
   
  

 

 

 

 

 

 

 

Statsrådets förordning 

om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet 

I enlighet med statsrådets beslut  
ändras i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 § 1 mom. 11 punkten 

och 6 § 1 mom. 3 punkten, samt 
fogas till 1 § 1 mom. en ny 17 punkt samt till förordningen nya 3 a och 3 b § som följer:   

 
1 § 

Skyldighet att göra upp räddningsplaner för byggnader och andra objekt 

En räddningsplan enligt 15 § i räddningslagen (379/2011) ska göras upp för 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

11) djurstallar för vilka det enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) krävs miljötillstånd, 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

17) objekt som avses i 22 a–22 c § i räddningslagen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

3 a § 

Bekämpningsberedskap vid stora oljelager samt vid hamnar och anläggningar 

Den plan som enligt 22 b och 22 c § i räddningslagen ska göras upp för eventuella oljeska-
dor och fartygskemikalieolyckor ska innehålla 

1) följande uppgifter om bekämpningsorganisationen vid ett lager, en hamn och en anlägg-
ning: 

a) en redogörelse för ledningen av bekämpningen, upprätthållande av beredskapen samt an-
svarsfördelningen inom organisationen, samt namnen på och kontaktuppgifterna för de perso-
ner som svarar för bekämpningsarrangemangen, 

b) en plan som gäller organisering av bekämpningen, vilka personer som ska delta i be-
kämpningen och inrättande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheterna samt uppgif-
ter om larm- och kommunikationssystemen, 

c) en redogörelse för hur bekämpningssituationen ska ledas till dess att räddningsmyndig-
heten eller en räddningsledare enligt 34 § 1 mom. i räddningslagen tar över ledningen av verk-
samheten, 

d) en redogörelse för samarbetet med räddningsmyndigheten, 
2) följande uppgifter om de faktorer som påverkar nivån på bekämpningsberedskapen: 
a) en redogörelse för sådana objekt på området som medför fara för oljeskador och fartygs-

kemikalieolyckor, deras läge samt förbindelselederna på området, 
b) en redogörelse för identifierade risker för oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för 

de åtgärder som de kräver, 
c) uppgifter om andra omständigheter som inverkar på skaderisken och i synnerhet uppgifter 

om omfattningen av trafiken i hamnen och om antalet tankfartyg som anlöper hamnen, 
3) följande uppgifter om materiel och om bekämpningsberedskapen i övrigt: 
a) en redogörelse för bekämpningsmateriel, bekämpningsförnödenheter och andra för be-

kämpning av oljeskador lämpliga materiel och förnödenheter som nivån på bekämpningsbe-
redskapen förutsätter och som behövs för att förebygga och begränsa skador, samt om förva-
ringen och underhållet av materielen och förnödenheterna, 
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b) en plan för utbildning och övningar, 
c) en plan för insamling, transport, förvaring och vidarebefordran till behandling av sådant 

oljehaltigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen vilket uppstår vid bekämp-
ningen av skador.    

När planen görs upp ska det fästas särskild vikt vid att den materiel som finns vid oljelagret, 
hamnen och anläggningen är tillräcklig och lämplig i det inledande skedet av skadebekämp-
ningen samt vid att tillräckligt många anställda utbildas för eventuella bekämpningssituation-
er.  Vid utarbetandet av planen ska en god och flexibel informationsgång och ett gott och flex-
ibelt samarbete säkerställas mellan lagret, hamnen och anläggningen och räddningsmyndig-
heten. 
 

3 b § 

Bekämpningsmaterielen vid stora oljelager samt vid hamnar och anläggningar 

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en anläggning som av-
ses i 22 b och 22 c § i räddningslagen ska i syfte att begränsa skador och skydda människor 
och miljö hålla lämplig materiel och utrustning för bekämpning av oljeskador och fartygske-
mikalieolyckor på lagerområdet, hamnområdet och anläggningens område i den omfattning 
som de lokala förhållandena kräver. Materielen ska omfatta utrustning för bekämpningsperso-
nalen, absorberande och skyddande ämnen och förnödenheter, insamlings- och förvaringsma-
teriel, dammar och behövliga transportmedel. 

