
2 
 

 

Miljömyndigheterna (uppgifter vid bekämpningen av fartygsolje- och fartygskemikalie-
skador) 

Finlands miljöcentral 
- är bekämpningsmyndighet vid bekämpningen av fartygsoljeskador och far-

tygskemikalieolyckor och har till uppgift den allmänna organiseringen och 
utvecklingen av bekämpningen av de nämnda skadorna  

- ansvarar för bekämpningen av oljeskador och kemikalieolyckor i enlighet 
med de internationella konventionerna om förhindrande av att vattnen för-
orenas eller begränsande av föroreningen 

- miljöcentralen har på basis av bestämmelserna bland annat följande upp-
gifter: 

- beslutar om omedelbara bärgnings- och övriga arbeten som gäller fa-
tyget och lasten och om vidtagande av åtgärder för att förhindra att 
vattnen förorenas eller för att begränsa föroreningen 

- förordnar vid behov om bekämpningen och tillsätter en ledare för be-
kämpningsarbetena  

- ställer behövliga bekämpningsredskap till förfogande 
- svarar för övervakningen av fartygsutsläpp inom Finlands territorial-

vatten 
 

Den regionala miljömyndigheterna 
- styr och organiserar bekämpningen av fartygsoljeskador och deltar vid be-

hov i bekämpningen  
- svarar för utarbetandet av samarbetsplaner för de olika havsområdena för 

bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor  
- svarar även för organiseringen av syneförrättningar vid oljeskador samt för 

organiseringen av undersökningar gällande miljökonsekvenserna i sam-
band med kemikalieskador 

 
 
Räddningsmyndigheterna 

Räddningsverket 
- leder, då fartyget är förtöjt vid kajen, med stöd av befogenheterna i rädd-

ningslagen verksamheten 
- arbetar under ledning av fartygets befälhavare då fartyget är under gång 

eller ligger för ankar 
- har specialkompetens i fråga om brand- och räddningstjänst 
- svarar i allmänhet för inrättandet av evakueringscentraler i enlighet med 

kommunernas beredskapsplaner och samordnar de stödfunktioner som 
ansluter sig till detta 

 
 
Nödcentralsverket 

Nödcentralen 
- samarbetar med sjöräddningens ledningscentral 
- mottar vid behov anmälningar om olyckor till det allmänna nödnumret 112 

och förmedlar uppgift om dessa till sjöräddningens ledningscentraler 
- gör en riskbedömning i anknytning till anmälan 
- alarmerar vid behov resurser i enlighet med riskbedömningen och samar-

betsinstruktionerna 
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Polisen 

Centralkriminalpolisen 
- svarar för utredningen av allvarliga brott eller olyckor samt för identifiering-

en av avlidna (DVI) 
 

Lokalpolisen 
- deltar i räddningsinsatserna och upprätthållandet av ordningen 
- har anmälningsskyldighet om en olycka till övriga aktuella polisinrättningar 

och till ledningscentralen vid polisen i Helsingfors 
- beträffande ledningsansvaret i ”Laiva-Erti” situationer ges instruktioner i 

polisens interna anvisningar 
- Helsingfors polisinrättning: 

- har riksomfattande ansvar för specialåtgärder (Karhu&Tepo) i sam-
band med upprätthållandet av allmän ordning 

- är nationell kontaktpunkt för sjöräddningscentralen (MRCC) 
- Polisen svarar för efterspaningen av en person som försvunnit på havsom-

rådet, efter det att sjöräddningstjänstens efterspanings- och räddningsak-
tioner har avslutats som resultatlösa (jmfr. punkt 3.4.4 i denna instruktion). 

 
 
Meteorologiska institutet 

- ställer sakkunskapen inom sitt verksamhetsområde till gränsbevaknings-
väsendets förfogande 

- producerar de väder-, sjöväder- och säkerhetstjänster räddningstjänsten 
behöver 

- upprätthåller Gränsbevakningsväsendets väderportal 
 
 

Hälsovårdsmyndigheterna och akutvårdstjänsten 
- Sjukvårdsdistrikten organiserar och utvecklar utöver de förstahjälpsåtgär-

der som vidtas av sjöräddningstjänsten även sådana akutvårdstjänster 
som behövs vid uppgifter till sjöss. Vårdberedskapen kan fördelas enligt 
följande:  

- samtliga räddningstjänstens efterspanings- och räddningsenheter har 
förmåga till förstahjälpsåtgärder på minst ”lekmannanivå” 

- i uppgifter som förutsätter akutvård på basnivå används i regel 
Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikoptrar. Vid behov kan i 
uppgifter som förutsätter akutvård på basnivå användas även enhe-
ter vid räddningstjänsten eller medicinaltjänsten som transporteras till 
olycksplatsen med sjöräddningstjänstens enheter 

- sjöräddningstjänstens helikopter i jourberedskap har alltid akutvårds-
beredskap på basnivå samt förmåga att transportera basnivåpatien-
ter 

- vid akutvårdsuppgifter med en förutsatt vårdnivå i anknytning till sjö-
räddningstjänsten stödjer man sig hälsovårdsmyndigheternas jour- 
och akutvårdstjänster 

- Hälsovårdsmyndigheternas akutvårdstjänst svarar för produktionen av sjö-
räddningens telefonförmedlade läkartjänster samt för organiseringen av  


