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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
räddningslag och till lagar om ändring av vissa andra la-
gar

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Lagen om bildande av räddningsområden
(1214/2001) trädde i kraft den 1 januari
2002, och enligt den skall kommunerna i
samråd organisera tillhandahållandet av
tjänster inom det kommunala räddningsvä-
sendet inom de av statsrådet fastställda rädd-
ningsområdena från och med den 1 januari
2004. Statsrådet har den 7 mars 2002 bestämt
att landet skall indelas i 22 räddningsområ-
den. De uppgifter som i lagen om räddnings-
väsendet (561/1999) har anvisats kommuner-
na skall enligt den nya lagstiftningen i fort-
sättningen skötas av någon kommun inom ett
räddningsområde eller av en samkommun
(det lokala räddningsväsendet) i stället för av
enskilda kommuner.

Indelningen av räddningsväsendet i områ-
den förutsätter att lagen om räddningsväsen-
det och bestämmelser med anknytning till
räddningsväsendet i vissa andra lagar ändras
för att motsvara det nya systemet. På grund
av det stora antalet ändringar föreslås i pro-
positionen att lagen om räddningsväsendet
ersätts av en ny räddningslag. Genom rädd-
ningslagen föreslås samtidigt vissa andra
ändringar som syftar till att utveckla systemet
för räddningsväsendet.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
2004.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Lagstiftning och praxis

Lagstiftningen om räddningsväsendet

Lagen om räddningsväsendet är en allmän
lag som reglerar räddningsverksamheten, fö-
rebyggandet av olyckor och befolknings-
skyddet. I lagen om räddningsväsendet avses
med räddningsverksamhet sådana skynd-
samma åtgärder till följd av en olycka eller
en hotande olycka som vidtas för att skydda
och rädda människor, egendom och miljön
samt för att begränsa skadorna och lindra
följderna. Med befolkningsskydd avses att
människor och egendom skyddas, verksam-
heten inom ämbetsverk, inrättningar och pro-
duktionsanläggningar som är viktiga för
samhällsfunktionerna tryggas och uppgifter
som hör till räddningsverksamheten utförs
under undantagsförhållanden som avses i 2 §
beredskapslagen (1080/1991) och i 1 § lagen
om försvarstillstånd (1083/1991) samt att be-
redskap skapas för detta. Lagen om rädd-
ningsväsendet tillämpas inte enbart på för-
hindrande av eldsvådor, utan också i fråga
om andra olyckor, om inte något annat be-
stäms i någon annan lag eller i förordning.
Bestämmelser om särskilda befogenheter för
räddningsväsendet under undantagsförhål-
landen ingår i beredskapslagen.

Enligt lagen om räddningsväsendet svarar
kommunen för räddningsväsendet inom sitt
område och skall i detta syfte sörja för de
uppgifter som hör till räddningsverksamhe-
ten, upprätthålla beredskapen inom befolk-
ningsskyddet, samordna olika myndigheters
och andra berörda instansers uppgifter inom
räddningsväsendet, sörja för brandsyn och
andra åtgärder för att förebygga olyckor, för
sitt vidkommande sörja för personalutbild-
ningen samt för upplysning och rådgivning.
Kommunen kan ha en egen brandkår eller en
frivillig brandkår, en anstaltsbrandkår eller
en fabriksbrandkår som har ingått avtal med
kommunen. Kommunerna har i enlighet med
bestämmelserna i lagen om räddningsväsen-

det kunnat sköta sina uppgifter inom rädd-
ningsväsendet inom ramen för frivilligt sam-
arbete enligt vad som föreskrivs i kommunal-
lagen (365/1995).

I lagen om de tekniska kraven på anord-
ningar inom räddningsväsendet och brandsä-
kerheten för produkter (562/1999) bestäms
om kraven i fråga om anordningarnas säker-
het och om de krav som gäller anordningar-
nas och systemens kompatibilitet.

I lagen om statsandelar och –understöd åt
kommunerna för kostnaderna för brand- och
räddningsväsendet (560/1975) bestäms bl.a.
om hur anskaffandet av materiel som behövs
för skötseln av kommunens räddningsväsen-
de kan understödas med statsmedel.

I lagen om brand- och räddningsväsendet
(559/1975) och sedermera i lagen om rädd-
ningsväsendet bestäms om den nödcentrals-
verksamhet som kommunerna ansvarar för.
Enligt lagen om nödcentraler (157/2000)
överförs nödcentralsverksamheten, med un-
dantag av verksamheten i vissa i lagen an-
givna kommuner i huvudstadsregionen, före
2006 till staten.

Lagen om bildande av räddningsområden
trädde i kraft den 1 januari 2002. Syftet med
lagen är att effektivisera användningen av
räddningsväsendets resurser samt att förbätt-
ra tillgången till och kvaliteten på tjänster.
Lagen tillämpas på organiseringen av det
samarbete mellan kommunerna som gäller
tillhandahållandet av sådana tjänster inom
det kommunala räddningsväsendet som avses
i lagen om räddningsväsendet med undantag
av nödcentralsverksamhet. Lagen tillämpas
inte i landskapet Åland. För organisering av
det samarbete som avses i lagen indelas lan-
det i räddningsområden som statsrådet fast-
ställer. De kommuner som hör till ett rädd-
ningsområde skall ingå ett avtal om organise-
ring av samarbetet inom räddningsväsendet
senast den 31 december 2002 och det i lagen
avsedda samarbetet skall inledas den 1 janua-
ri 2004.

Annan lagstiftning som hänför sig till rädd-
ningsväsendet
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Bestämmelser som hänför sig till rädd-
ningsväsendet finns också i sådana specialla-
gar för olika förvaltningsgrenar där rädd-
ningsmyndigheterna och brandkårerna har
anvisats olika slag av uppgifter. I denna pro-
position behandlas dels de bestämmelser i
anslutning till räddningsväsendet som bör
ändras när sättet att organisera servicen inom
det kommunala räddningsväsendet ses över,
dels vissa andra bestämmelser som är av cen-
tral betydelse för räddningsväsendet.

Enligt sjöräddningslagen (1145/2001) av-
ses med sjöräddningstjänst uppgifter som hör
till efterspaning och räddning samt första
hjälpen för människor som är i fara till havs
samt uppgifter som hör till skötseln av den
radiokommunikation som har samband med
kritiska lägen. Enligt sjöräddningslagen är
gränsbevakningsväsendet den ledande sjö-
räddningsmyndigheten med ansvar för ord-
nandet av sjöräddningstjänsten. Enligt lagen
ingår bl.a. kommunernas brandkårer i de s.k.
övriga sjöräddningsmyndigheterna och de
deltar i den i sjöräddningslagen avsedda ef-
terspanings- och räddningsverksamheten ge-
nom att ställa personal och materiel till för-
fogande.

Enligt lagen om bekämpande av oljeskador
som uppkommer på land (378/1974) skall
kommunen inom sitt område handha be-
kämpningen av oljeskador. Kommunen skall
bl.a. ha en särskilt utsedd myndighet som
inom kommunens område bär ansvaret för
organiseringen och ledningen av bekämp-
ningen av oljeskador. Som oljeskadebe-
kämpningsmyndighet i kommunen verkar i
allmänhet räddningsmyndigheten (brandkå-
ren). I lagen har dessutom vissa åligganden
föreskrivits särskilt för brandkåren.

Enligt lagen om förhindrande av vattnens
förorening, förorsakad av fartyg (300/1979)
skall Finlands miljöcentral allmänt organise-
ra och utveckla bekämpningen av fartygsol-
jeskador och kemikalieolyckor. Dessutom
svarar Finlands miljöcentral för organiseran-
det och utvecklandet av bekämpandet av
olyckor på öppet hav. Den regionala miljö-
centralen deltar vid behov i bekämpningen.
Utöver de egentliga oljeskadebekämpnings-
myndigheterna är ett flertal andra statliga
myndigheter, bl.a. försvarsmakten, gränsbe-
vakningsväsendet och sjöfartsverket, samt,

utöver räddningsväsendet, kommunernas öv-
riga förvaltningar, vid behov skyldiga att del-
ta i bekämpningsåtgärder. Under ledning av
den regionala miljöcentralen skall handräck-
ningsmyndigheterna och kommunerna inom
området utarbeta en regional plan för samar-
betet vid bekämpningen av fartygsoljeskador
och fartygskemikalieolyckor.

Kommunen skall inom sitt område sörja för
bekämpningen av fartygsoljeskador och den
skall ha en därtill utsedd myndighet som
inom kommunens område svarar för organi-
seringen och ledningen av bekämpningen.
Kommunen utser för sin del en ledare för be-
kämpningsarbeten i samband med fartygsol-
jeskador. Ledningen av bekämpningen av
miljöskador, förorsakade av fartyg inom Fin-
lands territorialvatten på grund av andra far-
liga ämnen än olja (fartygskemikalieolyckor)
ankommer på miljöministeriet. Kommunen
är skyldig att på begäran ge handräckning till
de myndigheter som bekämpar fartygskemi-
kalieolyckor. I en kommun är det i regel
räddningsmyndigheten som leder bekämp-
ningsarbetet i samband med fartygsoljeska-
dor. Lagen innehåller dessutom särskilda
förpliktelser när det gäller sådana regionala
brandchefer som avses i bl.a. lagen om rädd-
ningsväsendet.

Bägge ovan nämnda lagar om bekämpning
av oljeskador förutsätter att kommunen gör
upp en plan för bekämpning av oljeskador. I
planen skall uppges vilken myndighet som
har utsetts att inom kommunens område an-
svara för bekämpningen. Kommunerna har
utan undantag gett detta uppdrag till rädd-
ningsväsendet. Planen förs till den regionala
miljöcentralen för fastställelse och den fast-
ställda planen utgör sedan grunden för erhål-
landet av ersättning från oljeskyddsfonden
för kostnader som anskaffningen av bekämp-
ningsberedskap och upprätthållandet av den-
na beredskap medför för kommunen. Den re-
gionala miljöcentralen styr och övervakar
också i övrigt anordnandet av bekämpningen
av oljeskador i kommunen.

I lagen om oljeskyddsfonden (379/1974)
bestäms bl.a. om ersättning för kostnader
som anskaffningen av bekämpningsmateriel
och upprätthållandet av bekämpningsbered-
skap medför för kommunen. Fondens medel
samlas in genom att en oljeskyddsavgift upp-
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bärs för olja som importeras till Finland.
På Åland gäller landskapets egen lagstift-

ning om bekämpning av oljeskador.
Tillsynen över att de bestämmelser som ut-

färdats med stöd av lagen om explosionsfar-
liga ämnen (263/1953) iakttas ankommer på
säkerhetsteknikcentralen och på de andra till-
synsmyndigheter som genom förordning på-
förs denna uppgift. I lagen bestäms dessutom
att brandchefen sköter tillsynsuppgiften i
kommunen.

Kommunstyrelsen utövar tillsyn över att de
stadganden och bestämmelser som utfärdas
med stöd av kemikalielagen (744/1989) iakt-
tas, om inte detta i en instruktion har uppdra-
gits åt någon nämnd (kommunal kemikalie-
tillsynsmyndighet). Uppgiften kan också an-
förtros en samkommun. Fullmäktige kan
också ge den kommunala kemikalietillsyns-
myndigheten rätt att i vissa ärenden (behand-
lingen av anmälningar som gäller industriell
hantering och upplagring i liten skala av häl-
so- och miljöfarliga kemikalier) överföra sin
behörighet på en tjänsteinnehavare som lyder
under myndigheten. Kommunen kan också i
fråga om ovan nämnda uppgifter komma
överens med en annan kommun eller en
samkammun om att en uppgift som i kemika-
lielagen föreskrivs för kommunen eller dess
myndighet till denna del anförtros en annan
kommuns eller samkommuns tjänsteinneha-
vare som sköter uppgiften under tjänstean-
svar (lag om ändring av kemikalielagen
696/2001). I vissa kommuner är brand- eller
räddningsnämnden kemikalietillsynsmyndig-
het. I kemikalielagen har uppgifter dock inte
direkt anvisats räddningsmyndigheterna eller
brandkåren.

I lagen om tryckbärande anordningar
(869/1999) ingår en bestämmelse enligt vil-
ken säkerhetsteknikcentralen, som enligt la-
gen är tillsynsmyndighet, har rätt att av
brandmyndigheterna få uppgifter om skador i
fråga om tryckbärande anordningar.

Enligt lagen om förströelseanordningar
(164/1995) har brandmyndigheterna rätt att
kontrollera att en förströelseanordning inte
har placerats i strid med bestämmelserna.

Enligt lagen om plantmaterial (1205/1994)
skall brandmyndigheterna på begäran av
kontrollcentralen för växtproduktion eller en
auktoriserad inspektör ge handräckning vid

övervakningen av att denna lag samt de stad-
ganden och föreskrifter som har utfärdats
med stöd av den iakttas.

1.2. Bedömning av nuläget

Genom lagen om räddningsväsendet, som
trädde i kraft den 1 september 1999, ersattes
lagen om brand- och räddningsväsendet
(559/1975) från år 1975 och lagen om be-
folkningsskydd (438/1958) från år 1958. I
och med reformen samlades de dåvarande
bestämmelserna angående förfaranden under
normala förhållanden och undantagsförhål-
landen i en och samma lag samt uppdatera-
des författningarna i förhållande till den öv-
riga lagstiftningen. Vidare försökte man
främja kommunernas samarbete genom att så
långt som möjligt eliminera hindren för en
gemensam skötsel av räddningsväsendet.
Larmuppdragen sköts oberoende av kom-
mungränserna enligt principen om den när-
mast placerade ändamålsenliga enheten.
Inom ramen för olika former av frivilliga ar-
rangemang har dock inte uppstått tillräckligt
bestående samarbete mellan kommunerna.
Det har inte varit möjligt att inom systemet
för räddningsväsendet på kommunnivå ut-
veckla räddningsväsendet med tanke på en
tillräckligt mångsidig hantering av olycksris-
ker och ett avvärjande av olyckor. Det har
inte heller funnits möjlighet att anslå tillräck-
ligt mycket resurser för utvecklandet av arbe-
tet i säkerhetsfrågor. De flesta kommunerna
är ekonomiskt och funktionellt alltför små
basenheter med tanke på möjligheterna att
anordna räddningsväsendet på ett ändamåls-
enligt och effektivt sätt. För säkerställandet
av servicen inom räddningsväsendet har
mycket detaljerad normering behövts. Den
rådande bristen på resurser har dessutom
återspeglat sig i form av brister i bl.a. sköt-
seln av de lagstadgade brandsynerna. Vid le-
dandet av räddningsverksamheten har det
långt ifrån alltid stått yrkesutbildat befäl till
förfogande.

Det system för räddningsväsendet som ba-
serar sig på lagen om räddningsväsendet
motsvarar, med undantag av bestämmelserna
om kommunernas samarbete, på ett tillfreds-
ställande sätt de krav som kan ställas på ett
fungerande och effektivt räddningsväsende.
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Genom lagen om räddningsväsendet bestäm-
des på ett nytt sätt om räddningsväsendets
beredskap genom att i lagen infördes en defi-
niering av räddningsväsendets servicenivå
enligt olycksriskerna. I samband med att la-
gen om räddningsväsendet stiftades såg man
över bestämmelserna om bl.a. utbildningen
inom räddningsväsendet, behörighetsvillkor
för personalen, förebyggandet av olyckor,
brandsyn, sotning, räddningsverksamhet, be-
folkningsskydd och räddningsväsendets per-
sonregister. Systemet för och bestämmelser-
na om förebyggande av olyckor är ännu i be-
hov av utveckling. Detsamma gäller samar-
betet med olika myndigheter och andra in-
stanser som deltar i samarbetet för förebyg-
gande av olyckor.

För utvecklande av systemet inom rädd-
ningsväsendet stiftades lagen om bildande av
räddningsområden. Ändringen av systemet
förutsätter att lagen om räddningsväsendet
ses över i sin helhet, även om räddningsvä-
sendets uppgifter i och för sig kvarstår oför-
ändrade.

2. Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste förslagen

2.1. Mål och medel

Den primära avsikten med lagen om bil-
dande av räddningsområden är att minska an-
talet olyckor och skador som uppkommer i
samband med dem samt att upprätthålla en
trygg livskvalitet. Reformens strategiska mål
hänför sig till räddningsväsendets verknings-
fullhet, effektivitet och servicesystem. Effek-
tiviteten skall ökas så att räddningsväsendets
resurser, dvs. personalen, det yrkesmässiga
kunnandet och materielen, används så effek-
tivt som möjligt. Servicesystemet skall täcka
hela landet på det sätt som riskområdena
kräver och också professionellt. Det måste
finnas beredskap att skydda befolkningen en-
ligt de säkerhetspolitiska riktlinjerna.

Bildandet av räddningsområden förutsätter
att bestämmelserna i lagen om räddningsvä-
sendet ändras så att de överensstämmer med
det nya regionala systemet.

Dessutom föreslås att vissa andra bestäm-
melser i lagen om räddningsväsendet i fråga
om sitt sakinnehåll ändras i räddningslagen.

Avsikten är fortfarande att klarlägga olika in-
stansers arbetsfördelning, ledningsförhållan-
den och förfaranden.

2.2. De viktigaste förslagen

Syftet med lagen om bildande av rädd-
ningsområden är att effektivisera använd-
ningen av räddningsväsendets resurser samt
att förbättra tillgången till och kvaliteten på
tjänster. Lagen tillämpas på organiseringen
av det samarbete mellan kommunerna som
gäller tillhandahållandet av sådana tjänster
inom det kommunala räddningsväsendet som
avses i lagen om räddningsväsendet med un-
dantag av nödcentralsverksamhet.

