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IBRUKTAGANDET AV SAMARBETSPLANEN FÖR BEREDSKAP INFÖR MARINA FLER-
TYPSOLYCKOR 
 
  
1. Samarbetsplanens syfte 

 
Syftet med samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor är att klargöra de 
skilda aktörernas roll vid marina stor- och flertypsolyckor samt att definiera de riksomfat-
tande verksamhetsmodellerna för de centrala funktioner vilka förutsätter samarbete. Med 
samarbetsplanen stärks grunderna för sjöräddningstjänstens operativa beredskapsplane-
ring, utbildning och verksamhet. 
 

2. Parter i samarbetsavtalet 
 

I beredningen av samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor har följande 
aktörer deltagit: 
 

-  Arctia Shipping Oy 
-  Finavia Abp 
-  Finnpilot Pilotage Oy 
-  Nödcentralverket 
-  Meteorologiska institutet  
-  Kommunikationsministeriet  

 -  Trafikverket 
 -  Trafiksäkerhetsverket  

-  Meritaito Oy 
-  Meriturva Oy 
-  Marinen 
-  Olycksutredningscentralen 
 

-  Polisstyrelsen 
-  Försvarsministeriet 
-  Gränsbevakningsväsendet 
-  Inrikesministeriets räddningsavdelning 
-  Social- och hälsovårdsministeriet 
-  Suomen lauttaliikenne Oy 
-  Finlands Sjöräddningssällskap rf 
-  Finlands Röda Kors rf 
-  Finlands miljöcentral 

 -  Tullverket 
-  Kommunikationsverket 
-  Ålands Sjöräddningssällskap rf. 

 
 

3. Samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor 
 

Samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor innehåller 1.12.2012 följande 
komponenter: 
 
- Centrala normer med anknytning till en marin stor- och flertypsolycka 
- Sjöräddningstjänstens analys av hot 
- Klassificeringen av olyckor 
- Grunderna för sjöräddningstjänsten och ledningen vid en flertypsolycka 
- Verksamheten i den riksomfattande delegationen för sjöräddningstjänsten och 

sjöräddningsundercentralernas ledningsgrupper 
- Grunderna för den regionala samarbetsplaneringen 
- Grunderna för besiktning av sjöräddningsenheterna 
- Grunderna för telekommunikation 
- Information 
- Evakuering från havet 
- Inrättandet av en evakueringscentral 
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- Akutvårds- och TRIAGE -verksamheten till havs 
- Insamlande av passageraruppgifter, identifieringen av offer och informationen till 

anhöriga 
- Tjänster berörande väder och förhållanden 
- Verksamhet i situationer med brand på fartyg 
- Grunderna för ledningen av bekämpning av olje- och fartygskemikalieskador 
- Skyddsplats 
- Utredning av marina olyckor 
- Med marina uppgifter anknutna riksomfattande utbildningssystem 
- Principerna för användning av luftfarkoster 
- Utnyttjandet av statsbolagens fartygsmateriel i sjöräddningstjänsten 
 
Avsikten är att till samarbetsplanen i fortsättningen ska fogas åtminstone följande kompo-
nenter: 
- Grunderna för verksamheten på området för kemikalieolyckor (i 2013 års ar-

betsplan) 
- Myndigheternas behörigheter och räddningsmyndigheternas roller (i 2013 års 

arbetsplan) 
 
 

4. Upprätthållande, utvecklande och publicering av samarbetsplanen 
 
Samarbetsplanen upprätthålls och utvecklas kontinuerligt. För uppdateringen av planen 
svarar delegationen för sjöräddningstjänsten, som enligt sjöräddningslagen bistår Gräns-
bevakningsväsendet i planeringen, utvecklandet och uppföljningen av sjöräddningstjäns-
ten. I delegationen för sjöräddningstjänsten är företrädda så gott som alla parter i samar-
betsavtalet, varför man inte behöver inrätta någon separat organisation för att upprätthålla 
planen. Aktörer som inte hör till delegationen för sjöräddningstjänsten kan ställa förslag till 
delegationen per brev eller genom att delta som sakkunnig i delegationsmöten vilka be-
handlar deras egen verksamhet. 
 