I en hamn ska det finnas så mycket bommar, bojar och förankringsmateriel att man med 
hjälp av dem kan förhindra att olja och andra farliga ämnen som likt olja flyter på vattnet och 
som hanteras i hamnen sprids i vattendragen.  Också vid andra anläggningar och på lagerom-
råden ska det finnas en motsvarande mängd oljebommar, om området är beläget så att olja vid 
läckage kan flöda ut i vattendragen.  En hamn, ett lager och en anläggning ska ha den materiel 
som behövs för utläggning av bommar och för insamling av olja på vattenområden.  
 

6 § 

Behörigheten för personal i huvudsyssla som deltar i räddningsverksamheten 

Av den personal i huvudsyssla vid räddningsverket som avses i 57 § 1 mom. i räddningsla-
gen och som deltar i räddningsverksamheten krävs det att 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) den som hör till befälet har avlagt yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen, eller 
har avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört 
behörighet för befäl. 

——— 
Denna förordning träder i kraft den   20  .  
Den räddningsplan som avses i 1 § 1 mom. 17 punkten ska ha gjorts upp senast den 1 janu-

ari 2020. 
 
Helsingfors den              20 

 
Inrikesminister Kai Mykkänen 

 
 
 

Regeringsråd Ilpo Helismaa 



   
  

 

 

 

 

 

 

Statsrådets förordning 

om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum  

I enlighet med statsrådets beslut  
ändras i statsrådets förordning om skyddsrum (408/2011) den finska språkdräkten i 1 § 2 

mom. och 3 § 1 mom. som följer: 
 

3 § 

Placering av skyddsrum 

Ett skyddsrum får placeras högst 500 meter från den byggnad för vilken skyddsrummet 
byggs. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Denna förordning träder i kraft den   20  . 
Bestämmelsen om ett skyddsrums placering i 3 § 1 mom. tillämpas också på ett sådant 

byggnadsprojekt för vilket bygglov har sökts redan före ikraftträdandet av denna förordning 
men efter det att den blivit stadfäst, om tillämpningen av denna förordning för byggnadens 
ägare leder till lindrigare krav på inrättande av skyddsrum. 
 
Helsingfors den              20 

 
 
 

Inrikesminister Kai Mykkänen 
 
 
 

Regeringsråd Ilpo Helismaa 



   
  

 

 

 

 

 

 

Inrikesministeriets förordning 

om planer för räddningsväsendet 

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 47 § 5 mom. i räddningsla-
gen (379/2011), sådant det lyder i lag ( / ): 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

I denna förordning finns bestämmelser om planer för räddningsverksamheten, om innehållet 
i och strukturen för dessa planer samt om samarbetsplaner för räddningsverksamheten. 

 
2 § 

Riskbasering 

Planer för räddningsverksamheten ska motsvara de lokala behoven och innehållet i planerna 
ska basera sig på en riskanalys som gjorts av det lokala räddningsväsendet. 

 
3 § 

Struktur för planer för räddningsverksamheten 

De planer för räddningsverksamheten och ledningen av räddningsverksamheten som avses i 
47 § 1 mom. i räddningslagen ska bilda en samordnad helhet som omfattar åtminstone föl-
jande delområden: 

1) den allmänna organiseringen av räddningsverksamheten, och 
2) räddningsverksamheten i krävande situationer. 
 

4 § 

Allmän organisering av räddningsverksamheten 

Planer för räddningsverksamheten ska innehålla utredningar åtminstone om följande all-
männa arrangemang: 

1) de resurser som behövs för räddningsverksamheten och tillkallande av dessa resurser, 
2) handlingsmodeller för beredskapsreglering, 
3) handlingsmodeller för extra larm och ändring av larmrespons, 
4) arrangemang för tele- och radiokommunikation, 
5) varnande av befolkningen och den informationsverksamhet som behövs till följd av en 

olycka, 
6) en släckvattenplan enligt 30 § i räddningslagen, 
7) ledningssystemet och ledningsansvaret på de olika ledningsnivåerna, 
8) ledningsverksamheten vid samverkan enligt 35 § i räddningslagen, 
9) undantag som gäller det lokala ansvaret och den lokala behörigheten, samt 
10) vilka som ska underrättas om att räddningsverksamheten avslutas i enlighet med 40 § 1 