Enligt förslaget till räddningslag ansvarar
kommunerna i samarbete för räddningsvä-
sendet på de områden som statsrådet faststäl-
ler på det sätt som föreskrivs i 4 § lagen om
bildande av räddningsområden. I enlighet
därmed genomförs kommunernas samarbete
inom räddningsväsendet enligt kommunalla-
gens bestämmelser om samarbete mellan
kommuner. I fråga om detta sätt att organise-
ra räddningsväsendet används i lagförslaget
begreppet ”det lokala räddningsväsendet”.
Enligt förslaget skall den behörighet som
tillkommer det lokala räddningsväsendet i
dess egenskap av juridisk person utövas av
en samkommun som sköter räddningsväsen-
dets uppgifter eller av någon av kommunerna
inom räddningsområdet med stöd av ett avtal
som kommunerna inom området har ingått.
Kommunallagen innehåller bestämmelser om
kommunernas medverkan i en samkommuns
och i en enskild kommuns avtalsbaserade be-
slutsfattande.

Enligt regeringens proposition med förslag
till lag om bildande av räddningsområden
kan det vara nödvändigt att göra vissa preci-
seringar i definitionen av befolkningsskydd
samt i ansvarsfördelningen i fråga om sköt-
seln av befolkningsskyddsuppgifter mellan
kommunens olika verksamhetsområden. Det
är alltjämt kommunens uppgift att säkerställa
kommunens livsviktiga funktioner och att
sörja för invånarnas välbefinnande. Avsikten
är att det lokala räddningsväsendet sköter
uppgifterna inom räddningsväsendet och de
därtill anslutna egentliga befolkningsskydds-
uppgifterna.
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Det föreslås att räddningsområdena, i en-
lighet med principerna i lagen om bildande
av räddningsområden, med undantag av viss
verksamhet skall svara för alla de uppgifter
och övriga ansvar inom räddningsväsendet
som i lagen om räddningsväsendet har på-
förts kommunen.

Kommunerna skall ha ledningscentraler där
det är möjligt att sköta uppgifter under un-
dantagsförhållanden. Kommunerna skall li-
kaså fortfarande handha byggandet av all-
männa befolkningsskydd.

Enligt lagen om räddningsväsendet skall
kommunen se till att brandkåren får tillräck-
ligt med släckvatten för räddningsverksam-
hetens behov. Varje kommun skall vidare
inom sitt område sörja för att släckvatten till-
handahålls för det lokala räddningsväsendets
behov.

Räddningsmyndigheter inom ett rädd-
ningsområde är dess högsta tjänsteinnehavare
och övriga tjänsteinnehavare inom rädd-
ningsväsendet som området förordnar samt
det lokala räddningsväsendets behöriga kol-
legiala organ.

Det lokala räddningsväsendet skall ha en
brandkår som består av personal i huvudsyss-
la och vid behov även av personal i bisyssla,
ett räddningsverk. Det lokala räddningsvä-
sendet skall dessutom, på samma sätt som för
närvarande, kunna ha avtalsbrandkårer.

Vid sidan av räddningsmyndigheterna skall
olika myndigheter, på samma sätt som för
närvarande, vara skyldiga att delta i rädd-
ningsverksamheten och befolkningsskyddet
enligt vad som bestäms om myndigheternas
uppgifter i författningarna om respektive
verksamhetsområde eller i den övriga lag-
stiftningen.

Det föreslås att begreppet och innehållet i
fråga om egen beredskap inom räddningsvä-
sendet breddas så, att beredskapen skall täcka
också åtgärder som avser att förebygga
olyckor och farliga situationer och inte – vil-
ket är fallet i fråga om den nuvarande lag-
stiftningen – gälla enbart direkta beredskaps-
åtgärder. Enligt lagförslaget skall bered-
skapsförpliktelsen i framtiden omfatta inte
enbart beredskap på platsen i fråga, utan ock-
så vederbörande aktörs (som utövar t.ex. in-
dustri- eller affärsverksamhet) övriga verk-
samhet som inte pågår i en byggnad.

Räddningsväsendet skall på samma sätt
som i det nuvarande systemet, där kommu-
nen svarar för räddningsväsendet, ha en ser-
vicenivå som motsvarar olycksriskerna. Det
lokala räddningsväsendet skall besluta om
räddningsväsendets servicenivå. Avsikten är
att de kommuner som hör till ett räddnings-
område skall delta i utarbetandet av beslutet
om servicenivå i enlighet med förvaltnings-
systemet för det lokala räddningsväsendet.
Dessutom skall det lokala räddningsväsendet
särskilt höra kommunerna innan beslutet om
servicenivå fattas. Beslutanderätten i fråga
om ett lokalt räddningsväsende som fungerar
som samkommun utövas av medlemskom-
munerna vid en samkommunsstämma eller
också utövas beslutanderätten av det organ
som väljs av medlemskommunerna och om
vilket bestäms i grundavtalet. En samkom-
mun kan också ha andra organ enligt vad
som bestäms i grundavtalet. För finansiering-
en av sådana utgifter i samkommunen som
inte kan täckas på något annat sätt svarar, en-
ligt bestämmelserna i kommunallagen, med-
lemskommunerna så som i grundavtalet har
överenskommits om ansvarsfördelningen
mellan kommunerna. I ett system där en
kommun sköter det lokala räddningsväsendet
för flera kommuners vidkommande kan man
komma överens om att de andra kommuner-
na inom räddningsområdet väljer en del av
medlemmarna till det organ till vars verk-
samhetsområde förvaltningen av räddnings-
väsendet hör. Medlemmar i organet kan de
personer vara som är valbara till motsvarande
organ i kommunerna i fråga. Enligt 92 § 2
mom. kommunallagen får rättelse yrkas i och
kommunalbesvär anföras över beslut av en
samkommuns myndighet även av samkom-
munens medlemskommuner och deras kom-
munmedlemmar samt, i fråga om beslut av
kommunernas gemensamma organ, av kom-
muner som är parter i avtalet och deras
kommunmedlemmar.

Det föreslås att grunderna gällande behö-
righetsvillkoren för räddningsväsendets per-
sonal föreskrivs på lagnivå på ett mer utför-
ligt sätt än för närvarande. Behörighetsvillko-
ren begränsas enbart till dem som deltar i
räddningsverksamheten. Behörighetsvillko-
ren för sotare bibehålls oförändrade. Det fö-
reslås att om erkännande av sotares yrkes-
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kompetens, som hör till området för Europe-
iska gemenskapens lagstiftning, kan enligt
lagförslaget föreskrivas genom förordning av
statsrådet.

Det föreslås att i lagen skall tas in en ny
bestämmelse om rättsskyddet för studerande
vid sådana läroanstalter inom räddningsom-
rådet som inrikesministeriet bemyndigat lik-
som även om läroplanen för en bemyndigad
läroanstalt.

Det föreslås att bestämmelserna om före-
byggande av olyckor kompletteras och preci-
seras till vissa delar. Det föreslås att i lagen
skall ingå bl.a. bestämmelser om hur utgång-
ar i byggnader och gångar som leder till ut-
gångarna skall hållas framkomliga och rädd-
ningsvägar för utryckningsfordon hållas kör-
bara. Bestämmelser om sanktioner vid brott
mot nämnda föreskrifter ingår även i lagför-
slaget. Vidare föreslås att bestämmelserna
om brandvarnare preciseras. I lagförslaget
har även beaktats bestämmelserna i markan-
vändnings- och bygglagen, som trädde i kraft
efter lagen om räddningsväsendet.

Det föreslås att bestämmelserna om förrät-
tande av brandsyn skall tas in i räddningsla-
gen med i stort sett samma innehåll som de
har i den nuvarande lagen om räddningsvä-
sendet. Enligt förslaget skall bestämmelsen
om det protokoll som förs vid brandsyn pre-
ciseras. Det föreslås att de bestämmelser som
avser att förhindra omedelbar olycksrisk
kompletteras så, att alla räddningsmyndighe-
ter vid behov skall ha möjlighet att vidta åt-
gärder, oberoende av om det är fråga om en
brandsynssituation eller en på annat sätt kon-
staterad omedelbar olycksrisk.

Det föreslås att bestämmelserna om sotning
skall vara i stort sett desamma som i lagen
om räddningsväsendet. Den bestämmelse
som gäller ordnande av sotning ändras dock
så, att det inte längre är de enskilda kommu-
nerna som beslutar om ordnande av sotnings-
tjänster, utan att det lokala räddningsväsendet
beslutar om detta inom hela räddningsområ-
det. I lagförslaget ingår de övergångsbe-
stämmelser som behövs i fråga om sotarnas
behörighetsvillkor.

Bestämmelserna om ledningen av rädd-
ningsverksamheten har anpassats i enlighet
med systemet för det lokala räddningsväsen-
det. Inrikesministeriets och länsstyrelsens

ställning i fråga om ledningen av räddnings-
väsendet har setts över till vissa delar.

De bestämmelser som hänför sig till den
obligatoriska utbildningen inom befolknings-
skyddet har överförts från förordningen om
Räddningsinstitutet till lagen, eftersom grun-
derna för personernas rättigheter och skyl-
digheter skall föreskrivas på lagnivå.

Det föreslås att bestämmelserna om finan-
siering av räddningsväsendet, arvoden och
ersättningar skall vara i stort sett desamma
som i lagen om räddningsväsendet. Enligt
förslaget skall i fråga om exceptionellt stora
kostnader som ett räddningsuppdrag har vål-
lat det lokala räddningsväsendet kunna bevil-
jas understöd enligt prövning. För närvarande
betalas ersättning om kostnaderna överstiger
kommunens i lagen fastställda självriskgräns.
Kommunens självrisk beräknas för närvaran-
de på den utjämnade kalkylerade skattein-
komsten.

I bestämmelserna om räddningsväsendets
register, ändringssökande, tvångsmedel och
straff föreslås små tillägg och preciseringar.

Lagförslaget innehåller de behövliga ikraft-
trädelsebestämmelserna om nödcentralsverk-
samheten, behörighetsvillkoren för sotare,
avtalen om ordnande av sotningstjänster,
uppgifterna i personregister, besluten om
servicenivån inom räddningsväsendet samt
ministerieförordningarnas giltighetstid och
definieringen av myndigheter.

Till följd av den karaktär som systemet
med indelning av räddningsväsendet i områ-
den har, innehåller den föreslagna lagen i
motsats till lagen om räddningsväsendet inte
längre bestämmelser om räddningsväsendets
samarbetsområden och om ett system med
regionala brandchefer.

I de andra lagförslagen som ingår i denna
proposition föreslås smärre terminologiska
ändringar till följd av det nya systemet.

3. Proposit ionens verkningar

3.1. Ekonomiska verkningar

Målet med revideringen av systemet för
räddningsväsendet är att räddningsväsendet
skall effektiveras och att kostnaderna för
kommunernas räddningsväsende inte skall
stiga totalt sett. Övergången från lagstadgat
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statsunderstöd till understöd enligt prövning
(räddningsuppdrag som vållat exceptionellt
stora kostnader) har inte några avsevärda
ekonomiska verkningar. För närvarande be-
stäms kommunernas självrisk enligt en själv-
riskgräns som fastställs per invånare. Om
grunden utgjordes av antalet invånare inom
ett område, skulle självriskgränsen vara så
hög att den sannolikt aldrig överskreds, var-
vid ersättningsbestämmelsen skulle förlora
sin betydelse. Därför föreslås att ersättningen
ändras så att den fastställs enligt prövning.
Enligt förslaget kan grunden för beviljande
av understöd utgöras av storleken av de kost-
nader som räddningsuppdraget vållar i för-
hållande till den årliga budgeten för rädd-
ningsområdet. Räddningsuppdrag föranleder
mycket sällan exceptionellt stora kostnader.

Den föreslagna räddningslagen har inte hel-
ler som helhet betraktad några anmärknings-
värda direkta kostnadsökande ekonomiska
verkningar. Revideringen av lagstiftningen är
i huvudsak av teknisk karaktär och den reali-
serar de riktlinjer och mål som anges i lagen
om bildande av räddningsområden. I avtalet
om bildande av ett område kommer kommu-
nerna överens om fördelningen av kostna-
derna och om överföring eller uthyrning av
besittningen av fastigheter och materiel. För-
delningsgrunden kan utgöras av invånaranta-
let antingen som sådant eller kompletterat
med olika slags koefficienter. Med hjälp av
övergångsperioder kan sådana kostnader som
är högre än de nuvarande kostnaderna och
som eventuellt förorsakas en kommun lindras
för viss tid. Eftersom det nya systemet base-
rar sig på de nuvarande resurserna och admi-
nistrationen samtidigt blir lättare, föranleder
ändringen i sig inte någon kostnadsstegring.

3.2. Verkningar i fråga om organisation
och personal

De riktlinjer som hänför sig till revidering-
en av systemet har dragits upp i lagen om
bildande av räddningsområden och de verk-
ningar som avser organisation och personal
har behandlats ingående i motiveringen i re-
geringens proposition med förslag till lag om
bildande av räddningsområden.

Vid planeringen av verksamheten med
räddningsområden har man utgått från att

räddningsområdena har tillgång till de nuva-
rande resurser som kommunerna inom områ-
det har när det gäller personal, materiel etc.
Personalen vid kommunernas räddningsvä-
sende får sin ställning ordnad i det avtal som
kommunerna inom räddningsområdet ingår
om organisering av samarbetet inom rädd-
ningsväsendet. Utgångspunkten är att de
kommunala tjänsterna dras in och att perso-
nalen övergår i tjänst hos den nya organisa-
tionen. I stora delar av landet baserar sig
räddningsverksamheten på personal inom
ramen för avtalsbrandkårerna (frivilliga
brandkårer) och på personal i bisyssla. Denna
arbetsinsats behövs även inom det nya sy-
stemet. Det lokala räddningsväsendet ingår
de behövliga avtalen med dessa instanser.

4. Beredningen av proposit ionen

4.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial

Räddningslagen har beretts som tjänste-
uppdrag vid inrikesministeriet. De övriga för-
fattningsändringarna har beretts vid inrikes-
ministeriet i samarbete med vederbörande
ministerier.

4.2. Remissutlåtanden

Lagförslaget sändes på remiss till samtliga
ministerier, länsstyrelser, Ålands landskaps-
styrelse, de centrala myndigheter och bolag
inom centralförvaltningen som sköter uppgif-
ter som hänför sig till räddningsväsendet,
Finlands Kommunförbund, frivilliga organi-
sationer som är verksamma på räddningsvä-
sendets område, Nödcentralsverket, Rädd-
ningsinstitutet, vissa arbetsgivar- och arbets-
tagarförbund samt andra intresseorganisatio-
ner i anslutning till räddningsväsendet. Läns-
styrelserna tillställde inrikesministeriet utlå-
tanden som inhämtats hos vissa utvalda
kommuner.

I regel har de lagstiftningsmässiga lösning-
ar som föreslagits i lagförslaget understötts i
utlåtandena. I ett flertal utlåtanden föreslogs
dock ändringar i det system för beslutsfattan-
det som hänför sig till fastställandet av rädd-
ningsväsendets servicenivå samt i definitio-
nen gällande den högsta tjänsteinnehavaren
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inom räddningsväsendet, varav den sist-
nämnda har ändrats på basis av utlåtandena. I
utlåtandena föreslogs dessutom ändringar
som hänförde sig till vissa detaljer i lagstift-
ningen. Det som framförts i utlåtandena har i
mån av möjlighet beaktats i den fortsatta be-
redningen.

5. Samband med andra proposit io-
ner

5.1. Ändring av lagen om nödcentraler

Avsikten är att regeringens proposition
med förslag till räddningslag och till lagar
om ändring av vissa andra lagar skall be-
handlas samtidigt med en separat regerings-
proposition om ändring av lagen om nödcen-
traler. Det föreslås att lagen om nödcentraler
ändras så, att lagen tillämpas på nödcentrals-
verksamhet inom räddnings-, polis- samt so-
cial- och hälsovårdsväsendet även inom
Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt,
Sjundeå och Vanda kommuner, vilka för
närvarande inte omfattas av statens nödcen-
tralsverksamhet. Meningen är att nämnda
proposition och denna proposition skall be-
handlas och lagarna träda i kraft samtidigt,
eftersom förslaget till räddningslag på grund
av nämnda ändring av nödcentralssystemet
inte innehåller några bestämmelser om nöd-
centralsverksamheten i kommunerna inom
huvudstadsregionen.

5.2. Ändring av lagen om de tekniska
kraven på anordningar inom rädd-
ningsväsendet och brandsäkerheten
för produkter

I lagen om de tekniska kraven på anord-
ningar inom räddningsväsendet och brandsä-
kerheten för produkter bestäms om åtgärder
som syftar till att säkerställa att de produkter
som avses i lagen inte ger upphov till brand-
fara, att de anordningar och den skyddsut-
rustning som är avsedd att säkra brand- eller
personskyddet eller att användas inom rädd-
ningsväsendet lämpar sig för sitt ändamål
samt är i funktionsdugligt skick och att de
viktigaste tekniska systemen och anordning-
arna som används inom räddningsväsendet är
kompatibla. I lagen föreskrivs vissa skyldig-

heter för kommunens räddningsmyndighet.
Bestämmelserna bör till dessa delar ändras
så, att de motsvarar systemet med indelning-
en av räddningsväsendet i områden och är
anpassade enligt de ansvariga myndigheterna
i detta system. I lagen bereds dessutom andra
aktuella och nödvändiga ändringar, till följd
av vilka en separat proposition kommer att
avlåtas. De ändringar i lagstiftningen som
gäller det lokala räddningsväsendet skall
dock vara klara att träda i kraft vid ingången
av 2004.

