
Reform of Finnish Rescue Services and 
international capabilities

• In Finland, it is planned that the responsibility for organizing rescue 

services will be transferred from municipalities and associations of 

municipalities to welfare areas at the beginning of 2023.

̶ In the future, capacities for international rescue operations will 
be more closely linked to national capacities of regional Rescue 
Departments.

• Finland is preparing to apply for two rescEU CBRN capacities: 

stockpiling and DSM (detection, surveillance and monitoring) 

capacity. Possible cooperation with other Nordic countries.

• Possible aerial forest fire fighting and medical stockpiling capacities 

still require further national level cross-sectoral preparation.



Nordic cooperation and NATO’s civil
preparedness

• Nordic HAGA cooperation – The Finnish Chairmanship 2021
• Nordefco-Haga cooperation ; civ/mil cooperation
• Enhanced cooperation between Finland and Sweden in crisis preparedness, civil defense 

and rescue services
o Ministers signed Letter of Intent 10.2.2021 (Ohisalo and Damberg)
o Goal; further strengthen the countries’ ability to prevent and deal with major 

disasters and crises

• Finland is actively involved in NATO's civil preparedness cooperation as a partner country
o FI focus: CBRN preparedness; improving the crisis resilience of citizens



Material assistance to 
India & Nepal 

• On April 27 Finland offered to provide India with material 
assistance to help the country in its extremely difficult COVID-
19 crisis. 

• The material assistance was sent via the EU’s Civil Protection 
Mechanism on May 11 as a pooling operation with Germany 
and Greece.
o Finland’s assistance consisted of 324 medical oxygen tanks 

and 225 pulse oximeters. 
• On May 11 Finland decided to offer material assistance to Nepal 

as well. 
o Finland is going to send surgical face masks and other 

personal protective equipment to Nepal. 



Ajankohtaisia kansallisia CTIF-asioita

• CTIF on uniikki asiantuntija- ja informaatioverkosto, joka hyödyttää myös suomalaista pelastustoimea
• Organisaation parissa jaettavan tiedon määrä on valtava
• CTIF on myös linkki ns. kolmansiin toimijoihin (esimerkiksi EuroNCAP, IAEA, EU)

• Suomi aktiivinen CTIF:n jäsen: edustuksia 12 komissiossa tai työryhmässä
• Puheenjohtajia kaksi; Mira Leinonen ja Veli-Matti Sääskilahti
• Historiakomissio ja tunnelipalot –työryhmä ilman edustajaa

• Lisäksi Taina Hanhikoski CTIF:n varapuheenjohtajana

• Kansallisen CTIF-toiminnan mahdollistaa Palosuojelurahasto



Ajankohtaisia kansallisia CTIF-asioita
Viimeaikaisia ja tulevia teemoja:

• ISO17840 – standardin implementointi on alkanut hyvin (ajoneuvojen käyttövoimatarroitus) – tästä 
lisää tässä tilaisuudessa

• Nuorisotoiminta on aktiivista, mm. nuorisosymposiumit, varhaisnuoriso-ohjaajien tapaaminen, 
kilpailut

• Korona yhdistää monen teeman toimijoita eri tavoin
• Jatkossa edistetään entistä enemmän komissioiden välistä toimintaa yhdistävien teemojen kautta 

(mm. naiskomissio ja terveyskomissio, vaaralliset aineet ja uudet teknologiat jne)

• Korona siirtänyt paljon tapahtumia joko ajallisesti eteenpäin tai verkkoon – vaikutuksia myös koronan 
jälkeiseen aikaan (hybridikokouksia aiempaa enemmän)
• Tavoitteena saada CTIF:n parissa jaettavaa tietoa entistä suuremman yleisön tietoisuuteen

• Tiedonjakoon panostetaan: uutiskirje, some, nettisivut, tapahtumat – jokainen löytää varmasti oman 
kanavansa