mom. i räddningslagen. 
De i 1 mom. 1 punkten avsedda resurserna som behövs för räddningsverksamheten är 
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1) räddningsverkets anställda personal och tillgängliga materiel, 
2) de resurser som enligt avtal är tillgängliga vid avtalsbrandkårer som hör till systemet för 

räddningsväsendet och andra sammanslutningar som är verksamma i räddningsbranschen, 
3) de resurser som är tillgängliga med stöd av ett avtal enligt 44 § i räddningslagen, 
4) de resurser som är tillgängliga med stöd av en samarbetsplan enligt 45 § i räddningslagen, 
5) de resurser som med stöd av en plan enligt 47 § i räddningslagen är tillgängliga vid stat-

liga och kommunala ämbetsverk, inrättningar och affärsverk som deltar i räddningsverksam-
heten, 

6) de resurser som kan fås i form av handräckning enligt 49 § i räddningslagen, 
7) frivilliga personer och organisationer enligt 51 § 1 mom. i räddningslagen, samt 
8) personer som enligt 37 § 1 mom. i räddningslagen förordnas att bistå vid räddningsverk-

samheten. 
 

5 § 

Räddningsverksamheten i krävande situationer 

Räddningsverket ska planera räddningsverksamheten och ledningen av räddningsverksam-
heten i krävande situationer. Planeringen inför krävande situationer ska samordnas med den 
allmänna organiseringen av räddningsverksamheten. Planeringen inför krävande situationer 
ska omfatta åtminstone följande anvisningar och övriga planer: 

1) en anvisning om ledningen av räddningsverksamheten i krävande situationer som ska in-
nehålla åtminstone följande delar: 

a) larmning och inrättande av räddningsverkets lägescentral och ledningscentral samt andra 
arrangemang som har samband med deras verksamhet, 

b) en plan för ledningen av räddningsverksamheten vid samverkan, 
c) kommunikationen och varnande av befolkningen i samband med storolyckor och i andra 

krävande situationer inom räddningsverksamheten, 
d) ledningen av utrymningen i samband med storolyckor och i andra krävande situationer 

inom räddningsverksamheten, samt 
e) organiseringen av underhållet och stödfunktionerna inom räddningsverksamheten, inklu-

sive den materiella beredskap som behövs inom räddningsverksamheten, 
2) särskilda planer för olika typer av olyckor och situationer samt andra särskilda planer som 

kompletterar den anvisning som avses i 1 punkten, 
3) externa räddningsplaner enligt 48 § i räddningslagen,  
4) arrangemangen vid mottagande av internationellt bistånd enligt 38 § i räddningslagen, 

samt 
5) en anvisning om användningen av befogenheterna inom räddningsverksamheten under 

undantagsförhållanden samt om andra handlingsmodeller och resurser som avviker från verk-
samheten under normala förhållanden. 

 
6 § 

Innehållet i en samarbetsplan för räddningsverksamheten 

De myndigheter, inrättningar och affärsverk som deltar i räddningsverksamheten ska göra 
upp sådana planer som avses i 47 § i räddningslagen för skötseln av sina uppgifter i samband 
med räddningsverksamheten och för deltagandet i räddningsverksamheten enligt typ av olycka 
och i behövlig omfattning. 

En samarbetsplan för räddningsverksamheten ska innehålla åtminstone 
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1) mål för samt uppgifter och roll inom räddningsverksamheten i fråga om en aktör som del-
tar i räddningsverksamheten och ger handräckning eller experthjälp för räddningsverksamhet-
en,  

2) kontaktinformation i fråga om myndigheter, inrättningar och affärsverk som deltar i rädd-
ningsverksamheten och ger handräckning eller experthjälp för räddningsverksamheten, 

3) kapacitet som används för räddningsverksamheten, 
4) avtal, anvisningar och andra arrangemang som gäller larm och begäran om och lämnande 

av handräckning, samt 
5) avtal om samarbete. 

 
7 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den   20  . 
 

Helsingfors den              20 

 
 
 

Inrikesminister Kai Mykkänen 
 
 

Regeringsråd Ilpo Helismaa 
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