5.3. Ändring av lagen om statsandelar
och –understöd åt kommunerna för
kostnaderna för brand- och rädd-
ningsväsendet

I lagen om statsandelar och –understöd åt
kommunerna för kostnaderna för brand- och
räddningsväsendet bestäms om vissa statsan-
delar som hänför sig till materiel som behövs
för skötseln av räddningsväsendet. Avsikten
är att bestämmelsen skall ses över till följd av
systemet med indelningen av räddningsvä-
sendet i områden och att en proposition i
ärendet skall avlåtas innan det nya systemet
införs.

5.4. Ändring av lagen om explosionsfarli-
ga ämnen

Vid handels- och industriministeriet bereds
en totalrevidering av lagen om explosionsfar-
liga ämnen. En regeringsproposition i ärendet
kommer enligt ministeriet att avlåtas så, att
reformerna kan träda i kraft vid ingången av
2004 samtidigt som systemet med indelning-
en av räddningsväsendet i områden börjar
tillämpas. Lagen om explosionsfarliga ämnen
innehåller bestämmelser om vissa uppgifter
som ankommer på kommunen och dess
räddningsmyndigheter. De bestämmelser
som gäller räddningsväsendet kommer i
samband med totalrevideringen av lagen att
ändras i enlighet med det nya systemet inom
räddningsväsendet.

5.5. Ändring av lagstiftningen om be-
kämpning av oljeskador

Vid miljöministeriet bereds de ändringar i
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lagen om bekämpande av oljeskador som
uppkommer på land, lagen om förhindrande
av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
och lagen om oljeskyddsfonden som syste-
met med indelningen av räddningsväsendet i
områden förutsätter. Vid revideringen av lag-
stiftningen utgår man från att det inte längre
är kommunerna som skall svara för organise-
ringen och ledningen av bekämpningen av
land- och fartygsoljeskador, utan att det nya
systemet innebär att det lokala räddningsvä-
sendet övertar detta ansvar. Avsikten är att

det lokala räddningsväsendet, på samma sätt
som för närvarande gäller i fråga om kom-
munerna, skall kunna beviljas ersättning från
oljeskyddsfonden för sådana kostnader som
anskaffningen av bekämpningsberedskap och
upprätthållandet av denna beredskap föranle-
der. Enligt miljöministeriet skall propositio-
nen avlåtas så, att reformerna kan träda i
kraft vid ingången av 2004 samtidigt som sy-
stemet med indelningen av räddningsväsen-
det i områden börjar tillämpas.
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DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

1.1. Räddningslag

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §. Lagens tillämpningsområde. Begrep-
pet räddningsväsende ändras inte till sitt in-
nehåll. På motsvarande sätt som i lagen om
räddningsväsendet ingår även i räddningsla-
gen i räddningsväsendet räddningsverksam-
het, befolkningsskydd samt förebyggande av
eldsvådor och andra olyckor. Begreppet be-
folkningsskydd har dock preciserats eftersom
beredskapslagen har kompletterats genom
bestämmelser i 34 a § beredskapslagen
(198/2000) om evakuering av befolkning,
produktionsanläggningar och egendom.

Om räddningsverksamhet eller uppgifter
som är nära förknippade med räddningsverk-
samhet har i vissa fall bestämts genom speci-
allagar, av vilka de mest centrala har angivits
i 3 mom. Det föreslås att bl.a. lagen om för-
hindrande av vattnens förorening, förorsakad
av fartyg, och lagen om bekämpande av olje-
skador som uppkommer på land ändras sena-
re, så att de motsvarar det nya systemet inom
räddningsväsendet. Sjöräddningslagen, som
ersatte lagen om sjöräddningstjänst
(628/1982), trädde i kraft den 1 februari
2002. Sjöräddningslagen tillämpas på efter-
spaning och räddning av människor som är i
fara till havs, dock inte på räddning av män-
niskoliv ombord på fartyg som är förtöjda i
en hamn. Till denna del faller uppgiften inom
ramen för lagen om räddningsväsendet och i
fortsättningen inom tillämpningsområdet för
den föreslagna räddningslagen. Enligt sjö-
räddningslagen är gränsbevakningsväsendet
den ledande sjöräddningsmyndigheten och
bl.a. "kommunernas brandkårer" inkluderas i
sjöräddningslagen i begreppet "övriga sjö-
räddningsmyndigheter". Det lokala rädd-
ningsväsendet skall i egenskap av tjänstepro-
ducent när det gäller kommunernas rädd-
ningsväsende svara för de uppgifter som an-
kommer på "kommunernas brandkårer" och
som avses i sjöräddningslagen.

Enligt lagen om räddningsväsendet tilläm-
pas lagen inte på verksamhet enligt de lagar
som nämns i 3 mom. och lagarna i fråga är
speciallagar i förhållande till lagen om rädd-
ningsväsendet. Det föreslås att språkdräkten i
3 mom. ändras så, att alla de övriga lagar
som innehåller bestämmelser om räddnings-
väsendets uppgifter skall tillämpas utöver la-
gen om räddningsväsendet. Språkdräkten i
bestämmelsen skulle på detta sätt komma att
motsvara faktisk tillämpningspraxis i fråga
om lagen.

I enlighet med självstyrelselagen för Åland
(1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet
i frågor som gäller bl.a. befolkningsskydd.
Beslut om förflyttning av i landskapet bosatta
personer till en ort utanför landskapet kan
dock fattas endast med landskapsstyrelsens
samtycke. De bestämmelser gällande befolk-
ningsskydd som ingår i den gällande lagen
om räddningsväsendet tillämpas också på
Åland. I övrigt har Åland sin egen land-
skapslagstiftning i frågor som gäller rädd-
ningsväsendet. Enligt 2 § 2 mom. lagen om
bildande av räddningsområden tillämpas la-
gen inte i landskapet Åland. Lagen förpliktar
således inte heller i fråga om befolknings-
skydd landskapet Åland att producera tjäns-
ter inom räddningsväsendet genom kommu-
nalt samarbete. De bestämmelser gällande
befolkningsskydd som ingår i räddningslagen
skall dock på motsvarande sätt som bestäm-
melserna i lagen om räddningsväsendet fort-
farande tillämpas i landskapet Åland. För
uppgifter inom befolkningsskyddet på Åland
ansvarar kommunerna i stället för det lokala
räddningsväsendet på fastlandet, alldeles som
hittills.

2 kap. Ansvaret för räddningsväsen-
det

2 §. Inrikesministeriets och länsstyrelsens
uppgifter. Inrikesministeriets och länsstyrel-
sernas uppgifter bibehålls i huvudsak.

Statsrådet upphävde den 27 december 2001
sin anvisning i form av principbeslut av den
13 december 1995 om beredningen av änd-
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ringar i ministeriernas verksamhetsområden
och av stadganden om verksamhetsområde-
na. Genom anvisningen eftersträvade man en
praxis där det behöriga ministeriet inte fast-
ställs på lagnivå. Riksdagen fordrade att an-
visningen skulle justeras. I lagen om rädd-
ningsväsendet anges det behöriga ministeriet
med begreppet "det ministerium som svarar
för räddningsväsendet". I lagförslaget har det
behöriga ministeriet specificerats (inrikesmi-
nisteriet).

I 3 mom. föreslås bestämmelser om delega-
tionen för räddningsväsendet, som skall bistå
inrikesministeriet vid planeringen, utveck-
landet och uppföljningen av räddningsväsen-
det. Enligt lagen om brand- och räddningsvä-
sendet hade ministeriet i frågor som gällde
brand- och räddningsväsendet till sin hjälp en
delegation för brand- och räddningsväsendet.
I lagen om räddningsväsendet ingår inga be-
stämmelser om en delegation. Delegationen,
som skall bestå av representanter för inri-
kesministeriet och dess viktigaste samarbets-
partner, skall främja det övergripande ut-
vecklandet av räddningsväsendet.

Med stöd av lagen om räddningsväsendet
kan bestämmelser om de statliga räddnings-
myndigheternas uppgifter utfärdas genom
förordning. Eftersom inrikesministeriet och
länsstyrelserna för närvarande är statliga
räddningsmyndigheter har normgivningsbe-
myndigandet i praktiken gällt dessa instan-
sers uppgifter. De tjänstemän som för närva-
rande utövar de statliga räddningsmyndighe-
ternas befogenheter har fastställts i arbets-
ordningen för ämbetsverken i fråga. Enligt
lagförslaget skall statliga räddningsmyndig-
heter enligt vad som föreslås i 4 § i det nya
systemet vara de tjänstemän som inrikesmi-
nisteriet och länsstyrelserna förordnat till
uppgiften. Det är dock fortfarande skäl att ut-
färda bestämmelser om inrikesministeriets
och länsstyrelsernas uppgifter genom förord-
ning av statsrådet och därför föreslås det att
ett normgivningsbemyndigande som gäller
detta tas in i 4 mom. Dessutom föreslås det
att bestämmelser om tillsättandet av delega-
tionen för räddningsväsendet och om delega-
tionens sammansättning vid behov skall ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

3 §. Det lokala räddningsväsendets uppgif-
ter. De kommuner som hör till ett räddnings-

område skall enligt 4 § lagen om bildande av
räddningsområden ingå ett avtal om organi-
sering av samarbetet inom räddningsväsendet
och på avtalet tillämpas i tillämpliga delar
kommunallagens bestämmelser om samarbe-
te mellan kommuner. Enligt 76 § 2 mom.
kommunallagen kan kommunerna komma
överens om att anförtro en annan kommun att
sköta en uppgift för en eller flera kommuners
räkning eller att uppgiften skall skötas av en
samkommun. I den föreslagna paragrafen
och i andra bestämmelser i den föreslagna
lagen avses med begreppet "det lokala rädd-
ningsväsendet" som juridisk person den
kommun eller samkommun som produktio-
nen av tjänster inom räddningsväsendet har
anförtrotts på det sätt som avses i lagen om
bildande av räddningsområden. De uppgifter
som i paragrafen åläggs det lokala rädd-
ningsväsendet skall i regel motsvara de upp-
gifter som för närvarande ankommer på de
enskilda kommunerna. De enskilda kommu-
nerna skall enligt lagförslaget fortfarande an-
svara för tillhandahållandet av släckvatten
för räddningsväsendet (47 §), byggande av
allmänna skyddsrum (63 §) och upprätthål-
lande av ledningscentraler för kommunernas
verksamhet under undantagsförhållanden (64
§). Med undantag av uppgifter som uttryckli-
gen åläggs kommunen eller någon annan in-
stans skall det lokala räddningsväsendet an-
svara för kommunernas nuvarande uppgifter
inom räddningsväsendet. På det lokala rädd-
ningsväsendet ankommer i enlighet med det-
ta också huvudansvaret för uppgifter som
gäller befolkningsskydd och beredskapen
inom detta. Dessutom skall de ämbetsverk
och inrättningar som svarar för kommuner-
nas olika verksamhetsområden parallellt med
räddningsmyndigheterna fortfarande vara
förpliktade att delta i räddningsverksamheten
och befolkningsskyddet enligt vad som be-
stäms om deras uppgifter i författningarna
om respektive verksamhetsområde eller i den
övriga lagstiftningen (6 § 1 mom.). Enligt 40
§ 1 mom. beredskapslagen skall kommuner-
na genom beredskapsplaner och föreberedel-
ser för verksamhet under undantagsförhål-
landen samt genom andra åtgärder säkerställa
att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt
som möjligt också under undantagsförhållan-
den. I enlighet med detta skall enskilda
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kommuner också i fortsättningen ansvara för
uppgifter som är nära förknippade med rädd-
ningsväsendet när det gäller tryggandet av
kommunens vitala funktioner på de olika
förvaltningsområden som ligger på deras an-
svar. Flera statliga myndigheter ger på sina
förvaltningsområden anvisningar om bered-
skapen för undantagsförhållanden och om
samordning av arrangemangen. Det lokala
räddningsväsendet skall enligt lagförslagets 3
§ 1 mom. 6 punkt samordna olika myndighe-
ters och andra berörda instansers verksamhet
inom räddningsväsendet. I denna uppgift in-
går också en skyldighet att samordna uppgif-
ter inom befolkningsskyddet.

Det lokala räddningsväsendet och dess
räddningsverk skall i enlighet med den före-
slagna 3 § 1 mom. 2 punkten vara sakkunnig
i frågor som gäller räddningsväsendet. I den-
na roll skall den ge bl.a. olika myndigheter
sakkunnighjälp.

Informationen och rådgivningen i anslut-
ning till räddningsväsendet hänför sig vid si-
dan om förebyggandet av olyckor även till de
kunskaper som behövs för att man skall kun-
na handla rätt när en olycka redan inträffat.

4 §. Räddningsmyndigheter. Enligt 2 § i
den nuvarande lagen om räddningsväsendet
är statliga räddningsmyndigheter det ministe-
rium som svarar för räddningsväsendet och
länsstyrelserna. De tjänstemän som utövar
befogenheterna som statliga räddningsmyn-
digheter fastställs i inrikesministeriets och
länsstyrelsernas arbetsordningar. Kommuna-
la räddningsmyndigheter är brandchefen och
de tjänsteinnehavare inom räddningsväsendet
som kommunen har förordnat att sköta dessa
uppgifter samt kommunens behöriga kollegi-
ala organ.

Enligt förslaget till bestämmelse skall stat-
liga räddningsmyndigheter vara de tjänste-
män som inrikesministeriet och länsstyrelsen
förordnat till uppgiften. Eftersom befogenhe-
terna som statlig räddningsmyndighet i prak-
tiken alltid utövas av tjänstemän som förord-
nats till uppgiften, är det motiverat att fast-
ställa att räddningsmyndigheterna är tjänste-
män i stället för ämbetsverk.

Räddningsmyndigheterna inom ett område
skall fastställas enligt samma principer som
de nuvarande kommunala räddningsmyndig-
heterna. Förutom den högsta tjänsteinnehava-

ren inom det lokala räddningsväsendet skall
räddningsmyndigheter inom ett område vara
övriga tjänsteinnehavare inom räddningsvä-
sendet vilka området förordnar samt behöriga
kollegiala organ inom det lokala räddnings-
väsendet. Med behörigt organ avses ett organ
inom en kommun eller en samkommun som
sköter uppgifter inom det lokala räddnings-
väsendet i enlighet med lagen om bildande
av räddningsområden, som i behörig ordning
ålagts att sköta uppgifterna som räddnings-
myndighet. Enligt 17 § kommunallagen
(kommunens organ) är kommunens organ
förutom fullmäktige kommunstyrelsen,
nämnder och direktioner, deras sektioner
samt kommittéer. Enligt 81 § kommunalla-
gen (samkommunens organ) utövas sam-
kommunens beslutanderätt av medlems-
kommunerna vid en samkommunsstämma el-
ler också utövas beslutanderätten av det or-
gan som väljs av medlemskommunerna och
om vilket bestäms i grundavtalet.

5 §. Brandkårer. Enligt lagen om rädd-
ningsväsendet skall varje kommun ha en
brandkår som kan vara kommunens egen
brandkår eller en frivillig brandkår, anstalts-
brandkår eller fabriksbrandkår som har ingått
avtal med kommunen.

Varje räddningsområde skall ha ett rädd-
ningsverk som består av personal i huvud-
syssla och vid behov även av personal i bi-
syssla. Enligt nuvarande bestämmelser har
den kommunala brandkåren också kunnat
vara en avtalsbrandkår som baserar sig på
frivillig personal. I räddningsväsendet kan
också i fortsättningen ingå avtalsbrandkårer.
Begreppet avtalsbrandkår skall motsvara den
gällande definitionen. Med avtalsbrandkårer
avses i förslaget frivilliga brandkårer som
bildats i form av en förening och brandkårer
som bildats för ett företags eller en inrätt-
nings egna behov, med vilka det lokala rädd-
ningsväsendet har ingått ett avtal om skötsel
av vissa uppgifter som ankommer på det lo-
kala räddningsväsendet.

6 §. Andra myndigheters uppgifter. Försla-
get till bestämmelse motsvarar i huvudsak 6
§ lagen om räddningsväsendet om myndighe-
ter och andra instanser som deltar i rädd-
ningsväsendet. I 1 mom. finns en förteckning
över instanser som direkt med stöd av lagen
och på egen bekostnad skall vara skyldiga att
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delta i räddningsverksamheten och befolk-
ningsskyddet enligt vad som bestäms om de-
ras uppgifter i författningarna om respektive
verksamhetsområde eller i annan lagstiftning.
Det föreslås att bestämmelsen i lagen om
räddningsväsendet skall preciseras så, att
man förutom i författningarna om respektive
verksamhetsområde också skall kunna utfär-
da bestämmelser om skyldigheten att delta i
annan lagstiftning. Bland annat i beredskaps-
lagen finns diverse bestämmelser om skyl-
digheterna och uppgifterna för de myndighe-
ter som sköter uppgifter inom räddningsvä-
sendet samt om befäls- och subordinations-
förhållandena inom befolkningsskyddet lik-
som även om genomförandet av befolknings-
skyddet.

