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Nylands avtalsbrandkårers utlåtande gällande direktivet ”HIKLU ohje 
pelastus- ja ensihoitohenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arvioinnista” 

(HIKLU direktiv gällande bedömning av räddnings- och primärvårdspersonalens 
fysiska funktionsförmåga) 
 

Räddningsverken i Helsingfors samt i Östra, Mellersta och Västra Nyland har 
5.10.2018 avgivit ett gemensamt direktiv gällande bedömningen av rädd-

nings- och primärvårdspersonalens fysiska funktionsförmåga. Direktivet 
träder i kraft 1.1.2019 och med det kompletterar man Inrikesministeriets 
”Anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktions-

förmåga” (på svenska: Inrikesministeriets publikation 6/2016).  
 

Avtalsbrandkårerna i Nyland har gjort följande observationer be-
träffande direktivet:  

 
Direktivet är inte gemensamt godkänt och berett på det sätt som anges i 
samarbetsavtalen mellan avtalsbrandkårerna och räddningsverken. Repre-

sentanter för avtalsbrandkårerna har inte deltagit i beredningen och direk-
tivet har inte före godkännandet tillställts avtalsbrandkårerna för kommen-

tarer. Vi anser att ovan nämnda förfarande strider mot principerna om gott 
samarbete och god avtalspraxis. 
 

I direktivet nämns att det är avsett att användas av räddningsverkets perso-
nal. Det förblir i direktivet oklart om direktivet även gäller avtalsbrand-

kårernas personal. Ur direktivet framgår heller inte vilka konditionsgränserna 
är för avtalsbrandkårister som deltar i grundläggande uppgifter och om detta 
skulle krävas exempelvis innan man deltar i utbildning.  

 
Direktivet har presenterats för avtalsbrandkårerna vid olika gemensamma 

tillfällen. Vid dem har man berättat att räddningsverken som gräns för 
avtalsbrandkårister som deltar i grundläggande uppgifter beträffande kondi-
tionen satt ett FireFit-index på 2. 

 
Avtalsbrandkårerna godkänner att man för krävande uppgifter och grund-

läggande uppgifter som kräver rökdykning uppställer konditionsgränser och 
förstår att brandkårister i grundläggande uppgifter utöver räddningsdykning 
även kan komma att verka i andra fysiskt tunga uppgifter.  

 
Avtalsbrandkårerna godkänner emellertid inte att en person som tillhör en 

avtalsbrandkår men inte har genomgått test av den fysiska funktions-
förmågan anses vara oförmögen att klara av uppgifter inom räddnings-
verksamheten. Deltagandet i testerna skall för andra än rökdykare basera 

sig på frivillighet i enlighet med Inrikesministeriets anvisning som beretts i 
en bred sakkunnigsammansättning. Det har inte heller utretts vilken in-

verkan en utgallrande konditionsgräns har på kontinuiteten i avtalsbrand-
kårernas verksamhet.  
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Avtalsbrandkårerna godkänner inte, på nedan angivna grunder, att man för 
personalen uppställer en utgallrande konditionsgräns för grundläggande upp-
gifter: 

 
− räddningslagen förutsätter inte något FireFit-index av dem som utför 

räddningsverksamhet och något sådant krävs heller inte i den riks-
omfattande anvisningen 

− kravet utgör i många brandkårer en fara för verksamhetens konti-

nuitet eftersom det vid ett förverkligande skulle gallra ut bl.a. flertalet 
kvinnor 

− kravet skulle minska antalet brandkårister med C-körkort, och sådana 
finns det redan nu ont om 

− funktionsförmågan hos hjälp som kommer från andra räddnings-

områden kan inte fastställas på grund av olikheterna i direktiv 
− personalens kompetens kan inte övervakas på en olycksplats  

− man kan inte motivera funktionsduglighetskravet på basen av in-
träffade farosituationer eller misslyckade uppdrag 

− betydelsen av tekniskt kunnande eller mental funktionsförmåga har 

inte beaktats i direktivet 
− inte heller inom andra tunga yrken, t.ex. vid byggnadsarbete, kräver 

man att arbetstagarna uppnått några konditionsgränser 
− i direktivet presenterar man utan motiveringar åtstramningar i jäm-

förelse med nuvarande och riksomfattande konditionskrav 

− den presenterade instruktionen står i strid med brandkårsavtalen inom 
Västra Nylands räddningsverks område. 

