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I N R I K E S M I N I S T E R I E T
S TA B E N F Ö R
G R Ä N S B E VA K N I N G S V Ä S E N D E T
Helsingfors

17.9.2005

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland och ansvarar för
ordnande av sjöräddningsverksamheten för räddning av människoliv till havs. Detta ansvar
inkluderar ledning av den egentliga efterspanings- och räddningsverksamheten och dessutom
även planering, utveckling och övervakning av sjöräddningsverksamheten, sammanpassning av
myndighets- och frivilligverksamhet samt organisering av utbildnings- och upplysningsverksamhet gällande sjöräddning.
Verksamhets- och ledningsmodellen för gränsbevakningsväsendets sjöräddning grundar sig på
nationella förordningar och bestämmelser och dessutom på internationella konventioner och
rekommendationer. Vår målsättning är fortlöpande att gränsbevakningsväsendet skall kunna
leda alla krävande sjöräddningshändelser och skrida till räddningsåtgärder med egen utrustning
i alla förhållanden och alla säkerhetssituationer. Gränsbevakningsväsendets sjöräddningssystem
testas i praktiken årligen i närmare 2000 sjöräddningssituationer där ca 3500 människor räddas
eller får hjälp.
Vikten av ett fungerande sjöräddningssystem framhävs speciellt i stora flertypsolyckor där människoliv, miljö och egendom samtidigt är hotade. I dessa fall kan det vara fråga om omedelbar
organisering av samarbete mellan flera olika stater, olika ansvarsmyndigheter och frivilliga samt
ett kommersiellt räddningsföretag, enligt de krav som situationen ställer. Beredskap för flertypsolyckor kräver aktiv kontakt med ansvariga aktörer, planering och gemensamma övningar eftersom det är nödvändigt att redan på förhand känna till hurdana förfaringssätt och resurser alla
deltagare i ett räddningsuppdrag har. Med tanke på olycksberedskap är det viktigt att gränsbevakningsväsendet förmedlar information om Finlands sjöräddningstjänsts uppbyggnad, resurser
och förfaringssätt, till alla som deltar i sjöräddning samt till alla som rör sig till havs.
Med tanke på det ovan nämnda utarbetades inom gränsbevakningsväsendet år 2003 en
Sjöräddningsinstruktion avsedd för alla som deltar i sjöräddningsverksamheten och för andra
som rör sig till havs. Denna instruktion kompletteras av en Sjöräddningshandbok som nu publiceras och som är avsedd som lärobok för sjöräddningsskolning, som stöd för sjöräddningsledningen och som verktyg för professionella och frivilliga som utför praktiskt arbete inom
sjöräddningen. Sjöräddningshandboken lämpar sig också som detaljerad informationskälla för
alla aktörer till havs, läroverk inom branschen och intresserade av sjöräddningsverksamhet.
Handboken är strukturerad så, att varje aktör lätt kan hitta material som gäller det egna området
och den egna uppgiften. Ledningen som sker på olika nivåer inom sjöräddningsverksamheten,
kräver alltid tillämpning av inlärda modeller och funktioner. På grund av mångfalden av sjöräddningssituationer har handboken strukturerats så att de presenterade verksamhetsmodellerna
skall vara till nytta i ledningen av så många olika situationer som möjligt och i de praktiska
prestationerna.
Chefen för gränsbevakningsväsendet
Viceamiral

Jaakko Smolander

Biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet
Generalmajor
Jaakko Kaukanen
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