Förteckningen i 1 mom. skall preciseras
och utvidgas till vissa delar. Det föreslås att
begreppen "social- och hälsovårdsmyndighe-
ter", "miljövårdsmyndigheter", "de myndig-
heter och inrättningar samt affärsverk som
svarar för jord- och skogsbruket", "de myn-
digheter som svarar för passagerar- och gods-
trafiken eller datakommunikationen" och "de
ämbetsverk och inrättningar som svarar för
strålsäkerheten och väderlekstjänsten" i lagen
om räddningsväsendet ersätts med detaljera-
de förteckningar över de ämbetsverk, inrätt-
ningar och andra instanser som är skyldiga
att delta. Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsver-
ket, Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral, Rättsskyddscentralen för hälso-
vården och Institutet för arbetshygien har
bl.a. hand om vissa uppgifter i anslutning till
förebyggandet av smittsamma sjukdomar, lä-
kemedelsförsörjningen, bekämpandet av ska-
dor som förorsakas av kemikalier samt hälso-
och sjukvårdspersonalen och rättsmedicinen,
vilka är av betydelse för ordnandet av rädd-
ningsverksamheten och befolkningsskyddet.
Av de experter i fråga om skogsbränder som
specificerats i förslaget är Forststyrelsen ett
statligt affärsverk. Luftfartsverket, Meteoro-
logiska institutet, Sjöfartsverket, Banförvalt-
ningscentralen, Kommunikationsverket och
Strålsäkerhetscentralen är statliga ämbets-
verk eller så omfattar deras verksamhet myn-
dighetsuppgifterna i fråga. I bestämmelsen
inkluderas också länsstyrelsen, som har upp-
gifter inom flera förvaltningsområden, samt
kommunerna, vilka har uppgifter bl.a. gäl-

lande beredskapen för undantagsförhållanden
och verksamheten under undantagsförhållan-
den inom olika förvaltningsområden.

Det föreslås att den bestämmelse om kom-
mundirektörens skyldighet att samordna
uppgifterna inom befolkningsskyddet som
ingår i den nuvarande lagen om räddningsvä-
sendet skall slopas, eftersom kommundirek-
tören på basis av sin ställning och med stöd
av beredskapslagstiftningen också i framti-
den innehar ansvaret för att samordna och
leda kommunens verksamhet under undan-
tagsförhållanden.

7 §. Frivilligarbete. Räddningsmyndighe-
terna kan som för närvarande anförtro upp-
gifter inom utbildning, rådgivning och upp-
lysning åt organisationer som är verksamma
på räddningsväsendets område. Utöver det
system med avtalsbrandkårer som avses i
lagförslagets 5 § kan man också som för när-
varande för uppgifter inom räddningsväsen-
det anlita frivilliga personer och organisatio-
ner. Sådana frivilliga organisationer som kan
anlitas för uppgifter inom räddningsväsendet
är bl.a. de enheter inom sjöräddningsföre-
ningar som anlitas för räddningsverksamhet i
enlighet med räddningslagen. Enligt förslaget
skall närmare bestämmelser om frivilligas
deltagande i räddningsväsendet vid behov
meddelas genom förordning av statsrådet.

8 §. Egen beredskap. Beredskapsskyldighe-
ten skall till skillnad från nuvarande praxis
gälla hela den verksamhet som utövas av de
angivna instanserna. Till exempel när företag
erbjuder sina tjänster utanför den byggnad
som används för företagsverksamheten skall
farliga situationer och egen räddningsverk-
samhet beaktas i verksamheten och plane-
ringen av den (bl.a. upplysning och informa-
tion om eventuella faror för dem som deltar i
verksamheten, planering av verksamheten så
att farliga situationer minimeras samt tillhan-
dahållande av eventuell räddningsutrustning
på verksamhetsstället). I bestämmelsen beto-
nas dessutom skyldigheten att förebygga far-
liga situationer i samband med olyckor.

9 §. Planeringsskyldighet. Det föreslås att 1
mom. kompletteras genom att de myndighe-
ter och sammanslutningar som avses i mo-
mentet åläggs att lämna räddningsmyndighe-
terna utredningar över de resurser som finns
för räddningsverksamheten.
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Enligt 2 mom. skall skyldigheten att göra
upp en räddningsplan när det gäller anlägg-
ningar som medför risk för storolycka an-
komma på det lokala räddningsväsendet och
inte på de enskilda kommunerna. I momentet
betonas dessutom tillräckligt samarbete med
myndigheterna i de egna och de angränsande
områdena. Som för närvarande skall be-
stämmelsen innehålla en skyldighet att höra
de invånare som riskerar att utsättas för fara
och att sörja för att information ges om pla-
nen. Skyldigheten att höra befolkningen för-
utsätter också att befolkningen i de angrän-
sande områdena hörs om den farliga situatio-
nen utsträcker sig till flera områden.

Terminologin justeras i 3 mom. genom att
den "plan" som avses i lagen om räddnings-
väsendet i den nya lagen kallas "säkerhets-
plan". Den nya termen motsvarar den term
som etablerats i förordningen om räddnings-
väsendet. Om innehållet i säkerhetsplanen
kan vid behov bestämmas genom förordning
av statsrådet.

Det normgivningsbemyndigande som ingår
i 4 mom. motsvarar det normgivningsbe-
myndigande som fastställs i 88 § lagen om
räddningsväsendet. Genom förordning av in-
rikesministeriet kan man utfärda bestämmel-
ser som preciserar planeringsskyldigheten i
de externa räddningsplanerna för kärnan-
läggningar och andra anläggningar som en-
ligt förordningen om industriell hantering
och upplagring av farliga kemikalier medför
risk för storolyckor. Med stöd av det nuva-
rande normgivningsbemyndigandet har inri-
kesministeriets förordning om planer för
räddningsväsendet som utarbetas för en hän-
delse av nödsituationer som medför risk för
strålning och om informationen om risk för
strålning (774/2001) utfärdats samt inrikes-
ministeriets föreskrift om beredskap inför
kemikalieolyckor (SM-1999-0025/Tu-33)
meddelats.

3 kap. Samarbete mellan räddnings-
områdena

10 §. Bistånd. Enligt lagen om räddnings-
väsendet skall en kommun vid behov bistå en
annan kommun i fråga om räddningsverk-
samhet och befolkningsskydd. Enligt försla-
get till bestämmelse skall motsvarande skyl-

dighet i räddningslagen åligga det lokala
räddningsväsendet.

11 §. Larmanvisningar. Skyldigheten att
göra upp larmanvisningar åläggs det lokala
räddningsväsendet i stället för kommunerna.
Områdenas gränser skall inte hindra att man
larmar den närmaste ändamålsenliga enheten.

4 kap. Räddningsväsendets serviceni-
vå

12 §. Servicenivå. Enligt förslaget till be-
stämmelse skall servicenivån motsvara
olycksriskerna inom räddningsområdet. Be-
stämmelsen om beslut om servicenivån skall
avskiljas till en egen paragraf (13 §).

13 §. Beslut om servicenivån. Kravet på in-
nehållet i beslutet om räddningsväsendets
servicenivå justeras genom att man dessutom
kräver en plan för utvecklandet av serviceni-
vån. I bestämmelsen krävs också att beslutet
skall förnyas efter en viss tid och om hotbe-
dömningen ändras. Beslutet om servicenivå
skall fattas av det lokala räddningsväsendet.
Det lokala räddningsväsendet skall höra
kommunerna innan det fattar beslut om ser-
vicenivån.

Beslutet om servicenivå skall omfatta de
uppgifter som ankommer på det lokala rädd-
ningsväsendet enligt lagförslagets 3 §. På de
enskilda kommunerna ankommer enligt lag-
förslaget fortfarande byggandet av allmänna
skyddsrum (63 §) och upprätthållande av
kommunens ledningscentral (64 §), och dessa
helheter skall således inte tas in i beslutet om
räddningsväsendets servicenivå. Enligt lag-
förslagets 47 § skall varje kommun sörja för
att släckvatten tillhandahålls för det lokala
räddningsväsendets behov. Det vore motive-
rat att till beslutet om servicenivå foga upp-
gifter om de arrangemang som hänför sig till
släckvatten.

Eftersom tillsynen över servicenivån an-
kommer på länsstyrelsen föreslås det att en
skyldighet att tillställa länsstyrelsen planen
inkluderas i 3 mom. Länsstyrelsen kan vid
behov returnera beslutet om servicenivå för
komplettering. Begäran om komplettering av
beslutet om servicenivå skall vara en primär
åtgärd i förhållande till förfarandet med vite
och tvångsutförande enligt 14 § 2 mom.
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Enligt 4 mom. i förslaget till bestämmelse
kan man genom förordning av inrikesmini-
steriet vid behov utfärda bestämmelser om
innehållet i och formen hos beslutet om ser-
vicenivå i det nya systemet.

14 §. Tillsyn över servicenivån. Länsstyrel-
sens befogenhet att övervaka att räddnings-
väsendets servicenivå motsvarar bestämmel-
ser och föreskrifter bibehålls i det regionala
systemet. Länsstyrelsen skall också kunna
vidta tvångsåtgärder för att korrigera brister i
räddningsväsendets servicenivå.

5 kap. Utbildning och behörighetsvill-
kor inom räddningsväsendet

15 §. Statens ansvar för utbildningen. Be-
stämmelsen bibehålls oförändrad med undan-
tag för den nya bestämmelse om studeran-
dens rättsskydd, disciplin och ändringssö-
kande samt läroplanen i en behörig läroan-
stalt, vilken föreslås bli fogad till 2 mom. I
fråga om dessa skall i tillämpliga delar gälla
vad som bestäms i lagen om Räddningsinsti-
tutet (1165/1994) och den med stöd av lagen
givna förordningen om Räddningsinstitutet
(1237/1994). Det föreslås dock att om rättel-
seyrkanden gällande antagning av studerande
och behandling av bedömningen av studie-
prestationer vid en behörig läroanstalt skall
bestämmas särskilt genom förordning av
statsrådet, eftersom behörig instans för
Räddningsinstitutets vidkommande i dessa
frågor är Räddningsinstitutets examens-
nämnd.

16 §. Andras ansvar för utbildningen. En-
ligt förslaget till bestämmelse skall det lokala
räddningsväsendet se till att avtalsbrandkå-
rernas personal och brandkårens personal i
bisyssla har utbildning, leda den utbildning
som syftar till skapande av egen beredskap
hos företag och inrättningar samt ordna ut-
bildning för den personal som har ansvar för
skydd av bostadshus och inrättningar samt
för den befolkningsskyddsorganisation som
det är skyldigt att inrätta, medan uppgiften
för närvarande ankommer på kommunen. Det
föreslås att bestämmelsen samtidigt komplet-
teras så, att varje myndighet, ämbetsverk och
inrättning är skyldig att för sin del se till att
utbilda och reservera de personer som behövs
i uppgifter som hänför sig till befolknings-

skyddet.
17 §. Behörighetsvillkor för räddningsvä-

sendets personal. Enligt lagen om räddnings-
väsendet meddelas bestämmelser om behö-
righetsvillkoren för räddningsväsendets per-
sonal i huvudsyssla genom förordning, och
om den utbildning som krävs av personal
som inte är anställd i huvudsyssla meddelas
vid behov bestämmelser av inrikesministeri-
et. Enligt förordningen om räddningsväsen-
det krävs av kommunens räddningspersonal i
huvudsyssla som deltar i räddningsverksam-
heten och av en brandinspektör i huvudsyssla
vid räddningsläroanstalt avlagd examen som
motsvarar tjänsten eller uppgiften. Enligt
förordningen kan av en brandinspektör i hu-
vudsyssla som tjänstgör endast i brandföre-
byggande uppgifter alternativt krävas vid yr-
keshögskola eller teknisk läroanstalt avlagd
lämplig examen och tillräcklig förtrogenhet
med uppgifter inom räddningsväsendet.
Dessutom bestäms i förordningen om rädd-
ningsväsendet om behörighetsvillkoren för
personalen vid kommunala nödcentraler.

Att ställa särskilda behörighetsvillkor för
räddningsväsendets personal är fortfarande
motiverat eftersom personalen arbetar med
uppgifter där säkerheten för de anställda,
dem de hjälper och samhället förutsätter yr-
keskunskap på en viss nivå.

Det föreslås att regleringen av behörighets-
villkoren preciseras på lagnivå. I 1 mom. i
förslaget till bestämmelse ingår en grundläg-
gande beskrivning av den behörighet som
inom de olika tjänstekategorierna krävs av
det manskap i huvudsyssla som deltar i rädd-
ningsverksamheten. Det föreslås att om be-
hörighetsvillkoren för brandinspektörer som
endast sköter brandskyddsuppgifter inte läng-
re skall föreskrivas särskilt. Sålunda fastställs
den uppgiftsrelaterade behörigheten för
brandinspektörer i samband med valet till
tjänsten av det lokala räddningsväsendet,
som är arbetsgivare. Om den tjänsteman i
huvudsyssla som förrättar brandsyn deltar i
räddningsverksamheten, fastställs behörighe-
ten till dessa delar enligt 1 mom.

Enligt det föreslagna 2 mom. skall även det
manskap i bisyssla och den frivilliga personal
som deltar i räddningsverksamheten ha till-
räcklig utbildning. Det föreslås att bestäm-
melser om den uppgift som för närvarande



RP 192/2002 rd 19

anförtrotts Räddningsinstitutet genom för-
ordning av ministeriet och som gäller fast-
ställande av läroplanerna i anslutning till ut-
bildningskraven i fråga om avtalsbrandkåris-
ter inkluderas i 2 mom.

Enligt 3 mom. skall om de i 1 och 2 mom.
avsedda examina för personalen i huvudsyss-
la samt utbildningssystemet för personal i bi-
syssla och frivillig personal vid behov när-
mare föreskrivas genom förordning av stats-
rådet. Det föreslås att genom förordning av
statsrådet kan vid behov även specificeras de
läroanstalter i fråga om vilka en vid läroan-
stalten i fråga avlagd examen leder till behö-
righet enligt 1 mom. Utöver Räddningsinsti-
tutet har yrkesutbildning inom räddnings-
branschen tillhandahållits vid de läroanstalter
som föregått institutet samt vid den läroan-
stalt som Helsingfors stad är huvudman för.

18 §. Dispensförfarande. Enligt lagen om
räddningsväsendet kan inrikesministeriet av
särskilda skäl bevilja dispens från de behö-
righetsvillkor för en tjänst eller en uppgift
inom kommunens räddningsväsende som be-
stämts genom förordning, om det är absolut
nödvändigt för att kommunens räddningsvä-
sende skall kunna ordnas på ett ändamålsen-
ligt sätt. I paragrafen föreslås bestämmelser
om ett dispensförfarande när det gäller tjäns-
ter eller uppgifter inom det lokala räddnings-
väsendet.

6 kap. Förebyggande av olyckor och
begränsning av skador

19 §. Innehållet i förebyggandet av olyckor
och begränsningen av skadorna. I paragrafen
inkluderas en ny bestämmelse där innehållet i
förebyggandet av olyckor och begränsningen
av skadorna fastställs. Fastställandet motsva-
rar nuvarande praxis.

20 §. Räddningsmyndighetens uppgifter vid
förebyggandet av olyckor. I 1 och 2 mom.
bestäms närmare om innehållet i det allmän-
na förebyggandet av olyckor som sköts av
räddningsmyndigheterna samt om målen för
upplysningen och rådgivningen. För närva-
rande finns bestämmelserna i förordningen
om räddningsväsendet. På grund av frågans
natur och med tanke på klarheten vore det
bättre att bestämmelser om detta utfärdas på
lagnivå. För att skydda människor, egendom

och miljön skall vid förebyggandet av olyck-
or förutom eldsvådor även beaktas explo-
sionsolyckor, olje- och kemikalieskador,
sprickor i dammanläggningar, ras, gas- eller
vätskeläckage, översvämningar och andra na-
turkatastrofer, situationer som medför strål-
ningsfara, människors säkerhet vid större of-
fentliga tillställningar samt dessutom andra
olyckor till den del de anknyter till rädd-
ningsmyndigheternas uppgifter.

Det föreslås att en ny bestämmelse inklude-
ras i 3 mom. enligt vilken räddningsmyndig-
heterna i syfte att förebygga olyckor och
upprätthålla säkerheten skall samarbeta med
andra myndigheter samt med sammanslut-
ningar i området och med dem som bor i om-
rådet. Syftet med bestämmelsen är att främja
och trygga samarbetet i det nya systemet med
lokala räddningsväsenden och samtidigt ef-
fektivisera det arbete som utförs för förebyg-
gande av olyckor. Nya arrangemang måste
skapas för samarbetet med de kommunala
myndigheterna och det lokala räddningsvä-
sendet så att man kan garantera ett fungeran-
de samarbete med alla kommunala myndig-
heter. Samarbetet bör vara mer omfattande
och systematiskt än för närvarande. Nödvän-
diga samarbetspartner t.ex. när det gäller
byggnaders säkerhet och säker användning
av byggnader är kommunernas byggnadstill-
synsmyndigheter, men också kommunernas
hälso- och socialvårdsmyndigheter och av de
statliga myndigheterna t.ex. polisen och sä-
kerhetsteknikcentralen.

Ett särskilt samarbetsområde är förfarandet
med bygglov, där räddningsmyndigheterna
för närvarande är sakkunnig myndighet i
kommunerna. I många kommuner har också
byggnadstillsynsuppdrag anförtrotts rädd-
ningsmyndigheterna genom interna arrange-
mang inom kommunen. Också i det nya sy-
stemet är det viktigt att räddningsmyndighe-
terna deltar i bygglovs- och planeringsskedet
när det gäller byggande genom att ge utlå-
tanden och vara sakkunnig. Frågor som är
viktiga med tanke på räddningsmyndigheter-
na t.ex. när det gäller bygglov för nybygge är
hindrande av att en brand sprider sig, brand-
säkerhetsutrustning och räddningsvägar samt
brandkårens operativa verksamhetsbetingel-
ser i lokalen i fråga. Med miljöministeriet har
förhandlingar förts om samarbetet mellan
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byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheten
under de nya förhållandena. Om samarbetet
bestäms för närvarande i kommunernas in-
struktioner. Avsikten är att se till att det sam-
arbete mellan det lokala räddningsväsendet
och kommunerna som är nödvändigt i bygg-
lovsärenden bibehålls. Om saken kan vid be-
hov föreskrivas i markanvändnings- och
bygglagen eller med stöd av den.