 
Avtalsbrandkårerna understöder det att räddningsverket erbjuder hälso-
granskningstjänster och möjlighet för alla dem som deltar i räddnings-

verksamhet att deltaga i tester som bedömer den fysiska funktionsförmågan. 
Räddningsverken bör då se till att det finns tillräckligt med gransknings- och 

testresurser så att avtalsbrandkåristerna har möjlighet att deltaga i 
funktionsduglighetstesterna även under kvällstid och veckändar och på sin 

egen brandstation, och man bör beakta eventuell förlust av arbetsförtjänst 
och resekostnader.  
 

Avtalsbrandkårerna finner det även acceptabelt att man granskar hälso-
tillståndet för dem som utför räddningsverksamhetens grundläggande upp-

gifter så att man kan konstatera att hälsotillståndet ger förutsättningar att 
verka i sådana grundläggande uppgifter som inte kräver rökdykning. Avtals-
brandkårerna finner det mycket viktigt att de som deltar i räddnings-

verksamhet inte har någon sådan sjukdom som kunde riskera hälsan och 
arbetarskyddet. 

 
Nylands avtalsbrandkårer anser det vara tillräckligt att de personer som hör 
till alarmavdelningen deltar i hälsokontroller och att arbetshälsoläkaren avgör 

om personens hälsotillstånd är tillräckligt för utförande av grundläggande 
uppgifter. För de grundläggande uppgifternas del bör konditionsklassen i 

enlighet med Inrikesministeriets anvisning vara endast en rekommendation. 
Ett direktiv får inte heller i oskälig grad belasta eller öka arbetstrycket för 
avtalsbrandkårernas ansvarspersoner.   
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Avtalsbrandkårerna förundrar sig över att räddningsverken vid beredningen 
av ärendet inte har följt de samarbetsavtal som man gemensamt kommit 

överens om med avtalsbrandkårerna och varför man önskat sköta saken på 
detta sätt och i lönndom. Avtalsbrandkårerna ställer sig även frågan om vad 

som kunde vara den verkliga orsaken, brist på eftertänksamhet eller 
bristande kännedom om hur avtalsbrandkårerna som frivilliga organisationer 
fungerar. 

 
Avtalsbrandkårerna förslår således att man inleder öppna förhandlingar på 

basen av den riksomfattande anvisning som Inrikesministeriet gjort och i 
samverkan med räddningsverken i Nyland. Under den tid förhandlingarna på-
går borde man i stället för HIKLU-direktivet, på grund av de bristfälligheter 

som framgått i dess innehåll och beredning, använda den riksomfattande an-
visning som Inrikesministeriet fastställt. Ifrågavarande testanvisning är i om-

fattande bruk runt om i landet och den har konstaterats fungera utan att 
åstadkomma särskilda problem. 
 

Representanterna för Nylands avtalsbrandkårers samarbetsdelegation: 
 

Juho Luukko  Helsingin Sopimuspalokunnat 
Mikko Nurmi  Helsingin Sopimuspalokunnat 
Veikko Pullinen  Espoon Palokunnat – Esbo Brandkårer Ry 

Mika Gröndahl Kyrkslätt Brandkårer – Kirkkonummen 
Palokunnat Rf 

Kjell Flythström  Lohjan Seudun palokuntaliitto Ry 
Jukka Oksanen  Lohjan Seudun palokuntaliitto Ry 
Marko Vesanen  Lohjan Seudun palokuntaliitto Ry 

Hans-Peter Lindgren  Östra Nylands Avtalsbrandkårer 
Olavi Aalto   Östra Nylands Avtalsbrandkårer 

Arto Taskinen  Keski-Uudenmaan Sopimuspalokunnat 
Mika Taavitsainen  Keski-Uudenmaan Sopimuspalokunnat 

Sami Paakkinen  Keski-Uudenmaan Sopimuspalokunnat 
Johan Träskman  Västra-Nylands brandkårsförbund Rf 
Christian Wikström  Västra-Nylands brandkårsförbund Rf 

 
 

Distribution: 
  
 Räddningsdirektörerna för räddningsverken i Nylandsregionen 

 Direktionen för Västra Nylands räddningsverk 
 Direktionen för Mellersta Nylands räddningsverk 

 Östra Nylands regionala räddningsnämnd 
  
 Avtalsbrandkårsdelegationerna inom Nylandsregionen 

 
 För kännedom: 

 Räddningsförbunden inom Nylandsregionen 
 Brandkårerna 
 Brandkårernas regionalföreningar 
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Kontakter: 
Förfrågningar i anslutning till utlåtandet ombedes riktas till adressen:  

uudenmaansopimuspalokunnat@gmail.com  
 