För publiceringen av samarbetsplanen svarar Gränsbevakningsväsendet. Publiceringen 
sker endast elektroniskt. Den vid respektive tidpunkt a jour samarbetsplanen för beredskap 
inför marina flertypsolyckor kan i fortsättningen laddas ner från adressen www.raja.fi/SAR. 
 
Envar aktör svarar för sin del för att uppgifterna om och principerna för samarbetsplanen 
förmedlas inom det egna ansvarsområdet / organisationen. 
 

 
5. Ibruktagande och uppsägning av samarbetsplanen 
 

Tillämpningen av samarbetsplanen på sjöräddnings- och flertypsolycksverksamheten in-
leds vid Gränsbevakningsväsendet fr.o.m. 1.1.2013. 
 
Samarbetsparterna förbinder sig med en separat skriftlig anmälan till de beskrivningar och 
linjedragningar vilka framförts i samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor 
och påbörjar tillämpningen av principerna enligt samarbetsplanen i räddningsverksamheten 
vid marina olyckor och i med dem anknuten utbildning och annat samarbete. 
 
Som bilaga finns en modell för anmälan, som man vid behov också kan begära som en se-
parat Word fil per e-post från adressen sar@raja.fi, Varje förvaltningsområde, ansvarsom-
råde eller aktör som anknyter till sjöräddningstjänsten bör med en anmälan enligt modellen 
meddela om att samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor tas i bruk inom 
ramen för det egna ansvarsområdet eller den egna organisationen. Mottagarna kan själva 
besluta på vilken organisationsnivå anmälan undertecknas. Det bör emellertid märkas, att 
de modeller som godkänns är riksomfattande verksamhetsmodeller. 
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Gränsbevakningsväsendet ber mottagarna att sända anmälan, av vilken framgår de i den 
bilagda modellen för anmälan nämnda sakerna, till stabens för Gränsbevakningsväsendet 
registratorskontor per e-post (rajavartiolaitos@raja.fi) eller per post (Staben för Gränsbe-
vakningsväsendet, PB 3, 00131 Helsingfors) gärna senast 30.11.2012. 
 
Parterna kan säga upp sig från tillämpningen av planen med en skriftlig anmälan till staben 
för Gränsbevakningsväsendet, som förmedlar anmälningarna till de övriga. 

 
 
 
 Chefen för Gränsbevakningsväsendet 

Generallöjtnant  Jaakko Kaukanen 
 
 
 Avdelningschef 

Brigadgeneral  Mikko Kirjavainen 
 

Handlingen har undertecknats elektroniskt i systemet för ärendehantering. Gränsbevakningsvä-
sendet 19.11.2012 kl. 10.46. Underteckningens riktighet kan verifieras hos registratorskontoret. 

 
 

BILAGA Modell för anmälan 
 
DISTRIBUTION  
  
 På separat sida 
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DISTRIBUTION  
  

- Arctia Shipping Oy 
- Finavia Abp 
- Finnpilot Pilotage Oy 
- Nödcentralverket 
- Meteorologiska institutet 
- Kommunikationsministeriet 
- Trafikverket 
- Trafiksäkerhetsverket 
- Meritaito Oy 
- Meriturva Oy 
- Marinen 
- Justitieministeriet 
- Olycksutredningscentralen 
- Polisstyrelsen 
- Försvarsministeriet 
- Inrikesministeriets räddningsavdelning 
- Social- och hälsovårdsministeriet 
- Suomen lauttaliikenne Oy 
- Finlands Sjöräddningssällskap rf 
- Finlands Röda Kors rf 
- Finlands miljöcentral 
- Tullverket 
- Statsrådets kansli 
- Finansministeriet 
- Kommunikationsverket 
- Miljöministeriet 
- Ålands Sjöräddningssällskap rf 
 
 