21 §. Byggnaders allmänna brandsäkerhet.
Enligt lagen om räddningsväsendet skall
byggnader och konstruktioner samt deras
omgivning planeras, byggas och hållas i
skick så att risken för att en eldsvåda uppstår
eller sprider sig är liten och så att räddnings-
verksamhet är möjlig om en olycka inträffar.
I markanvändnings- och bygglagen
(132/1999), som trädde i kraft vid ingången
av 2000, föreskrivs mer detaljerat än tidigare
om allmänna säkerhetskrav i anslutning till
byggande, planering och underhåll. Det före-
slås att i räddningslagen tas in motsvarande
bestämmelse som i lagen om räddningsvä-
sendet. För att öka informationsinnehållet fö-
reslås dessutom att en hänvisning till den nya
markanvändnings- och bygglagen tas in i la-
gen.

I 2 mom. inkluderas motsvarande bestäm-
melse som i förordningen om räddningsvä-
sendet. De bestämmelser som föreslås i para-
grafen utgör till sitt innehåll en helhet som
det är motiverat att föreskriva om i samma
bestämmelse och på lagnivå. Ombesörjandet
av brandsäkerheten i byggnader och i deras
omgivning förutsätter också åtgärder för för-
hindrande av avsiktligt anlagda bränder. I
bekämpningen av dessa är viktiga metoder
framför allt upprätthållande av ordning och
hygien och ombesörjande av ändamålsenlig
förvaring av lättantändliga föremål. Lättan-
tändligt material eller andra föremål som in-
nebär risk för att eldsvådor uppstår eller
sprids får endast förvaras på ställen som är
avsedda för ändamålet. Detta innebär förva-
ring av t.ex. explosiva ämnen i skåp som pla-
nerats för ändamålet och som kan låsas eller
på motsvarande ställen, samt förvaring av
sopor och annat avfall endast på ställen som
reserverats för ändamålet. Vid placeringen av
soptunnor, varulager och motsvarande måste
man beakta inte bara förhindrandet av att
eldsvåda uppstår utan också begränsandet av

dess spridning. Genom byggnadstekniska
och andra åtgärder måste man se till att t.ex.
en eldsvåda i sopskjulet inte kan sprida sig
till en intilliggande byggnad. En överföring
av bestämmelsen gällande förvaring av lätt-
antändliga material och andra lättantändliga
föremål från förordningen till lagen betonar
hur viktig och betydelsefull frågan är.

22 §. Säkerhet i fråga om användning av
byggnader och anordningar. I förslaget till
bestämmelse har 1 mom. preciserats jämfört
med den gällande bestämmelsen så att bygg-
nadens ägare eller innehavare skall vara
skyldiga att utöver de allmänna lokalerna i
byggnaden se till att i momentet avsedda ma-
teriel, anordningar, redskap och andra arran-
gemang är funktionsdugliga och har under-
hållits och inspekterats samt sörja för andra
motsvarande åtgärder även när dessa säker-
hetsarrangemang i övrigt tjänar hela byggna-
den. Dylika arrangemang som tjänar hela
byggnaden är t.ex. brandlarmanläggningar
och automatiska släckningsanordningar. Det
föreslås att en bestämmelse som motsvarar
det normgivningsbemyndigande som ingår i
lagen om räddningsväsendet tas in i 2 mom. I
den föreslagna bestämmelsen har dock
normgivningsbemyndigandet specificerats
mer ingående. För närvarande finns bestäm-
melser om normgivningsbemyndigandet dels
i 23 § 2 mom. 1 punkten lagen om rädd-
ningsväsendet, dels i 88 § lagen om rädd-
ningsväsendet.

Den allmänna underhållsskyldigheten skall
fortfarande gälla alla byggnadens brand-
skyddsanordningar. Underhåll av brand-
skyddsanordningarna och utrustningen och
anordningarna i skyddsrummen förutsätter i
allmänhet regelbunden service och inspek-
tion. Nödvändiga service- och kontrollåtgär-
der beror på anordningen och anges i all-
mänhet i tillverkarens bruks- och servicean-
visning. Dylika anvisningar finns också t.ex.
i standarder. Om service och inspektion av
vissa viktiga anordningar skall dessutom som
för närvarande bestämmas genom förordning
av inrikesministeriet. Närmare bestämmelser
gällande service och kontroll skall gälla ser-
vice- och inspektionsintervallen för de an-
ordningar som avses i 1 mom. 1 punkten
samt innehållet i de regelbundna service- och
underhållsåtgärder som förutsätts av byggna-
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dens ägare och innehavare. Sådana bestäm-
melser gäller om handbrandsläckare, brand-
varnare, automatiska brandlarmanläggningar
samt automatiska släckningsanordningar.
Andra anordningar om vilkas underhåll skall
bestämmas genom förordning av inrikesmi-
nisteriet, är rökventilationsanläggningar samt
märkning och belysning av utrymningsvä-
garna. Om innehållet av service och inspek-
tion samt om den yrkeskunskap och behörig-
het som krävs av dem som utför arbetet be-
stäms i lagen om de tekniska kraven på an-
ordningar inom räddningsväsendet och
brandsäkerheten för produkter.

Också när det gäller sotning och service
och rengöring av ventilationskanaler och
ventilationsanordningar skall en allmän skyl-
dighet fastställas i lag, som för närvarande,
och närmare bestämmelser utfärdas genom
förordning av inrikesministeriet. De närmare
bestämmelserna gäller hur ofta sotning eller
service och rengöring skall företas och vilka
åtgärder som ingår i sotnings- och rengö-
ringsarbetet.

23 §. Aktsamhetsplikt. Bestämmelsen mot-
svarar i huvudsak den nuvarande regleringen.
I bestämmelsen betonas dock utöver före-
byggandet av eldsvådor och andra olyckor
också tryggandet av personsäkerheten. Repa-
rationsarbeten och andra arbeten som ökar
risken för eldsvåda eller andra olyckor skall
ordnas så att risken för eldsvåda eller olyckor
är så liten som möjligt och så att personsä-
kerheten har ombesörjts och även andra nöd-
vändiga åtgärder har vidtagits. Framför allt
vid heta arbeten bör stor omsorgsfullhet iakt-
tas. Om bekämpning av skador på personer
och egendom i samband med heta arbeten
finns en SFS-standard 5900:2001 (Heta ar-
betens brandsäkerhet vid installations-, ser-
vice och reparationsarbeten) som innehåller
anvisningar för personer som utför och över-
vakar heta arbeten.

24 §. Att göra upp öppen eld. Paragrafens
1-3 mom. bibehålls oförändrade i sak. I 4
mom. föreslås en bestämmelse om den lokala
räddningsmyndighetens rätt att förbjuda upp-
görandet av öppen eld eller någon annan
verksamhet som kan medföra risk för eldsvå-
da, om risken för eldsvåda är uppenbar. I en-
lighet med detta skulle det vara möjligt att
förbjuda t.ex. brännandet av skräp under tor-

ka. Avsikten är att beslutet skulle gälla ett
begränsat område och vara tidsbundet. I
kommunernas ordningsstadga kan för närva-
rande utfärdas förbud mot bl.a. uppgörandet
av öppen eld (t.ex. förbud mot brännande av
skräp i tätorter). Avsikten är att möjligheten
för kommunerna att utfärda ordningsstadgor
upphör i och med ikraftträdandet av ord-
ningslagen (RP 20/2002 rd), som är under
behandling i riksdagen. Den föreslagna be-
stämmelsen möjliggör således att man även
framöver kan ingripa i situationer som är
förknippade med en uppenbar risk för
eldsvåda. Bestämmelsen kompletterar den i 1
mom. ingående bestämmelsen om förebyg-
gande av skogsbränder.

25 §. Anmälan om hygges- och halmbrän-
ning.

26 §. Brandsäkerheten på torvproduktions-
områden.

27 §. Spaning efter skogsbränder och var-
ning för skogsbrand.

28 §. Allmän handlingsskyldighet.
I paragraferna föreligger inget behov av änd-
ringar.

29 §. Brandvarnare. I lagen om räddnings-
väsendet ingår en skyldighet att utrusta bo-
städer och inkvarteringslokaler och vårdin-
rättningar med ett tillräckligt antal brandvar-
nare eller anordningar som ger minst motsva-
rande skydd. Enligt den föreslagna bestäm-
melsen skall anordningen i ett så tidigt skede
som möjligt upptäcka en begynnnande
eldsvåda och ge larm till dem som finns i bo-
staden. Det föreslås att uttrycken "tillräckligt
antal brandvarnare" och "anordningar som
ger minst motsvarande skydd" ersätts genom
att man fastställer brandvarnarens syfte.
Eldsvådor kan upptäckas och de närvarande
personerna kan varnas med hjälp av olika
tekniska lösningar beroende på lokalen. Ett
så tidigt upptäckande av eldsvådan som möj-
ligt förutsätter i allmänhet att man använder
detektorer som reagerar på rök- och brandga-
ser i stället för att man enbart använder de-
tektorer som reagerar på temperaturhöjning-
ar. Att varna de närvarande människorna för-
utsätter för sin del att alarmet från anord-
ningen hörs i de utrymmen i bostaden där
man normalt vistas. När det gäller särskilda
grupper skall brandvarnaren vid behov alar-
mera också på annat sätt än genom ljudsigna-
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ler. I inkvarteringslokaler och vårdinrättning-
ar skall larmet ske så att de som är i fara kan
höra det. I vårdinrättningar kan det i vissa
fall dock vara mer ändamålsenligt att larmet
styrs till personalen. Ändringen medför i
praktiken att omfattningen av skyddet måste
bedömas på nytt i synnerhet i sådana vårdin-
rättningar och inkvarteringslokaler som har
enbart brandvarnare eller brandlarmanlägg-
ningar som är försedda med värmedetektorer.

Det föreslås dessutom att paragrafen preci-
seras så, att skyldigheten att skaffa brandvar-
nare uttryckligen gäller innehavaren av bo-
staden.

Genom förordning av inrikesministeriet
kan närmare bestämmelser om tillräckligt an-
tal anordningar, ändamålsenlig placering
samt anordningarnas funktion (t.ex. om de
anordningslösningar som krävs för olika ty-
pers lokaler) utfärdas.

30 §. Särskilda säkerhetskrav. I 31 § lagen
om räddningsväsendet (särskilda säkerhets-
krav) bestäms för närvarande om brandvar-
nare (1 mom.) och om inrikesministeriets och
kommunernas räddningsmyndigheters rätt att
bestämma om säkerhetsarrangemang för
platser som är förknippade med större risker
än vanligt (2 mom.) samt konstateras att om
arrangemang för förhindrande av storolyckor
och begränsning av följderna av sådan
olyckor föreskrivs genom förordning (3
mom.). Med förordning avses i detta sam-
manhang förordningen om industriell hanter-
ing och upplagring av farliga kemikalier
(59/1999), vilken utfärdats på föredragning
av handels- och industriministern. I 31 § 3
mom. lagen om räddningsväsendet ingår en
bestämmelse enligt vilken inrikesministeriet
kan meddela närmare bestämmelser om ar-
rangemangen.

Enligt lagförslaget skall bestämmelserna
om brandvarnare ingå i en separat paragraf.
Det föreslås att inrikesministeriet inte längre
skall omfattas av bemyndigandet att utfärda
förordning om säkerhetsarrangemangen för
platser med större risker än vanligt. Däremot
föreslås att den lokala räddningsmyndigheten
skall omfattas av motsvarande rätt att i en-
skilda fall bestämma om säkerhetsarrange-
mangen på sådana platser som avses i be-
stämmelsen.

Eftersom 9 § i lagförslaget inbegriper en

skyldighet för kommunen att med tanke på
risken för storolycka i anläggningar som av-
ses i 59/1999 göra upp behövliga räddnings-
planer och ett bemyndigande att utfärda för-
ordning i anslutning därtill, är det inte moti-
verat att på ett överlappande sätt ytterligare
bestämma om detta i paragrafen om särskilda
säkerhetskrav. Europeiska unionens råd har
genom sitt direktiv 96/82/EG om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga olyckshändelser där farliga ämnen
ingår utfärdat förpliktelser gällande saken.
Dessa har i Finland för räddningsväsendets
del införts genom inrikesministeriets före-
skrift om beredskap inför kemikalieolyckor
(SM-1999-00636/Tu-311), som utfärdats
med stöd av 31 och 88 § lagen om rädd-
ningsväsendet. Avsikten är att motsvarande
förpliktelser framöver skall sättas i kraft med
stöd av 9 § i lagförslaget.

31 §. Installation av räddningsväsendets
anordningar. Enligt den gällande lagen om
räddningsväsendet är ägaren av en byggnad
skyldig att tillåta att de lokala räddnings-
myndigheterna i byggnaden installerar an-
ordningar som räddningsväsendet behöver,
om dessa inte vållar oskälig olägenhet. Enligt
lagförslaget skall rätten att installera rädd-
ningsväsendets anordningar tillfalla den loka-
la räddningsmyndigheten. Dessutom föreslås
det att man också skall kunna installera
nämnda anordningar i olika slags konstruk-
tioner såsom radiomaster och liknande. Ex-
empel på sådana är larmanordningar för be-
folkningen och till dessa hörande styrnings-
system. Beträffande placeringen av rädd-
ningsväsendets anordningar iakttas vad som i
markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
bestäms om placeringen av samhällstekniska
anordningar. Har en överenskommelse om
placeringen inte ingåtts med fastighetens
ägare och innehavare, fattas enligt lagens 161
§ beslutet om placeringen av kommunens
byggnadstillsynsmyndighet. När beslutet om
placeringen fattas skall vikt fästas vid att fas-
tigheten inte orsakas onödig olägenhet. Fas-
tighetens ägare har rätt att få ersättning för
den olägenhet och skada som förorsakas av
placeringen av anordningar. Om överens-
kommelse inte nås om ersättningen, skall sa-
ken avgöras i enlighet med inlösningslagen. I
162 § markanvändnings- och bygglagen be-
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stäms om ändring och avlägsnande av anord-
ningar och i 163 § om placeringen av mindre
anordningar.

32 §. Byggnaders utgångar. Motsvarande
bestämmelser om att utgångarna till byggna-
der skall hållas framkomliga samt förbud att
förvara föremål i gångarna ingår för närva-
rande i förordningen om räddningsväsendet.
Dessa skyldigheter skall delvis preciseras
och kompletteras och således betonas vikten
av utrymningssäkerheten. Det allmänna kra-
vet på märkning och belysning av utgångarna
och gångarna till dem t.ex. i inkvarterings-
och möteslokaler ingår i brandsäkerhetsföre-
skrifterna i byggbestämmelsesamlingen.
Också i arbetsskyddslagstiftningen ingår be-
stämmelser om detta. De bestämmelser som
föreslås i paragrafen kompletterar de krav
som ställs i den övriga lagstiftningen.

Om utgångarna och gångarna till dem inte
annars är klart synliga bör de märkas med
tydliga skyltar. Till exempel i höghus behö-
ver utgångarna i allmänhet inte märkas. Om
skyltarnas utseende bestäms i statsrådets be-
slut om säkerhetsmärkning och signaler för
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om
användningen av dessa (976/1994). Genom
förordning av inrikesministeriet utfärdas vid
behov närmare bestämmelser om vilka loka-
ler som skall förses med skyltar och komplet-
terande belysning.

I syfte att effektivisera iakttagandet av
skyldigheterna i paragrafen föreslås det att
försummelse av en skyldighet eller annan
verksamhet som strider mot en skyldighet
skall förknippas med hot om straff på det sätt
som föreslås i 83 §.

33 §. Fastigheters räddningsvägar. Skyl-
dighet att märka räddningsvägarna och hålla
dem framkomliga ingår för närvarande i för-
ordningen om räddningsväsendet. Betydelsen
av dessa skyldigheter framhävs genom att
man överför dem till lagen. För att rädd-
ningsvägarna skall märkas på ett enhetligt
sätt utfärdas närmare förordningar om märk-
ningen genom förordning av inrikesministe-
riet. För närvarande finns en rekommenda-
tion av inrikesministeriet om märkningens
utseende.

I syfte att effektivisera iakttagandet av
skyldigheterna i paragrafen föreslås det att
försummelse av en skyldighet eller annan

verksamhet som strider mot en skyldighet
skall förknippas med hot om straff på det sätt
som föreslås i 83 §.

7 kap. Brandsyn

34 §. Brandsynens innehåll. Inga ändringar
föreslås i paragrafen, men till bestämmelsen
fogas det normgivningsbemyndigande gäl-
lande innehållet i brandsynen som fastställts i
88 § lagen om räddningsväsendet.

35 §. Platser där brandsyn skall förrättas.
Om intervallen för den brandsyn som skall
förrättas i bostadshus och platser som med
hänsyn till personsäkerheten och brandsäker-
heten kan jämställas med bostadshus bestäms
i samband med beslutet om servicenivån, ef-
tersom brandsynen är en del av räddningsvä-
sendets servicenivå.

Bestämmelsen om brandsyn i objekt som
försvarsmakten besitter preciseras. Det före-
slås att för försvarsmakten bestäms ett ut-
tryckligt ansvar för brandsynen på sådana
platser i dess besittning som skall hemlighål-
las. Om inspektionsverksamheten bestäms
vid behov närmare genom förordning av för-
svarsministeriet. Samtidigt föreslås det på det
sätt som föreslås nedan i 37 § att försvars-
makten skall förpliktas att ge den lokala
räddningsmyndigheten och nödcentralen de
uppgifter om objektet som krävs för att ett
räddningsuppdrag skall kunna utföras säkert
och på lämpligt sätt.

36 §. Förrättande av brandsyn. Brandsyn
skall enligt det nya systemet förrättas av den
lokala räddningsmyndigheten.

