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Begäran om utlåtande beredningssektionernas bedömningspromemorior om förstudien
till en reform av räddningslagen

1. Bakgrund
Räddningslagen (379/2011) trädde i kraft den 1 juli 2011. Sedan lagen utfärdades har det gjorts flera ändringar i
den. Dessa ändringar gäller bland annat överföringen av ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador till
inrikesministeriet, rätten att få uppgifter, register och sökande av ändring. De bestämmelser som upphävts,
tillfogats och flyttats när lagen ändrats samt de ändringsbehov som föranleds av den välfärdsområdesreform som
är under beredning förutsätter att räddningslagens innehåll och struktur ses över.
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska räddningslagen revideras utifrån en övergripande
utredning. Inrikesministeriet tillsatte den 30 december 2019 ett projekt gällande en förstudie till en reform av
räddningslagen för mandattiden 1 januari 2020–31 december 2020. Projektets mandattid förlängdes den 2 oktober
2020 så att den löper ut den 31 mars 2021. Målet med projektet är att göra en övergripande utredning och
bedömning av synpunkterna om behoven av att ändra lagstiftningen om räddningsväsendet särskilt i fråga om
projektet för utveckling av räddningsväsendet, inrättandet av ett räddningsväsende på landskapsnivå samt den
justering av lagens struktur som tidigare ändringar förutsätter. Målet med projektet är vidare att genom att samla
information och synpunkter skapa förutsättningar för att förnya lagstiftningen om räddningsväsendet inom ett
särskilt tillsatt lagstiftningsprojekt.
Projektet ska producera en bedömning av nuläget och funktionen vad gäller den gällande räddningslagens innehåll
och struktur, behoven av att utveckla lagstiftningen och eventuella nya regleringsbehov för räddningsväsendet
samt att utarbeta motiverade förslag gällande ändringsbehoven och bedöma deras konsekvenser.
Utöver den förstudie till en reform av räddningslagen som nu är föremål för utlåtande berörs räddningsväsendet i
enlighet med statsminister Marins regeringsprogram av en överföring av räddningsväsendet från kommunerna till
välfärdsområdena. Beredningen av den regeringsproposition som gäller detta har genomförts som ett led i socialoch hälsovårdsreformen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Regeringens
proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av
ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12
och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 241/2020 rd) överläts till riksdagen för behandling den 8
december 2020. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om socialoch hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande
av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (det s.k.
SOTE100-paketet) lämnades till riksdagen den 15 april 2021. I det sistnämnda lagstiftningsprojektet är det bland
annat fråga om nödvändiga tekniska ändringar i räddningslagen på grund av välfärdsområdesreformen.
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2. Mål
Målsättningen med förstudien till en reform av räddningslagen är att utarbeta en övergripande utredning för
revidering av räddningslagen enligt regeringsprogrammet. Beredningen har skett i fyra beredningssektioner, vilkas
ordförande var räddningsrådet Janne Koivukoski (Räddningsverksamhet), beredskapsdirektör Jussi Korhonen
(Beredskap för undantagsförhållanden samt befolkningsskydd), konsultativa tjänstemannen Kirsi Rajaniemi
(Förebyggande av olyckor samt tillsyn) och regeringsrådet Ilpo Helismaa (Lagens struktur och gemensamma
bestämmelser). Beredningen i sektionerna har samordnats av en projektgrupp bestående av sektionernas
ordförande under ledning av lagstiftningsdirektör Mika Kättö. För projektet tillsattes en uppföljningsgrupp bestående
av representanter för olika intressentgrupper. Uppföljningsgruppen bestod av representanter för inrikesministeriets
räddningsavdelning, räddningsverken, Finlands Kommunförbund, Räddningsinstitutet, regionsförvaltningsverken
och organisationerna inom räddningsbranschen.
3. Begäran om utlåtande
Föremål för utlåtande är beredningssektionernas promemorior för förstudien till en reform av räddningslagen. Varje
sektion hade i uppgift att bedöma lagstiftningens nuläge och funktion, tillämpningspraxis och behovet av ny
reglering, att utarbeta förslag till revidering av lagstiftningen och eventuella andra åtgärder. Sektionernas förslag
skulle innehålla en bedömning av nuläget, en bedömning av genomförandealternativ, målet för ändringsförslaget,
ett motiverat förslag till innehåll samt en bedömning av förslagens konsekvenser. Sektionerna har indelat sina
förslag till ändringar av räddningslagen i tre kategorier. 1. Brådskande och nödvändiga ändrings- och reformbehov,
2. Tydliga ändrings- och reformbehov som i detta skede inte är nödvändiga, och 3. Ändrings- och reformbehov som
förutsätter ett mer omfattande fortsatt arbete.
Beredningssektionerna för förstudien till en reform av räddningslagen ber de instanser som nämns i sändlistan om
utlåtande om bifogade promemorior. Också andra än de som nämns i sändlistan får lämna utlåtande i ärendet.
4. Tidtabell
Remissyttranden kan lämnas fram till den 30 juni 2021 kl. 16. Utlåtandena är offentliga. I sammandraget av
remissvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.
5. Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena lämnas via e-post till inrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@intermin.fi. Skriftliga
utlåtanden kan också skickas till adressen Inrikesministeriet, PB 26, 00023 Statsrådet. Utlåtande kan lämnas på
finska eller svenska. Nämn diarienummer VN/6185/2021 i följebrevet.
Ytterligare information:
Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 477 413, mika.katto@intermin.fi
Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi (lagens struktur och gemensamma
bestämmelser)
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, kirsi.rajaniemi@intermin.fi (förebyggande av olyckor samt
tillsyn)
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (räddningsverksamhet)
Jussi Korhonen, beredskapsdirektör, tfn 0295 488 289, jussi.korhonen@intermin.fi (beredskap och
befolkningsskydd)
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Räddningsöverdirektör

