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MONIALAISIIN MERIONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMISEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEL-
MAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 
 
  
1. Yhteistoimintasuunnitelman tarkoitus 

 
Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelman tarkoitus on 
selkeyttää eri toimijoiden roolia merellisissä suur- ja monialaonnettomuuksissa sekä määri-
tellä keskeisten yhteistoimintaa edellyttävien toimintojen valtakunnalliset toimintamallit. Yh-
teistyösuunnitelmalla vahvistetaan meripelastustoimen operatiivisen valmiussuunnittelun, 
koulutuksen ja toiminnan perusteita. 
 
 

2. Yhteistoimintasuunnitelman osapuolet 
 

Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelman valmisteluun 
ovat osallistuneet seuraavat toimijat: 
 

-  Arctia Shipping Oy 
-  Finavia Oyj 
-  Finnpilot Pilotage Oy 
-  Hätäkeskuslaitos  
-  Ilmatieteen laitos  
-  Liikenne- ja viestintäministeriö  

 -  Liikennevirasto  
 -  Liikenteen turvallisuusvirasto 

-  Meritaito Oy 
-  Meriturva Oy 
-  Merivoimat 
-  Onnettomuustutkintakeskus 

-  Poliisihallitus 
-  Puolustusministeriö 
-  Rajavartiolaitos  
-  Sisäasianministeriön pelastusosasto 
-  Sosiaali- ja terveysministeriö  
-  Suomen lauttaliikenne Oy 
-  Suomen meripelastusseura ry 
-  Suomen punainen risti ry 
-  Suomen ympäristökeskus 

 -  Tullilaitos 
-  Viestintävirasto 
-  Ålands Sjöräddningssälskap rf. 

 
 

3. Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma 
 

Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma pitää 1.12.2012 
sisällään seuraavat osat: 
 
- Merelliseen suur- ja monialaonnettomuuteen liittyvä keskeinen normisto 
- Meripelastustoimen uhka-analyysi 
- Onnettomuuksien luokittelu 
- Meripelastustoimen ja monialaonnettomuuden johtamisen perusteet 
- Meripelastustoimen valtakunnallisen neuvottelukunnan ja meripelastuslohkojen 

johtoryhmien toiminta 
- Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet 
- Meripelastusyksiköiden katselmoinnin perusteet 
- Viestiliikenteen perusteet 
- Tiedottaminen  
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- Evakuointi mereltä 
- Evakuointikeskuksen perustaminen 
- Ensihoito- ja TRIAGE -toiminta merellä 
- Matkustaja tietojen kerääminen, uhrien tunnistaminen ja omaisille tiedottaminen 
- Sää- ja olosuhdepalvelut 
- Toiminta laivapalotilanteissa 
- Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtamisen perusteet 
- Suojapaikka 
- Merellisten onnettomuuksien tutkinta 
- Merellisiin tehtäviin liittyvät valtakunnalliset koulutusjärjestelmät 
- Ilma-alusten käytön periaatteet 
- Valtion yhtiöiden aluskaluston hyödyntäminen meripelastustoimessa  

Yhteistoimintasuunnitelmaan on tarkoitus liittää jatkossa ainakin seuraavat osat: 
- Kemikaalionnettomuusalueella toiminnan perusteet (vuoden 2013 työsuunnitel-

massa) 
- Viranomaisten toimivaltuudet ja pelastusviranomaisten roolit (vuoden 2013 työ-

suunnitelmassa) 
 
 

4. Yhteistoimintasuunnitelman ylläpitäminen, kehittäminen ja julkaisu 
 
Yhteistoimintasuunnitelmaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Suunnitelman päivittämi-
sestä vastaa meripelastustoimen neuvottelukunta, joka on meripelastuslain mukaan Raja-
vartiolaitoksen apuna meripelastustoimen suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa. 
Meripelastustoimen neuvottelukunnassa on edustettuina lähes kaikki yhteistoimintasopi-
muksen osapuolet, jonka vuoksi ei ole tarpeellista luoda erillistä organisaatiota suunnitel-
man ylläpitoon. Meripelastustoimen neuvottelukuntaan kuulumattomat toimijat, voivat tuoda 
esityksiä neuvottelukunnalle kirjeitse tai osallistumalla asiantuntijana omaa toimintaansa 
käsitteleviin neuvottelukunnan kokouksiin.  
 