Enligt 35 § 2 mom. lagen om räddningsvä-
sendet skall en representant för syneobjektet
uppvisa de planer samt övriga handlingar och
arrangemang som krävs enligt denna lag och
enligt en förordning eller bestämmelser som
utfärdats med stöd av den. Det föreslås att
denna skyldighet utvidgas så, att man vid
brandsynen skall uppvisa de planer som all-
mänt krävs i författningarna. Planer och
handlingar som avses i 2 mom. är t.ex. den
säkerhetsplan enligt 9 § som utarbetas om
egen beredskap enligt 8 § samt intyg om pe-
riodisk inspektion av branddetektorer eller
automatiska släckningsanordningar.

Regeringens proposition med förslag till
förvaltningslag och till lag om ändring av
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förvaltningsprocesslagen (RP 72/2002 rd) har
avlåtits till riksdagen. I propositionen före-
slås att en allmän lag som reglerar förvalt-
ningens verksamhet, förvaltningslagen, skall
stiftas. Lagen skall ersätta lagen om förvalt-
ningsförfarande, lagen om översändande av
handlingar och lagen om delgivning i för-
valtningsärenden. I lagen skall bl.a. bestäm-
mas om syn och inspektion. Om det förfa-
rande som skall iakttas vid förrättande av syn
och inspektion tas uttryckliga bestämmelser
in i förvaltningslagen. Avsikten är att de för-
fattningar som beretts av justitieministeriet
skall sättas i kraft den 1 januari 2004. Förrät-
tande av de inspektioner som faller inom ra-
men för myndigheternas befogenheter omfat-
tas för närvarande inte av tillämpningsområ-
det för lagen om förvaltningsförfarande (in-
spektionsverksamheten har dock i praktiken
ansetts vara sådan behandling av ett förvalt-
ningsärende som avses i lagen om förvalt-
ningsförfarande om inspektionen direkt hän-
för sig till fattandet av ett förvaltningsbeslut).
I 39 § förvaltningslagen sägs att "en myn-
dighet skall underrätta en part som direkt be-
rörs av ärendet om tidpunkten då en inspek-
tion som faller under myndighetens behörig-
het inleds, såvida syftet med inspektionen
inte äventyras av en sådan underrättelse.
Ovan avsedda part har rätt att närvara vid in-
spektionen och att framföra sin åsikt och stäl-
la frågor om omständigheter som har sam-
band med inspektionen. Under inspektionens
gång skall parten om möjligt underrättas om
inspektionens ändamål, hur den genomförs
samt om vidare åtgärder. Inspektionen skall
förrättas utan att inspektionsobjektet eller
dess innehavare orsakas oskäligt men. In-
spektören skall utan dröjsmål avfatta en
skriftlig inspektionsberättelse över inspektio-
nen. Av inspektionsberättelsen skall inspek-
tionens förlopp och inspektörens viktigaste
iakttagelser framgå. Inspektionsberättelsen
skall delges en part som har rätt att närvara
vid inspektionen." Det föreslås att i 36 § 3
mom. räddningslagen inkluderas en bestäm-
melse om protokoll över brandsyn som i hu-
vuddrag motsvarar den förslagna bestämmel-
sen i förvaltningslagen. Vid sidan av det som
bestämts skall protokollet enligt normal för-
valtningspraxis dateras och undertecknas. I 5
§ i förslaget till förvaltningslag står det att

"om det i någon annan lag finns bestämmel-
ser som avviker från denna lag, skall de iakt-
tas i stället för denna lag". Det är också i
fortsättningen motiverat att inkludera regler-
ingen av brandsyner i speciallagstiftningen
gällande räddningsväsendet.

37 §. Rätt att få uppgifter om byggnader.
Enligt förslaget till bestämmelse skall den
lokala räddningsmyndigheten ha motsvaran-
de rätt som kommunens räddningsmyndighet
för närvarande har att få uppgifter om bygg-
nader. Tillgången till uppgifter gäller inte så-
dana objekt i försvarsmaktens besittning som
den hemlighåller och vilkas brandsyn för-
svarsmakten har uppgett sig sköta. Försvars-
makten skall ändå enligt lagförslaget också i
fråga om dessa objekt ge den lokala rädd-
ningsmyndigheten och nödcentralen de upp-
gifter som krävs för att ett räddningsuppdrag
skall kunna utföras säkert och på lämpligt
sätt.

38 §. Föreläggande att avhjälpa brister
och avbrytande av verksamheten. Om brister
konstateras vid en brandsyn skall de enligt
lagen om räddningsväsendet omedelbart av-
hjälpas. Om bristerna inte genast kan avhjäl-
pas skall en frist utsättas för detta. Om en
brist eller ett felaktigt förfarande som konsta-
terats i samband med brandsyn eller på annat
sätt medför omedelbar olycksrisk, har kom-
munens räddningsmyndighet enligt gällande
bestämmelser rätt att genast avbryta verk-
samheten och bestämma vilka åtgärder som
nödvändigtvis skall vidtas för att olyckor
skall förebyggas. Beslutet skall iakttas ome-
delbart.

De befogenheter som ingår i lagen om
räddningsväsendet kompletteras så, att man
kan bestämma att även brister som konstate-
ras på annat sätt än vid brandsyn skall av-
hjälpas. Räddningsmyndigheterna stöter inte
bara vid brandsyner utan också i sitt övriga
arbete på olika slags brister som gäller säker-
heten och att begränsa befogenheterna till att
gälla endast vid brandsyn begränsar på ett
omotiverat sätt räddningsmyndigheternas
möjligheter att snabbt ingripa i uppenbara
brister i säkerheten. I situationer som medför
omedelbar olycksrisk föreslås det också att
de statliga räddningsmyndigheterna ges rätt
att vid behov omedelbart avbryta verksamhe-
ten och bestämma vilka åtgärder som nöd-
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vändigtvis skall vidtas för att olyckor skall
förebyggas.

8 kap. Sotning

39 §. Ordnande av sotning. På grund av att
systemet blir ett annat skall det lokala rädd-
ningsväsendet besluta om ordnande av sot-
ningstjänster i stället för kommunen. Med
stöd av 38 §, som enligt vad som föreslås i
ikraftträdelsebestämmelsen i lagförslaget
skall upphävas, skall de avtal som kommu-
nerna ingått gällande ordnande av sotnings-
tjänster övergå till det lokala räddningsvä-
sendets ansvar, om inte sotaren kräver att av-
talet skall sägas upp.

40 §. Behörighet för sotare. Om behörighet
för sotare bestäms i lag, eftersom bestämmel-
sen också gäller idkande av näring. Innehål-
let i bestämmelsen bibehålls. Sotare som är
anställda av kommunen skall i fortsättningen
vara anställda av området och behörighets-
kravet gäller således bl.a. sotare som är an-
ställda av området. Om övergångsarrange-
mangen i samband med behörighetsvillkoren
bestäms i räddningslagens ikraftträdelsebe-
stämmelse.

En finsk yrkesexamen för sotare kan inte
krävas av en person som har avlagt sotarex-
amen eller fått behörighet för sotare i en
EU/EES-stat. Europeiska gemenskapens lag-
stiftning förutsätter att en examen eller behö-
righet erkänns enligt gemenskapens lagstift-
ning. Behörighet för sotare omfattas av den
generella ordning för erkännande av examina
inom Europeiska gemenskapen. Den generel-
la ordningen för erkännande av examina
inom Europeiska gemenskapen har i Finland
trätt i kraft genom lagen om genomförande
av en generell ordning för erkännande av ex-
amina inom Europeiska gemenskapen
(1597/1992). Lagen gäller behörighet för en
tjänst eller uppgift och rätten att utöva ett
yrke, om det inte bestäms om rätten att utöva
yrket i någon annan lag eller förordning. En-
ligt nämnda lag fattas beslutet om tjänstebe-
hörighet av utbildningsstyrelsen. Beslutet om
att utöva ett yrke fattas enligt lagens 11 § av
den myndighet som beviljar rätt att utöva yr-
ket i fråga. Fastän den som har avlagt yrkes-
examen för sotare inte i Finland behöver nå-
got beslut om rätten att utöva yrket, krävs en

behörig myndighet som fattar beslut om er-
kännande av examen eller behörighet enligt
EG-lagstiftningen. Enligt det föreslagna 2
mom. skall om erkännande av yrkesbehörig-
het som hör till området för Europeiska ge-
menskapens lagstiftning bestämmas genom
förordning av statsrådet.

41 §. Underrättelse om fel. Enligt förslaget
till bestämmelse skall sotaren underrätta den
lokala räddningsmyndigheten om fel som
han konstaterar. Enligt den reglering som
gäller skall kommunens räddningsmyndighet
underrättas om fel.

42 §. Sotningsförteckning. Uppgifter om
sotningsförteckningen skall ges till de lokala
räddningsmyndigheterna.

9 kap. Räddningsverksamhet

43 §. Räddningsverksamhetens innehåll.
Innehållet i bestämmelsen bibehålls.

44 §. Ledning av räddningsverksamhet. På
grund av systemet med lokala räddningsvä-
senden är det inte längre motiverat att ta in
bestämmelser om systemet med regionala
brandchefer i räddningslagen.

Utgångspunkten är att chefen för rädd-
ningsväsendet bestäms enligt var olyckan
uppstått.

Länsstyrelsen och inrikesministeriet kan av
särskilda skäl förordna inte bara om rädd-
ningsledaren utan också om hans verksam-
hetsområde. Möjligheten till bestämmelse
möjliggör ändamålsenliga och fungerande
ledningsförhållanden, t.ex. i en situation där
en storolycka sträcker sig över flera områ-
den.

I 3 mom. inkluderas en bestämmelse som
motsvarar den nuvarande bestämmelsen om
räddningsledarens roll som allmän ledare i
flertypsolyckor.

Enligt 1 mom. kan, till dess att räddnings-
myndigheten övertar ledningen av verksam-
heten, räddningsverksamheten ledas av en
person som hör till den lokala avtalsbrandkå-
ren eller av en person som länsstyrelsen eller
inrikesministeriet med stöd av 2 mom. av
särskilda skäl har utsett till ledare för rädd-
ningsverksamheten. I dylika fall kan rädd-
ningsledaren vara någon annan än en tjäns-
teman. Eftersom ledaren för räddningsverk-
samheten i sin uppgift utövar offentlig makt,
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föreslås i 4 mom. att det straffrättsliga tjäns-
teansvaret skall omfatta dessa personer.

45 §. Räddningsledarens befogenheter.
46 §. Skyldighet att delta i räddningsverk-

samhet.
Bestämmelserna i 45-46 § bibehålls oföränd-
rade.

47 §. Släckvatten. Enligt lagen om rädd-
ningsväsendet skall kommunen se till att
brandkåren får tillräckligt med släckvatten
för räddningsverksamhetens behov.

Brandkårerna använder dels vatten från
vattentjänstverkets ledningsnät, dels naturligt
vatten som släckvatten. Genom den lag om
vattentjänster (119/2001) som trädde i kraft
vid ingången av 2001 upphävdes lagen om
allmänna vatten- och avloppsverk
(982/1977). Enligt den allmänna motivering-
en i regeringens proposition till Riksdagen
med förslag till reform av lagstiftningen om
vattenförsörjning och avlopp (RP 85/2000
rd) fungerar vattentjänstverken som ämbets-
verksorganisationer som utgör en del av
kommunalförvaltningen eller kommunala af-
färsverk, eller så är de privaträttsliga aktiebo-
lag eller andelslag. Syftet med revideringen
av lagstiftningen var bl.a. att klargöra kom-
munernas, vattentjänstverkens och fastighe-
ternas ansvar när det gäller ordnande och
skötsel av vattenförsörjningen. Lagen om
vattentjänster tillämpas på vattentjänster i
samband med bostäder och med vattentjäns-
ter avses i lagen vattenförsörjning (ledande,
behandling och leverans av vatten) för an-
vändning som hushållsvatten, samt avlopps-
hantering. Enligt lagen om vattentjänster
skall kommunen utveckla vattentjänsterna
inom sitt område i överensstämmelse med
samhällsutvecklingen. Kommunen utarbetar i
samarbete med vattentjänstverken inom sitt
område planer för utvecklande av vatten-
tjänsterna. Vattentjänstverken har till uppgift
att ombesörja vattentjänsterna inom sitt verk-
samhetsområde i överensstämmelse med
samhällsutvecklingens behov i enlighet med
det beslut om godkännande som kommunen
fattat i ärendet. Vattentjänsterna kan stödas
bl.a. med hjälp av kommunens medel.

Enligt förslaget till bestämmelse skall de
enskilda kommunerna så som för närvarande
inom sitt område sörja för tillhandahållandet
av släckvatten för det lokala räddningsväsen-

dets behov. Avsikten är att i bestämmelsen
inte skall fastställas på vilket sätt tillhanda-
hållandet av släckvatten skall ordnas, utan
detta skall utredas och prövas av kommunen
i samråd med det lokala räddningsväsendet. I
tillhandahållandet av släckvatten kan vatten-
tjänstverkets nät utnyttjas, men avsikten är
att man även klarlägger andra lösningar för
utnyttjandet. Om det befintliga vattenled-
ningsnätet är dimensionerat så att det räcker
till för att tillhandahålla släckvatten, kan
kommunen komma överens med vatten-
tjänstverket i fråga om att nätet används för
släckvattensändamål. Enligt lagen om vatten-
tjänster kan ett vattentjänstverk ta sig an till-
handahållandet av släckvatten. Då är det
dock alltid fråga om en avtalsbaserad uppgift
som förutsätter ett avtal mellan kommunen
och verket. Arrangemangen grundar sig på
ansvarsfördelningen mellan kommunen och
verket gällande vattentjänsterna, vilken pre-
ciseras i lagen om vattentjänster. För den
händelse vattentjänstverket har ingått ett av-
tal om att ombesörja tillhandahållandet av
släckvatten finns bestämmelserna om de
följder i förhållandet mellan verket och kun-
den som eventuellt följer därav i lagen om
vattentjänster.

Under de senaste årtiondena har släckvat-
tensplaner som räddningsväsendet och vat-
tentjänstverken gjort upp i samråd ökat och
etablerats. Det är motiverat att även framöver
bibehålla denna praxis. Likväl är det inte mo-
tiverat att skapa någon särskild planerings-
mekanism för detta, eftersom planerna kan
inbegripas i de befintliga planerna som finns
inom räddningsväsendet och vattenförsörj-
ningen.

Avsikten är att kommunen vid behov kan
förpliktas att uppfylla sin skyldighet att ordna
släckvatten med stöd av de tvångsmedel som
anges i 82 §.

48 §. Efterröjning och efterbevakning.
49 §. Internationell räddningsverksamhet.

Bestämmelserna i 48-49 § bibehålls oföränd-
rade.

10 kap. Befolkningsskydd.

50 §. Befolkningsskyddsberedskap. Be-
stämmelsen bibehålls oförändrad.

51 §. Inspektion av beredskapen. Det före-
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slås att de bestämmelser om inspektion av
beredskapen som ingår i kapitlet Räddnings-
väsendets beredskap i lagen om räddningsvä-
sendet skall utfärdas i kapitlet om befolk-
ningsskydd i räddningslagen, eftersom det
vid inspektionerna i första hand är fråga om
inspektion av befolkningsskyddet.

52 §. Myndigheternas rätt att få uppgifter.
Enligt 52 § 3 mom. 3 punkten lagen om
räddningsväsendet har räddningsmyndighe-
terna och det ministerium som svarar för per-
son- och godstrafiken utan hinder av tyst-
nadsplikten rätt att för evakuering och annat
befolkningsskydd avgiftsfritt få uppgifter ur
"andra datasystem inom trafikförvaltningen
enligt vad som avtalas med den registeran-
svarige". I lagförslaget har bestämmelsen
preciserats så att av den tydligt framgår vilka
register som avses och vilka uppgifter de i
bestämmelsen avsedda myndigheterna har
rätt att få.

53 §. Skyldighet att delta i befolknings-
skyddsutbildning. Bestämmelsen bibehålls
oförändrad.

54 §. Kallelse till befolkningsskyddsutbild-
ning.

55 §. Befrielse från befolkningsskyddsut-
bildning.

56 §. Hälsovård för dem som deltar i be-
folkningsskyddsutbildning.

57 §. Ekonomiska förmåner för dem som
deltar i befolkningsskyddsutbildning.
Det föreslås att paragraferna 54-57 flyttas
från förordningen om Räddningsinstitutet
(1237/1994) till lagen eftersom paragraferna
innehåller bestämmelser om grunderna för
personers rättigheter och bestämmelser om
detta skall utfärdas på lagnivå.

58 §. Befolkningsskyddsuppgifter i anslut-
ning till anställningsförhållande.

59 §. Skyddsorter.
60 §. Skyldigheten att inrätta skyddsrum i

samband med nybygge.
61 §. Skyldigheten att inrätta skyddsrum i

samband med ombyggnad eller reparation.
62 §. Undantag från skyldigheten att inrät-

ta skyddsrum.
63 §. Allmänna skyddsrum.

Bestämmelserna i 58-63 § bibehålls oföränd-
rade. Skyldigheten att bygga allmänna
skyddsrum bibehålls hos kommunerna.

64 §. Ledningscentraler. Enligt lagen om

räddningsväsendet skall kommunen ha en
ledningscentral för befolkningsskyddet. Led-
ningscentralen och nödcentralerna skall en-
ligt gällande bestämmelser byggas så att
verksamhet kan bedrivas i dem också under
undantagsförhållanden. Dessutom skall led-
ningscentralen för befolkningsskyddet i den
kommun som utgör centralort inom samar-
betsområdet ha en sådan utrustning att den
vid behov kan bistå länsstyrelsen i ledningen
av befolkningsskyddet i kommunerna inom
samarbetsområdet (kretsledningscentral). En-
ligt ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om
räddningsväsendet skall kommunerna ha
slutfört byggandet av ledningscentralerna
före den 1 september 2002.