Kimmo Kohvakka

Ledande sakkunnig
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3 (5)
Sändlista
Ålands landskapsregering
Statens ämbetsverk på Åland
De lokala räddningsväsendena:
Helsingfors/Helsingfors
Västra Nyland/Esbo
Mellersta Nyland/Vanda
Östra Nyland/Borgå
Egentliga Finland/Åbo
Egentliga Tavastland/Tavastehus
Päijänne-Tavastland/ Päijänne-Tavastlands förbund
Kymmenedalen/Kotka
Södra Karelen/Villmanstrand
Södra Savolax/S:t Michel
Mellersta Finland/Jyväskylä
Birkaland/Tammerfors
Satakunta/Björneborg
Södra Österbotten/Seinäjoki
Österbotten/Vasa
Mellersta Österbotten/Karleby
Norra Savolax/Kuopio
Norra Karelen/Joensuu
Älvdalarna/Ylivieska
Kajanaland/Kajana
Uleåborg–Koillismaa/Uleåborg
Lappland/Lapplands förbund
Regionförvaltningsverken
Asukasliitto ry
Asunto- toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Finlands näringsliv rf
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Finanssiala ry
Försörjningsberedskapscentralen
Nödcentralsverket
Meteorologiska institutet
Invalidförbundet rf
Isännöintiliitto
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Konkurrens- och konsumentverket
Finlands fastighetsförbund
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Kuluttajaliitto ry – Konsumentförbundet rf
Ministerierna
Nuohousalan Keskusliitto
Paloilmaisualan yhdistys
Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry
Räddningsverken:
Helsingfors stads räddningsverk
Västra Nylands räddningsverk
Mellersta Nylands räddningsverk
Östra Nylands räddningsverk
Egentliga Finlands räddningsverk
Egentliga Tavastlands räddningsverk
Päijänne-Tavastlands räddningsverk
Kymmenedalens räddningsverk
Södra Karelens räddningsverk
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Södra Savolax räddningsverk
Mellersta Finlands räddningsverk
Birkalands räddningsverk
Satakunta räddningsverk
Södra Österbottens räddningsverk
Österbottens räddningsverk
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
Norra Savolax räddningsverk
Norra Karelens räddningsverk
Älvdalarnas räddningsverk
Kajanalands räddningsverk
Uleåborg–Koillismaa räddningsverk
Lapplands räddningsverk
Räddningsinstitutet
Samfundet för pyro-och fyrverkerikonstens befrämjande r.f.
Huvudstaben
Gränsbevakningsväsendet
Rakennustarkastusyhdistys RTY
Byggnadsindustrin RT rf
Bygginformationsstiftelsen RTS sr
RIL
Sammutinhuoltoliikkeiden liitto ry
Inrikesministeriets avdelningar och fristående enheter
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Sprinkleritekninen yhdistys
Suoja-Expert Oy
Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry (SAFA)
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO)
Finlands Fastighetsförbund rf
Finlands Kommunförbund rf
Finlands Egnahemsförbund rf
Brandingenjörsföreningen i Finland rf
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund r.y. (SPPL)
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
ry (SPEK)
Finlands Röda Kors
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Suomen vuokranantajat ry
Finlands miljöcentral
Företagarna i Finland rf
Sähköinfo / Turva-alan yrittäjät
Strålsäkerhetscentralen
Besiktningsorgan: Inspecta Tarkastus Oy, Ab Alarm Control Alco Oy, Dekra Industrial Oy
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Temet Oy
Institutet för hälsa och välfärd
Säkerhets- och kemikalieverket
Handikappforum rf
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Vuokralaiset ry
Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry

För kännedom
Inrikesminister Maria Ohisalo
Kanslichef Kirsi Pimiä
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Statssekreterare Olli-Poika Parviainen
Specialmedarbetare Sami Kerman