Yhteistyösuunnitelman julkaisemisesta vastaa Rajavartiolaitos. Julkaisu tapahtuu vain säh-
köisesti. Kulloinkin ajantasainen monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoi-
mintasuunnitelma on ladattavissa jatkossa osoitteesta www.raja.fi/SAR.    
 
Kukin toimija vastaa osaltaan yhteistoimintasuunnitelman tietojen ja periaatteiden välittämi-
sessä oman toimialansa / organisaationsa sisällä. 
 

 
5. Yhteistoimintasuunnitelman käyttöönottaminen ja irtisanominen 
 

Yhteistoimintasuunnitelman soveltaminen meripelastus- ja monialaonnettomuustoimintaan 
aloitetaan Rajavartiolaitoksessa 1.1.2013 alkaen.  
 
Yhteistoimintaosapuolet sitoutuvat erillisellä kirjallisella ilmoituksella monialaisiin merionnet-
tomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelmassa esitettyihin kuvauksiin ja linjauksiin 
ja aloittavat yhteistoimintasuunnitelman mukaisten periaatteiden soveltamisen merellisien 
onnettomuuksien pelastustoiminnassa ja niihin liittyvässä koulutuksessa ja muussa yhteis-
toiminnassa. 
 
Liitteenä on ilmoitusmalli, jonka voi pyytää tarvittaessa myös erillisenä word -tiedostona 
sähköpostitse osoitteesta sar@raja.fi. Kukin meripelastustoimeen liittyvän hallinnonalan, 
toimialan tai toimijan tulisi ilmoittaa mallin mukaisella ilmoituksella monialaisiin merionnet-
tomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelman käyttöönottamisesta oman toimialan-
sa tai organisaation puitteissa. Vastaanottajat voivat itse päättää millä organisaation tasolla 
ilmoitus allekirjoitetaan. On kuitenkin huomattava, että hyväksyttävät mallit ovat valtakun-
nallisia toimintamalleja 
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Rajavartiolaitos pyytää vastaanottajia toimittamaan ilmoituksen, josta selviää liitteenä ole-
van ilmoitusmallissa mainitut asiat, Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamoon sähköpostilla 
(rajavartiolaitos@raja.fi) tai postitse (Rajavartiolaitoksen esikunta, PL 3, 00131 Helsinki) 
mielellään 30.11.2012 mennessä. 
 
Osapuolet voivat irtisanoutua suunnitelman soveltamisesta kirjallisella ilmoituksella Raja-
vartiolaitoksen esikuntaan, joka välittää ilmoitukset muille.  

 
 
 
 Rajavartiolaitoksen päällikkö 

Kenraaliluutnantti  Jaakko Kaukanen 
 
 
 Osastopäällikkö  

Prikaatikenraali  Mikko Kirjavainen 
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 19.11.2012 klo 
10.46. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 
 

LIITE Ilmoitusmalli 
 
JAKELU erillisellä sivulla 
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JAKELU  
 -  Arctia Shipping Oy 

-  Finavia Oyj 
-  Finnpilot Pilotage Oy 
-  Hätäkeskuslaitos  
-  Ilmatieteen laitos,  
-  Liikenne- ja viestintäministeriö  
-  Liikennevirasto  

  -  Liikenteen turvallisuusvirasto 
-  Meritaito Oy 
-  Meriturva Oy 
-  Merivoimat 
-  Oikeusministeriö 
-  Onnettomuustutkintakeskus 
-  Poliisihallitus 
-  Puolustusministeriö 
-  Sisäasianministeriön pelastusosasto 
-  Sosiaali- ja terveysministeriö 
-  Suomen lauttaliikenne Oy 
-  Suomen meripelastusseura ry 
-  Suomen punainen risti ry 
-  Suomen ympäristökeskus 

 -  Tullilaitos 
-  Valtioneuvoston kanslia 
-  Valtiovarainministeriö 
-  Viestintävirasto 
-  Ympäristöministeriö 
-  Ålands Sjöräddnings Sälskap rf. 
 




