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Lausuntopyyntö; 

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet, utkast till 
statsrådets förordning om ändring av  1 och 3 §  i statsrådets förordning om skyddsrum och utkast till 
inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet 

 

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

Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 

I 1 § 1 mom.  föreslås en ny 17 punkt där det föreskrivs om skyldighet att göra 
upp en räddningsplan för objekt som avses i 22 a–22 c § i räddningslagen. 

I förordningen föreslås en ny 3 a § där det ges sådana närmare bestämmelser 
om planerna som motsvarar det som föreskrivs i 10 § i statsrådets 
förordning om bekämpning av oljeskador samt en ny 3 b § där det ges sådana 
närmare bestämmelser om bekämpningsmaterielen som motsvarar det som 
föreskrivs i 11 § i statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador. 

I 6 § i förordningen finns bestämmelser om behörigheten för personal i 
huvudsyssla som deltar i räddningsverksamheten. Paragrafens 1 mom. 3 
punkt gäller behörigheten för befäl. Det föreslås att punkten ändras så att de 
ändringar som skett i räddningsbranschens befälsutbildning beaktas. 

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. 

Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet 

Genom förordningen utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i och 
strukturen för de planer som gäller räddningsverksamhet. Bestämmelserna 
gäller planeringen av den dagliga verksamheten, beaktandet av krävande 
situationer i planeringen samt planeringen som gäller samarbete. I 
förordningen ges dessutom kompletterande bestämmelser enligt olyckstyp. 

Inrikesministeriet ber dem som nämns i sändlistan att lämna yttranden om de 
bifogade utkasten till förordningar. 
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Yttrandena ska lämnas in senast den 14 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. 

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

På frågor som gäller begäran om yttrande svarar Ilpo Helismaa, regeringsråd, 
tfn 02954 88422 och fr.o.m. 26.11.2018 Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 
02954 88413. 

 

 

Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka 

 

Regeringsråd  Ilpo Helismaa 

 

 

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos 
allekirjoitat asiakirjan sähköisesti. 

 

Bilagor  Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om 
räddningsväsendet, utkast till statsrådets förordning om ändring av  1 och 3 §  i 
statsrådets förordning om skyddsrum och utkast till inrikesministeriets förordning om 
planer för räddningsväsendet 

 
Sändlista  Statsrådets kansli 

Ministerierna 
Inrikesministeriets avdelningar 
Gränsbevakningsväsendet 
Finlands miljöcentral 
Finlands Kommunförbund  
Nödcentralsverket 
Räddningsinstitutet 
Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund r.y. 
Suomen Pelastusjohtajat ry 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
ry 
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf 
WWF Finland 
Finlands Sjöräddningssällskap rf 
Finlands Röda Kors 
Frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA), Finlands Röda Kors 
Regionförvaltningsverken 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Räddningsverken 

 
För kännedom Inrikesminister Kai Mykkänen 

mailto:kirjaamo@intermin.fi
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Kanslichef Ilkka Salmi 
Specialmedarbetare Titta Andersson-Bohren 
Enheten för rättsligt stöd vid inrikesministeriet 
Inrikesministeriets kommunikationsenhet 

 
 


