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Begäran om yttrande; 
Utkast till statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum

Förordningen har samband med lagen om ändring av räddningslagen ( / ). 
Förordningen avses träda i kraft samtidigt med ändringarna av räddningslagen 
den 1 januari 2019.

Statsrådets förordning om skyddsrum (408/2011)

I förordningens finska språkdräkt görs de ändringar som föranleds av lagen om 
ändring av 1 § i lagen om statsrådet (767/2013) så att sisäasiainministeriö 
ändras till sisäministeriö i 1 § 2 mom.

Enligt 3 § 1 mom. i den gällande förordningen får ett skyddsrum placeras 
högst 250 meter från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs. Det 
föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att ett skyddsrum får placeras högst 
500 meter från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs.

Inrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan att lämna yttranden om de 
bifogade utkasten till förordningen.

Yttrandena ska lämnas in senast den 18 december 2018, i första hand som 
word- eller rtf-filer som lämpar sig för elektronisk vidarebehandling, till 
adressen kirjaamo@intermin.fi och för kännedom sari.mustila@intermin.fi. I 
yttrandet ska som referens antecknas projektnumret SMDno-2016-1495. 
Yttrandet behöver inte skickas som pappersversion per post.

På frågor som gäller begäran om yttrande svarar Ilpo Helismaa, regeringsråd, 
tfn 02954 88422, ilpo.helismaa@intermin.fi och fr.o.m. 26.11.2018 Mika 
Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 02954 88413, mika.katto@intermin.fi.

Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka

Regeringsråd Ilpo Helismaa

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 15.11.2018 kl. 15:57. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen.

mailto:kirjaamo@intermin.fi
mailto:sari.mustila@intermin.fi
mailto:ilpo.helismaa@intermin.fi
mailto:mika.katto@intermin.fi


Sisäministeriö 2 (2)
SM1834572
00.00.01.00.00

15.11.2018 SMDno-2016-1495
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Sändlista Ålands landskapsregering
Statens ämbetsverk på Åland

För kännedom Inrikesminister Kai Mykkänen
Kanslichef Ilkka Salmi
Specialmedarbetare Titta Andersson-Bohren
Enheten för rättsligt stöd vid inrikesministeriet
Inrikesministeriets kommunikationsenhet