Enligt förslaget till bestämmelse skall det
lokala räddningsväsendet och kommunen ha
en ledningscentral. Kommunerna skall så-
lunda fortfarande vara skyldiga att upprätt-
hålla ledningslokaler för sin verksamhet un-
der undantagsförhållanden. Trots att det loka-
la räddningsväsendet sköter de uppgifter som
ankommer på räddningsväsendet under un-
dantagsförhållanden, sköter de enskilda
kommunerna också under undantagsförhål-
landen uppgifter som gäller befolkningens
välfärd och livsviktiga funktioner inom olika
förvaltningsområden. Sådana uppgifter är
bl.a. tryggandet av social- och hälsovårds-
tjänster, arrangemang gällande vatten- och
energiförsörjningen och andra uppgifter i an-
slutning till upprätthållandet av samhällets
infrastruktur.

65 §. Hur skyddsrum skall inrättas. Be-
stämmelsen bibehålls med undantag av en
noggrannare formulering av normgivnings-
bemyndigandet.

66 §. Beviljande av lättnader.
67 §. Användning av skyddsrum och be-

folkningsskyddsmateriel under normala för-
hållanden.
Bestämmelserna i 66-67 § bibehålls oföränd-
rade.

68 §. Styrning av befolkningsskyddsplane-
ringen. Enligt 64 § 1 mom. lagen om rädd-
ningsväsendet kan det ministerium som sva-
rar för räddningsväsendet meddela föreskrif-
ter om befolkningsskyddets personalstyrkor
och materialmängder samt om övriga grun-
der för befolkningsskyddsarrangemangen. I
lagförslaget har bestämmelsen förenklats och
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preciserats så att begreppet "grunder för be-
folkningsskyddsarrangemangen" har ersatts
med ordet "organisation". Dessutom har pa-
ragrafens rubrik ändrats så att den bättre
motsvarar dess innehåll. Paragrafens 2 mom.
motsvarar det som bestäms i lagen om rädd-
ningsväsendet.

11 kap. Räddningsväsendets personre-
gister

För närvarande ingår bestämmelserna om
räddningsväsendets personregister i 12 kap.
lagen om räddningsväsendet. Bestämmelser-
na i lagförslaget motsvarar, inbegripet vissa
preciseringar, bestämmelserna i lagen om
räddningsväsendet. I lagförslaget ingår dock
inte någon bestämmelse om det larmdatare-
gister som förs av kommunerna, eftersom an-
svaret för nödcentralsverksamheten i sin hel-
het överförs på staten och om nödcentralsre-
gistren bestäms i lagen om nödcentraler. Det
föreslås att tills nödcentralsverksamheten
överförs på staten skall med stöd av 91 § i
lagförslaget i fråga om kommunala nödcen-
traler och deras register iakttas bestämmel-
serna i lagen om räddningsväsendet, som
upphävs genom denna lag.

69 §. Åtgärdsregister. Om åtgärdsregistret
bestäms för närvarande i 67 § lagen om
räddningsväsendet. De uppgifter som införs i
registret har specificerats och preciserats på
lagnivå, varför det inte längre är nödvändigt
att om dem som för närvarande bestäms
närmare genom förordning. Till bestämmel-
sen har fogats ett särskilt moment om utplå-
ning av uppgifter (4 mom.). I lagen om rädd-
ningsväsendet bestäms om utplåning av upp-
gifterna i åtgärdsregistret genom en hänvis-
ning till bestämmelsen om utplåning av upp-
gifterna i larmdataregistret i lagen om rädd-
ningsväsendet. Utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna får uppgifterna i åtgärdsregist-
ret vid behov lämnas ut även genom teknisk
anslutning till de instanser som uttryckligen
specificeras i lagen, dvs. nödcentraler, rädd-
ningsmyndigheter och säkerhetsteknikcentra-
len (3 mom.). Säkerhetsteknikcentralen, som
utför uppgifter med anknytning till rädd-
ningsväsendet, har fogats till förteckningen
som en ny myndighet. Utöver detta föreslås
att ur åtgärdsregistret får utlämnas uppgifter

enligt vad som bestäms i lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (621/1999).
Det föreslås att en uttrycklig bestämmelse
om detta tas in i lagen. I lagen om offentlig-
het i myndigheternas verksamhet (24 §) be-
stäms om bl.a. sekretessbelagda myndighets-
handlingar. Enligt bestämmelsen skall bl.a.
handlingar som gäller beredskap för olyckor
eller undantagsförhållanden, befolknings-
skydd eller utredning av olyckor, om utläm-
nande av uppgifter ur sådana handlingar
skulle skada eller äventyra säkerheten, be-
folkningsskyddet eller beredskapen inför un-
dantagsförhållanden, orsaka olägenhet för ut-
redningen av en olycka eller kränka olycks-
offers rättigheter, minnet av olycksoffer eller
olycksoffers närstående, förutsatt att utläm-
nandet av uppgifter inte är nödvändigt för ut-
förande av ett myndighetsuppdrag. Det före-
slås att åtgärdsregistret framöver förs av den
lokala räddningsmyndigheten i stället för av
den kommunala räddningsmyndigheten.

70 §. Befolkningsskyddets personregister.
Bestämmelsen motsvarar vad som bestäms i
lagen om räddningsväsendet, dock med den
skillnaden att i registret inte längre får infö-
ras uppgifter om personens arbetsförmåga.
Det är inte längre nödvändigt att föra in en
uppgift om arbetsförmåga, eftersom personer
som är oförmögna till arbete utplånas ur re-
gistret när uppgiften om bestående arbets-
oförmåga har erhållits.

71 §. Befolkningsskyddets fastighetsregis-
ter.

72 §. Övervakningsregister.
Bestämmelserna i 71-72 § bibehålls oföränd-
rade till sitt innehåll. Övervakningsregistret
skall dock upprätthållas av det lokala rädd-
ningsväsendet och inte av kommunen. Om
överföring av registren från kommunens an-
svar till det lokala räddningsväsendets ansvar
bestäms enligt lagförslaget i ikraftträdelsebe-
stämmelsen.

12 kap. Finansiering av räddningsvä-
sendet, arvoden och ersättning-
ar

73 §. Ansvar för räddningsväsendets kost-
nader. Bestämmelsen bibehålls oförändrad.

74 §. Statens deltagande i upprätthållandet
av beredskapen. Det föreslås att bestämmel-
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ser om statens deltagande i upprätthållandet
av beredskapen som för närvarande ingår i
kapitlet Räddningsväsendets beredskap skall
utfärdas i kapitlet om finansiering av rädd-
ningsväsendet, arvoden och ersättningar i
räddningslagen. Bestämmelsen bibehålls till
sitt innehåll.

75 §. Ersättning för bistånd vid räddnings-
verksamhet. Enligt förslaget till bestämmelse
skall skyldigheten att ersätta bistånd i det nya
systemet gälla det lokala räddningsväsendet.
Till övriga delar motsvarar förslaget till be-
stämmelse bestämmelserna i lagen om rädd-
ningsväsendet.

76 §. Släckningskostnader för skogs- och
terrängbränder. I lagen om räddningsväsen-
det sägs att om en skogs- eller terrängbrand
har spritt sig till flera än en kommun, betalas
släckningskostnaderna av den kommun på
vars område branden började om inte något
annat avtalas. De övriga kommunerna skall
ersätta sistnämnda kommun för sin andel av
dessa kostnader i förhållande till den eldhär-
jade arealen eller enligt någon annan skälig
grund. Enligt förslaget till bestämmelse skall
ansvaret för släckningskostnaderna för
skogs- och terrängbränder i första hand ligga
på det lokala räddningsväsendet.

77 §. Understöd enligt prövning. Enligt 74
§ (statsbidrag för kommunernas befolknings-
skyddsutgifter) lagen om räddningsväsendet
kan en kommun inom de gränser som anges i
statsbudgeten beviljas understöd för kostna-
der för befolkningsskyddsåtgärder om de är
särskilt betungande. Dessutom ingår i para-
grafen en bestämmelse med en hänvisning
till bestämmelserna om statsandelar för rädd-
ningsväsendet.

I 75 § lagen om räddningsväsendet bestäms
om ersättning av statsmedel för kostnader
som ett räddningsuppdrag har medfört. Om
ett räddningsuppdrag har vållat en kommun
kostnader som är exceptionellt stora med
hänsyn till dess ekonomiska bärkraft, har
kommunen rätt till ersättning av statens me-
del för de extra kostnader som räddnings-
verksamheten medför till den del dessa kost-
nader överstiger självriskgränsen. Självrisk-
gränsen utgör en procent av det sammanlag-
da beloppet av kommunens i 7 § lagen om
statsandelar till kommunerna (1147/1996)
avsedda kalkylerade skatteinkomst och den

utjämning som grundar sig på denna. Själv-
riskgränsen bestäms på basis av den fastställ-
da utjämningen av statsandelarna och den
skatteinkomst som utgör grund för utjäm-
ningen för det finansår under vilket de kost-
nader uppstod som ersättningen gäller. Om
kostnaderna för ett räddningsuppdrag har
förorsakats av en terräng- eller skogsbrand
som helt eller till största delen ägt rum på
statsägd mark, utgör kommunens självrisk-
gräns med avvikelse från vad som nämnts ti-
digare en halv procent av det sammanlagda
beloppet av kommunens kalkylerade skatte-
inkomst enligt 7 § lagen om statsandelar till
kommunerna och den därpå grundade utjäm-
ningen. Vidare konstateras i bestämmelsen
att om kommunerna huvudsakligen sköter
räddningsväsendet tillsammans, bestäms
självriskgränsen utgående från det samman-
räknade beloppet av kalkylerade skatter och
utjämningsposter. Självriskgränsen (1 %) är
enligt nivån 2002 minst ca 24 euro/invånare
och högst ca 44 euro/invånare. Under den tid
som lagen om räddningsväsendet varit i kraft
har kostnader som ett räddningsuppdrag
medfört ersatts till kommunerna endast några
gånger.

När det gäller ersättningar som betalas för
räddningsuppdrag av statsmedel föreslås det
att man övergår till ett system med understöd
enligt prövning. Om ett räddningsuppdrag
medför exceptionellt stora kostnader för det
lokala räddningsväsendet kan det beviljas
understöd enligt prövning inom gränserna för
statsbudgeten. Genom understöd enligt pröv-
ning kan man bättre än för närvarande rikta
in understöden på situationer där det lokala
räddningsväsendet kan försättas i ekonomis-
ka svårigheter efter ett räddningsuppdrag
som medfört stora kostnader.

Räddningsområdenas omkostnader beräk-
nas variera mellan ca 4 miljoner (Kajanal-
ands räddningsområde) och 38 miljoner
(Helsingfors räddningsområde) euro. Som
sådana exceptionellt stora kostnader för ett
räddningsuppdrag som avses i 1 mom. kan
man anse t.ex. kostnader som överstiger 5 %
av räddningsområdets omkostnader. Inom
det beräknade variationsintervallet i fråga om
omkostnader kan man således bevilja under-
stöd för kostnader för ett räddningsuppdrag
som överskrider 200 000 euro. I ersättnings-
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systemet enligt lagen om räddningsväsendet
ersätts extra kostnader som överstiger själv-
riskgränsen, med vilka utöver de kostnader
som föranleds av användning av kommunens
normala beredskapsresurser avses kostnader
som föranleds av räddningsverksamhet så-
som ersättningar till andra kommuner för bi-
stånd, ersättningar för handräckning, ersätt-

ningar för släckmedel och ersättningar för
eventuell användning av luftfartyg. Utgångs-
punkten är att också det lokala räddningsvä-
sendet skall beviljas understöd endast för
kostnader för räddningsuppdrag som
överskrider den s.k. normala beredskapen.

Räddningsområde Uppskattande omkostnader
milj. euro

Om ersättningströskeln
5 %, milj. euro

1. Helsingfors 37,7 1,89
2. Västra Nyland 19 0,95
3. Mellersta Nyland 17,3 0,87
4. Östra Nyland 5,4 0,27
5. Egentliga Finland 24 1,2
6. Centrala Tavastland 10,8 0,54
7. Östra Tavastland 11,4 0,57
8. Kymmenedalen 12,1 0,61
9. Södra Karelen 8,1 0,41

10. Södra Savolax 10,3 0,52
11. Mellersta Finland 13 0,65
12. Birkaland 29,1 1,46
13. Satakunta 14,1 0,71
14. Södra Österbotten 7,7 0,39
15. Österbotten 8,4 0,42
16. Mellersta Österbotten 6,7 0,34
17. Norra Savolax 14 0,7
18. Norra Karelen 10,8 0,54
19. Ådalarna 6,4 0,32
20. Kajanalad 4,4 0,22
21. Uleåborg-Nordöstra

Österbotten
12,1 0,61

22. Lappland 12,1 0,61

Tabell, uppskattning av ersättningströskeln i fråga om räddningsuppdrag som vållat exceptio-
nellt stora kostnader specificerad enligt räddningsområde.

Enligt 2 mom. kan kommunen fortfarande
beviljas understöd för särskilt betungande
kostnader som föranleds av åtgärder som vid-
tas inom befolkningsskyddet. Understöd kan
enligt förslaget till bestämmelse också bevil-
jas det lokala räddningsväsendet för samma
ändamål. Båda parterna ansvarar i det nya
systemet för åtgärder inom befolkningsskyd-
det som kan medföra kostnader på samma
sätt som i det nuvarande systemet enligt la-
gen om räddningsväsendet.

I statsunderstödslagen (688/2001) före-

skrivs allmänt om den finansiering som be-
viljas ur statsbudgeten som statsunderstöd för
att understöda en viss verksamhet eller ett
visst projekt och om de förfaranden som iakt-
tas i samband därmed. Avsikten är att stats-
understödslagen skall tillämpas på de stats-
understöd som avses i lagförslaget. Det före-
slås att i 3 mom. skall i informativt syfte tas
in en hänvisning till statsunderstödslagen.

78 §. Skadestånd. Bestämmelsen bibehålls.
79 §. Arvode och ersättningar till den som

förordnats att delta i räddningsuppgifter. På
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grund av ändringarna i systemet görs kom-
munens skyldighet till områdets skyldighet.

80 §. Ersättning för olycksfall i samband
med räddningsverksamhet och befolknings-
skydd. Innehållet i bestämmelsen bibehålls i
regel oförändrat. I lagförslaget har inte in-
kluderats den i lagen om räddningsväsendet
ingående bestämmelsen om återbetalning av
lön för sjukdomstid till arbetsgivaren, efter-
som bestämmelsen i 80 § 1 mom. är tillräck-
lig för att säkerställa att arbetsgivaren, i de
fall där denna på grund av olycksfall till ar-
betstagaren såsom förmån för sjuktid har be-
talt lön, förskott eller någon annan betalning,
har rätt att direkt av försäkringsanstalten av
det betalda beloppet återfå vad försäkrings-
anstalten skall betala till arbetstagaren i mot-
svarande skadeståndsrater för samma tid. Vi-
dare har bestämmelsen i den nuvarande lagen
om att ersättningsärenden som avses i 80 §
behandlas "i första instans" av statskontoret
utelämnats ur lagförslaget, eftersom om sö-
kande av ändring bestäms i lagen om olycks-
fallsförsäkring. På grund av ändringarna i sy-
stemet görs kommunens skyldighet till om-
rådets skyldighet.

13 kap. Ändringssökande, tvångsmedel
och straff

81 §. Ändringssökande. I förslaget till be-
stämmelse ändras den kommunala rädd-
ningsmyndigheten enligt lagen om rädd-
ningsväsendet till räddningsmyndigheten.
Föremål för ändringssökande är i allmänhet
ett beslut som fattats av den lokala rädd-
ningsmyndigheten, i vissa fall också eventu-
ellt beslut som fattats av en statlig rädd-
ningsmyndighet (38 § 2 mom.).

82 §. Vite och hot om tvångsutförande. Be-
stämmelsen motsvarar till sitt sakinnehåll be-
stämmelsen i lagen om räddningsväsendet.
Till bestämmelsen har dock fogats en möj-
lighet att i anslutning till skyldigheten att
tillhandahålla släckvatten enligt 47 § före-
lägga vite eller tillgripa hot om tvångsutfö-
rande, om kommunen försummar att ordna
släckvatten enligt vad som föreskrivs om det-
ta.

83 §. Straff. Den nuvarande bestämmelsen
har utökats med ett hot om straff för åsidosät-
tande av skyldigheterna i 32 § (byggnaders

utgångar) och 33 § (fastigheters räddnings-
vägar) i lagförslaget. För räddningförseelse
kan till böter dömas en ägare eller innehavare
av en byggnad som inte har sett till att ut-
gångarna och gångarna till dem hålls fram-
komliga och fria samt en person som förvarar
föremål i utgångar eller i gångar på vinden, i
källaren eller i förråd. Också den som är an-
svarig för märkning av utgångarna och gång-
arna till dem kan dömas för försummelse av
märkning och belysning. Ytterligare kan för
räddningsförseelse till böter dömas en ägare
eller innehavare av en fastighet som inte har
sett till att räddningsvägarna hålls farbara och
fria och att de är märkta på behörigt sätt.
Också en person som parkerat på en rädd-
ningsväg eller placerat ett annat hinder på en
räddningsväg kan straffas. Dessutom föreslås
det att det skall bestämmas om ett nytt hot
om straff för brott mot föreskrifter som rädd-
ningsledaren i enlighet med de befogenheter
som avses i 45 § 1 mom. meddelar. Det är
fråga om underlåtenhet att iaktta föreskrifter
som räddningsledaren meddelar i en olycks-
situation. För räddningsförseelse kan straffas
t.ex. en person som inte då situationen så
kräver ställer till förfogande materiel, red-
skap eller utrustning som behövs för rädd-
ningsverksamheten. Krav på ibruktagande av
materiel för en räddningsaktion som pågår
kan endast göras då situationen inte annars
kan kontrolleras. Det föreslås också att brott
mot den bestämmelse som enligt förslaget
skall flyttas till 21 § 2 mom. i lagförslaget
skall omfattas av bestämmelsen om straff.
Således kan man för räddningsförseelse be-
straffas för förvaring av lättantändligt mate-
rial eller andra lättantändliga föremål på vin-
dar, i källare eller under eller i den omedel-
bara närheten av byggnader på ett sätt som
innebär risk för att eldsvådor uppstår eller
sprids. Det föreslås att överträdelse av förbu-
det i det föreslagna 24 § 4 mom. även skall
omfattas av straffbestämmelsen.

