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Enligt sändlista

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om 
ändring och temporär ändring av räddningslagen och av vissa andra lagar; 
begäran om utlåtande

I denna proposition föreslås det att räddningslagen, lagen om Räddningsinstitutet, 
lagen om brandskyddsfonden och vissa andra lagar ändras. Genom propositionen 
görs i räddningslagen, lagen om Räddningsinstitutet, lagen om brandskyddsfonden 
och vissa andra lagar de ändringar som föranleds av lagstiftningen om inrättande av 
landskap, genomförande av landskapsreformen och omorganisering av statens 
tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter samt av statsrådets förordning om ändring 
av reglementet för statsrådet. I räddningslagen görs dessutom vissa ändringar i fråga 
om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, lämnande av bistånd till 
utlandet vid räddningsinsatser och mottagande av internationellt bistånd vid 
räddningsinsatser, avgifter som tas ut för felaktiga larm från brandlarmanläggningar, 
utbildning för räddningsväsendets personal i bisyssla och avtalspersonal samt 
inrättandet av skyddsrum. Systematiken för bestämmelserna i anknytning till 
befolkningsskydd görs tydligare.

I lagen om Räddningsinstitutet görs vissa preciseringar i fråga om 
Räddningsinstitutets uppgifter och i lagen om brandskyddsfonden görs vissa 
preciseringar i anknytning till styrningen och övervakningen av brandskyddsfonden.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Räddningslagens 
bestämmelser om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, krav på 
utbildning för räddningsväsendets personal i bisyssla och avtalspersonal samt 
inrättande av befolkningsskydd träder dock i kraft redan den 1 januari 2019. Samma 
gäller lagen om temporär ändring av räddningslagen samt lagarna om ändring av 
sjöräddningslagen, lagen om miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om 
Räddningsinstitutet.

Inrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan att lämna utlåtanden om det 
bifogade utkastet till regeringsproposition.

Utöver den regeringsproposition som nu är på remiss behandlar riksdagen 
finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets gemensamma 
regeringsproposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en
reform av ordnandet av social- och hälsovården samt regeringens proposition med 
förslag till lag om ordnande av räddningsväsendet. Det allmänna administrativa 
genomförandet av de uppgifter inom räddningsväsendet som avses i lagen om 
ordnande av räddningsväsendet och de allmänna bestämmelserna om personalens 
ställning finns i landskapslagen och i lagen om införande av landskapslagen, lagen 
om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av 
räddningsväsendet. Finansieringen för räddningsväsendet bestäms enligt lagen om 
landskapens finansiering. Riksdagen behandlar även en regeringsproposition med 
förslag till ändring av markanvändnings- och bygglagen, som har beretts av 
miljöministeriet. Förslaget är att en överskridning av byggrätten ska tillåtas när det 
gäller den yta som behövs för inrättande av skyddsrum.

Under ledning av finansministeriet bereds dessutom separat lagstiftning genom vilken 
uppgifter som hör till regionförvaltningsverket överförs till statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet som ska inrättas.
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En regeringsproposition med förslag till ändring av bestämmelserna om sotning i 
räddningslagen bereds separat vid inrikesministeriet.

Denna begäran om utlåtande gäller inte dessa projekt.

Utlåtandena ska lämnas in senast den 29 december 2017, i första hand som word-
eller rtf-filer som lämpar sig för elektronisk vidarebehandling, till 
kirjaamo@intermin.fi och för kännedom till sari.mustila@intermin.fi. I utlåtandet 
ska projektnumret SMDno-2016-1495 antecknas som referens. Utlåtandet behöver 
inte skickas som pappersversion per post.

De som nämns i sändlistan ombeds att i sitt utlåtande beakta åsikterna inom sitt 
förvaltningsområde. De lokala räddningsväsendena ombeds reservera möjlighet för 
kommunerna inom sitt område att yttra sig om propositionen.

På frågor som gäller begäran om utlåtande svarar Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 
02954 88422 och fr.o.m. 15.11.2017 Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 02954 
88413.

Räddningsöverdirektör Esko Koskinen

Regeringsråd Ilpo Helismaa

Handlingen har undertecknats elektroniskt i dokumenthanterinssystemet. 
Inrikesministeriet den 10.11.2017 kl. 09:10. Registratorskontoret kan verifiera 
underteckningen.
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