper, vid utvecklingssamtal, på avdelningsmöten osv.
Vid räddningsverket används det riksomfattande programmet ”Pera”
för arbetssäkerhet och rapporteringen inom räddningsväsendet och
den prehospitala akutsjukvården. I programmet samlas
lägesuppgifter i realtid om personalens undantagsanmälan,
olycksfall i arbetet och tillbud. Förutom Karleby stads
arbetarskyddsorganisation har räddningsverket också en egen
arbetarskyddsorganisation med arbetarskyddsombud och en
arbetarskyddsansvarig som företräder arbetsgivaren. Resultaten av
arbetshälsoenkäten diskuteras efter att resultaten publicerats i
arbetsgemenskaperna antingen tillsammans med chefen eller
stadens personalavdelning samt i de grupper eller under de samtal
som nämns i början av stycket.
Den kritik som arbetsgivaren fått framkommer främst i
arbetshälsoenkäterna. I samband med t.ex. utvecklingssamtal eller
samarbetsförhandlingar ges det endast lite negativ respons och
därför kan man inte reagera omedelbart på enskilda
mobbningssituationer eller ledningssätt. Vid ett möte 25.6.2020 med
företrädare för den största organisationen som representerar
personalen framkom inget avvikande i de frågor som lyftes fram i
arbetshälsoenkäten.
Via personaltjänster har personalen fått utbildning i Karleby stads
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verksamhetsmodell för att förebygga trakasserier och osakligt
bemötande - Vägen till ansvarsfullt beteende i arbetet.
Räddningsverkets gemensamma projekt för välbefinnande i arbetet
(kostnadsstället myndighetsverksamhet och förvaltning) startade
hösten 2018. Projektet leds av Konstituutti som är ett företag i
Karleby som producerar bl.a. arbetshandledning. Projektet skulle
pågå till slutet av 2020 men på grund av coronapandemin fortsätter
projektet till 2021.
Räddningsverket är en regional struktur där en decentraliserad
organisation utgör utmaningar när det gäller att förstå
organisationen som en helhet, som en enhetlig, likställd och jämlik
arbetsgemenskap. I organisationen betonas hela ledningssystemets
och personalens verksamhet, deras vilja och syn när det gäller att
utveckla gemensamma spelregler och välbefinnande i arbetet. När
det regionala räddningsväsendet grundades var målet att skapa en
enhetlig verksamhet där man drar nytta av olika
brandstationskulturer som utvecklats genom åren men med fokus
på likabehandling av personalen.
Sammanhållningen varierar något mellan olika verksamhetsställen, i
andra är den sämre och i andra är den bättre. En av orsakerna är att
man inte nödvändigtvis känner till vad andra gör och om alla har ett
gemensamt mål. Räddningsverkets geografiska omfattning är en av
utmaningarna, precis som vid de flesta andra räddningsverken i
landet.
För att fastställa gemensamma arbetssätt kommer räddningsverket
att fortsätta i augusti 2020 (inleddes vintern 2020, men sköts fram
på grund av coronapandemin) med ett nationellt enhetligt projekt för
övergång till ett processartat arbetssätt. Projektets målsättning är
att skapa en verksamhetsmodell för övergång till processbaserad
serviceproduktion under 2021 med stöd av en utomstående aktör. I
projektet första fas deltar räddningsverkets myndighetsaktörer och
kontorspersonal, och i projektets följande fas består hela
räddningsverkets verksamhetsprincip av processbaserad
serviceproduktion. I anslutning till utvecklandet av välbefinnandet i
arbetet hos personal som utför det operativa skiftarbetet har man
förhandlat med Konstituutti, Työplus och Medirex om olika modeller
för hur välbefinnandet i arbetet kan utvecklas. Dessa modeller skulle
stödja en övergripande utveckling av välbefinnandet i arbetet i fråga
om den fysiska och psykiska arbetsförmågan i dessa
personalgrupper. Modellerna skulle tas i bruk hösten 2020.
Räddningsdirektören
Räddningsnämnden
1.
för en preliminär diskussion om situationen och antecknar
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räddningsnämndens del i revisionsnämndens
utvärderingsberättelse samt den lägesrapport som getts för
kännedom

Beslut

Justering av protokollet

2.

lämna de åtgärdsförslag som stadsstyrelsen begärt till
stadskansliet vid räddningsnämndens följande möte

3.

delge stadsstyrelsen ärendets behandlingsfas.

Räddningsnämnden godkände beslutsförslaget.
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Övriga ärenden
RADD § 40
Inga övriga ärenden.
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