84 §. Domseftergift. Bestämmelsen bibe-
hålls.

14 kap. Särskilda bestämmelser

85 §. Tystnadsplikt. Bestämmelsen bibe-
hålls.

86 §. Skyldighet att lämna statistiska upp-
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gifter. Skyldigheten att lämna statistiska
uppgifter överförs på det lokala räddningsvä-
sendet och samtidigt preciseras bestämmel-
sen så att inrikesministeriet och länsstyrel-
serna för uppgörande av statistik kan tillstäl-
las även sekretessbelagda uppgifter, vid be-
hov även genom teknisk anslutning.

87 §. Undersökning av olyckor. Enligt la-
gen om räddningsväsendet skall kommunens
räddningsmyndighet bedöma orsaken till att
en eldsvåda har uppstått. Den lokala rädd-
ningsmyndigheten skall vid behov utreda or-
saken till eldsvådan. Syftet med ändringen är
att göra förebyggandet av eldsvådor effekti-
vare. Med hjälp av en mer omfattande utred-
ning än enbart en bedömning kan räddnings-
väsendet få information som kan vara av be-
tydelse vid förebyggandet av eldsvådor. Om-
rådet beslutar själv om behovet av utredning.
Bestämmelsen ändrar inte på praxis enligt
vilken polisen undersöker orsaken till
eldsvådan om det finns orsak att misstänka
brott. Dessutom gäller om undersökningar
som företas för att öka den allmänna säkerhe-
ten och förebygga olyckor vad som därom
bestämts i lagen om undersökning av olyckor
(373/1995).

88 §. Handräckning av polisen. Bestäm-
melsen bibehålls.

89 §. Räddningsmyndigheternas uniformer
och identitetskort. Enligt lagen om rädd-
ningsväsendet utfärdas bestämmelser om
räddningsmyndigheternas uniform och det
identitetskort som är avsett som kännetecken
för tjänsteställningen genom förordning. En-
ligt förslaget till bestämmelse skall bestäm-
melser om räddningsmyndigheternas skyl-
dighet att använda uniform och identitetskort
utfärdas i lag. Om detaljer gällande unifor-
men (bl.a. uniformens modell och beteck-
ningar som anger tjänsteställning) utfärdas i
fortsättningen bestämmelser genom förord-
ning av ministeriet.

90 §. Närmare bestämmelser. I paragrafen
inkluderas en sedvanlig bestämmelse om rät-
ten att vid behov utfärda närmare bestämmel-
ser genom förordning av statsrådet.

91 §. Ikraftträdelsebestämmelse. I 1 mom.
inkluderas en sedvanlig ikraftträdelsebe-
stämmelse.

Genom räddningslagen ersätts lagen om
räddningsväsendet, som därför enligt försla-

get i 2 mom. bör upphävas.
Det föreslås att bestämmelser om vissa ar-

rangemang i anslutning till lagens ikraftträ-
dande utfärdas i bestämmelsens 3 mom.

I 3 mom. 1 punkten bestäms om arrange-
mangen under övergångsskedet när det gäller
nödcentralsverksamheten. Om nödcentrals-
verksamhet som upprätthålls av kommunerna
bestäms i lagen om räddningsväsendet. I la-
gen om nödcentraler bestäms om statens
nödcentralsverksamhet och om överförande
av upprätthållandet av nödcentralsverksam-
heten från kommunerna till staten. Ansvaret
för upprätthållandet av nödcentralsverksam-
heten överförs stegvis (områdesvis) från
kommunerna till staten under åren 2001-
2005. Om övergångsperioden för kommunala
nödcentraler inkluderades i lagen om ändring
av lagen om räddningsväsendet (158/2000)
en övergångsbestämmelse enligt vilken "I
fråga om de nödcentraler som med stöd av
lagen om nödcentraler överförs till staten till-
lämpas 11 § 1 mom. samt 9 kap. och 66 § så-
dana de lyder när denna lag träder i kraft tills
nödcentralsverksamheten i enlighet med 11 §
2 mom. lagen om nödcentraler börjar drivas
av staten". Enligt 11 § 1 mom. lagen om
räddningsväsendet indelas landet för organi-
sering av larmverksamheten i larmkretsar,
vilka fastställs av statsrådet, i 9 kap. bestäm-
des om nödcentralerna och deras uppgifter
och i 66 § om larmdataregister. Det föreslås
att en bestämmelse nu inkluderas i lagförsla-
gets 3 mom. 1 punkt som till sitt sakinnehåll
motsvarar de arrangemang för övergångspe-
rioden i fråga om nödcentralsverksamheten
som fastställs i 158/2000. Avsikten är att
övergångsbestämmelsen även skall gälla den
kommunala nödcentralsverksamheten inom
huvudstadsregionen, vilken i samband med
stiftandet av lagen om nödcentraler föll utan-
för nödcentralssystemet. I anslutning till
denna proposition avlåts en separat reger-
ingsproposition om överföringen av ansvaret
för nämnda kommunala nödcentralsverk-
samhet till staten.

I 3 mom. 2 punkten föreslås bestämmelser
om övergångsarrangemang i fråga om behö-
righetskraven för sotare. Enligt ikraftträdel-
sebestämmelsen i lag 873/2000 anses en per-
son som före den nya lagens ikraftträdande
(den 1 november 2000) har varit anställd som
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sotare hos en kommun eller en sotarföretaga-
re minst fem år i en eller flera omgångar utan
hinder av den nya bestämmelsen alltjämt be-
hörig för en motsvarande uppgift. Det före-
slås att en motsvarande bestämmelse som i
lag 873/2000 utfärdas om övergångsperio-
den.

I 3 mom. 3 punkten inkluderas en bestäm-
melse om överföring av sotningsavtal från de
enskilda kommunernas ansvar till det lokala
räddningsväsendets ansvar när systemet inom
räddningsväsendet ändras.

I 3 mom. 4 punkten inkluderas en bestäm-
melse om överföring av räddningsväsendets
personregister från kommunerna till det loka-
la räddningsväsendet.

I 3 mom. 5 punkten föreslås det en över-
gångsperiod för uppgörandet av beslut om
servicenivå, under vilken i tillämpliga delar
tillämpas de nuvarande besluten om service-
nivå.

Syftet med bestämmelsen i 3 mom. 6 punk-
ten är att säkerställa att de ansvar inom rädd-
ningsväsendet som fastställts i olika författ-
ningar överförs från kommunerna och deras
myndigheter till det lokala räddningsväsen-
det.

Syftet med bestämmelsen i 3 mom. 7 punk-
ten är att säkerställa en tillräcklig övergångs-
period för revideringen av nödvändiga mini-
sterieförordningar.

I 5 mom. inkluderas en sedvanlig bestäm-
melse om verkställighet.

1.2. Lag om ändring av 14 § lagen om
tryckbärande anordningar

Enligt 14 § 1 mom. 2 punkten lagen om
tryckbärande anordningar (869/1999) har till-
synsmyndigheten utan hinder av de sekre-
tessbestämmelser som gäller utlämnande av
uppgifter för övervakningen av att denna lag
följs rätt att av arbetarskyddsmyndigheterna
och brandmyndigheterna få uppgifter om
skador i fråga om tryckbärande anordningar.
Det föreslås att bestämmelsen ändras i fråga
om benämningen på myndigheten så att den
överensstämmer med systemet med det loka-
la räddningsväsendet.

1.3. Lag om ändring av 10 § lagen om för-
ströelseanordningar

Enligt 10 § lagen om förströelseanordning-
ar (164/1995) har brandmyndigheterna rätt
att kontrollera att en förströelseanordning
inte har placerats i strid med bestämmelser-
na. Det föreslås att bestämmelsen ändras i
fråga om benämningen på myndigheten så att
den överensstämmer med systemet med det
lokala räddningsväsendet.

1.4. Lag om ändring av 8 § lagen om
plantmaterial

Enligt 8 § lagen om plantmaterial
(1205/1994) skall brandmyndigheterna på
begäran av kontrollcentralen för växtproduk-
tion eller en auktoriserad inspektör ge hand-
räckning vid övervakningen av att denna lag
samt de bestämmelser och föreskrifter som
har utfärdats med stöd av den iakttas. Det fö-
reslås att bestämmelsen ändras i fråga om
benämningen på myndigheten så att den
överensstämmer med systemet med det loka-
la räddningsväsendet.

2. Närmare bestämmelser och fö-
reskr if ter

Att ersätta lagen om räddningsväsendet
med räddningslagen förutsätter en ändring av
förordningen om räddningsväsendet
(857/1999) som utfärdats med stöd av lagen
om räddningsväsendet och av vissa förord-
ningar av inrikesministeriet så att de motsva-
rar den nya lagen om och det regionala sy-
stemet inom räddningsväsendet. Dessutom
bör vissa andra förordningar som utfärdats
med stöd av lagar som hänför sig till rädd-
ningsväsendet och som innehåller bestäm-
melser om uppgifterna för kommunen och
dess myndigheter när det gäller räddningsvä-
sendet ändras så att de motsvarar det nya sy-
stemet.

3. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2004, då verksamheten på räddningsområde-
na enligt lagen om bildande av räddningsom-
råden inleds.
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4. Lagst if tningsordning

Lagen om bildande räddningsområden ut-
vidgar kommunernas skyldighet att samarbe-
ta inom räddningsväsendet. Bestämmelser
om de allmänna grunderna för kommunernas
förvaltning, utövandet av kommunens högsta
beslutanderätt, grunderna för ordnande av
kommunens förvaltning och kommuninvå-

narnas rätt att delta skall utfärdas på lagnivå.
Propositionen ingriper inte i det kommunala
självstyre som skyddas genom grundlagen.
Det föreslås att bestämmelser om grunderna
för det lokala räddningsväsendet och om
grunderna för kommunernas förvaltning och
uppgifter utfärdas i lag.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.

Räddningslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på
1) förhindrande av eldsvådor och andra

olyckor, om inte något annat bestäms i någon
annan lag eller i förordning,

2) räddningsverksamhet, varmed avses så-
dana skyndsamma åtgärder till följd av en
olycka eller en hotande olycka som vidtas för
att skydda och rädda människor, egendom
och miljön samt för att begränsa skadorna
och lindra följderna, och

3) befolkningsskydd, varmed i denna lag
avses att människor och egendom skyddas
och uppgifter som nämns i 2 punkten utförs
under undantagsförhållanden som avses i 2 §
beredskapslagen (1080/1991) och 1 § lagen
om försvarstillstånd (1083/1991) samt att be-
redskap skapas för detta.

De funktioner som nämns i 1 mom. bildar
ett verksamhetsområde som kallas rädd-
ningsväsendet.

Dessutom tillämpas de bestämmelser om
räddningsväsendets uppgifter som ingår i la-
gen om förhindrande av vattnens förorening,
förorsakad av fartyg (300/1979), lagen om
bekämpande av oljeskador som uppkommer
på land (378/1974), sjöräddningslagen
(1145/2001), sjölagen (674/1994), luft-
fartslagen (281/1995) eller i någon annan lag.

Bestämmelser om särskilda befogenheter
för räddningsväsendet under undantagsför-
hållanden ingår i beredskapslagen
(1080/1991).

2 kap.

Ansvaret för räddningsväsendet

2 §

Inrikesministeriets och länsstyrelsens uppgif-
ter

Inrikesministeriet skall leda räddningsvä-
sendet och utöva tillsyn över räddningsvä-
sendet samt över att dess tjänster finns att
tillgå och över nivån på dessa tjänster, sköta
räddningsväsendets riksomfattande förbere-
delser och organisering samt samordna de
olika ministeriernas verksamhet inom rädd-
ningsväsendet.

Länsstyrelserna sköter inom länets område
de uppgifter som nämns i 1 mom.

Delegationen för räddningsväsendet skall
bistå inrikesministeriet vid planeringen, ut-
vecklandet och uppföljningen av räddnings-
väsendet.

Närmare bestämmelser om inrikesministe-
riets och länsstyrelsens uppgifter inom rädd-
ningsväsendet samt om tillsättandet av dele-
gationen för räddningsväsendet och om dele-
gationens sammansättning meddelas vid be-
hov genom förordning av statsrådet.

3 §

Det lokala räddningsväsendets uppgifter

Inom de områden som statsrådet fastställer
(det lokala räddningsväsendet) ansvarar
kommunerna i samråd för räddningsväsendet
enligt det som föreskrivs i 4 § lagen om bil-
dande av räddningsområden (1214/2001).
Det lokala räddningsväsendet skall

1) med tanke på räddningsväsendets upp-
gifter upprätthålla ett system för räddnings-
väsendet,
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2) sörja för upplysning och rådgivning
inom räddningsväsendets område samt vara
sakkunnig i frågor som gäller räddningsvä-
sendet,

3) sörja för de åtgärder som räddnings-
myndigheterna skall vidta för att förebygga
olyckor och begränsa skadorna samt sörja för
brandsyn,

4) sörja för de uppgifter som hör till rädd-
ningsverksamheten,

5) för sitt vidkommande sörja för de upp-
gifter som hör till befolkningsskyddet och
upprätthålla den beredskap som detta kräver,

6) samordna olika myndigheters och andra
berörda instansers verksamhet inom rädd-
ningsväsendet, samt

7) för sitt vidkommande sörja för personal-
utbildningen inom räddningsväsendet.

Om uppgifterna för det lokala räddningsvä-
sendet meddelas vid behov närmare bestäm-
melser genom förordning av statsrådet.

4 §

Räddningsmyndigheter

Statliga räddningsmyndigheter är de tjäns-
temän som inrikesministeriet och länsstyrel-
sen förordnat till uppgiften.

Räddningsmyndigheter inom ett rädd-
ningsområde är dess högsta tjänsteinnehavare
och övriga tjänsteinnehavare inom rädd-
ningsväsendet som området förordnar samt
det lokala räddningsväsendets behöriga kol-
legiala organ.

5 §

Brandkårer

Inom ett räddningsområde skall det finnas
ett räddningsverk som består av personal i
huvudsyssla och vid behov även av personal
i bisyssla. Dessutom kan systemet för det lo-
kala räddningsväsendet omfatta frivilliga
brandkårer, anstaltsbrandkårer och fabriks-
brandkårer enligt vad det lokala räddningsvä-
sendet har avtalat med dem.

6 §

Andra myndigheters uppgifter

Skyldiga att delta i räddningsverksamheten
och befolkningsskyddet enligt vad som be-
stäms om deras uppgifter i författningarna
om respektive verksamhetsområde eller i öv-
rig lagstiftning är vid sidan av räddnings-
myndigheterna

1) Nödcentralsverket,
2) polisen,
3) gränsbevakningsväsendet,
4) försvarsmakten,
5) social- och hälsovårdsministeriet, Folk-

hälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Social-
och hälsovårdens produkttillsynscentral,
Strålsäkerhetscentralen, Rättsskyddscentralen
för hälsovården, Institutet för arbetshygien,

6) miljöministeriet, Finlands miljöcentral,
de regionala miljöcentralerna,

7) jord- och skogsbruksministeriet, Forst-
styrelsen,

8) kommunikationsministeriet, Luftfarts-
verket, Meteorologiska institutet, Sjöfarts-
verket, Banförvaltningscentralen, Kommuni-
kationsverket,

9) länsstyrelserna, samt
10) de ämbetsverk och inrättningar som an-

svarar för kommunens olika verksamhetsom-
råden.

Forststyrelsen är skyldig att lämna rädd-
ningsmyndigheterna experthjälp när det gäll-
er att bekämpa skogsbränder och att på eget
initiativ hålla sig beredd att i samråd med
räddningsmyndigheterna förebygga och be-
kämpa skogsbränder på statsägd mark som
den har i sin besittning.

Statliga och kommunala myndigheter och
inrättningar skall dessutom på begäran ge
räddningsmyndigheterna handräckning som
hör till myndighetens eller inrättningens
verksamhetsområde eller annars är förenlig
med det.

Om deltagande och handräckning enligt 1
och 3 mom. meddelas vid behov närmare be-
stämmelser genom förordning av statsrådet.
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7 §

Frivilligarbete

Organisationer som är verksamma på rädd-
ningsväsendets område kan av räddnings-
myndigheterna anförtros uppgifter inom ut-
bildning, rådgivning och upplysning. Utöver
det som i 5 § bestäms om avtalsbrandkårer
kan frivilliga personer och organisationer an-
litas för att bistå räddningsväsendet i dess
uppgifter, dock inte i uppgifter som innebär
avsevärd utövning av offentlig makt.

Om frivilligas deltagande i räddningsvä-
sendet meddelas vid behov närmare bestäm-
melser genom förordning av statsrådet.

8 §

Egen beredskap

De som äger eller innehar en byggnad eller
som utövar industri- eller affärsverksamhet
samt ämbetsverk, inrättningar och andra
sammanslutningar är skyldiga att på ifråga-
varande plats och i sin övriga verksamhet fö-
rebygga uppkomsten av farliga situationer
samt att ha beredskap att när fara hotar skyd-
da människor, egendom och miljön och att
vidta sådana räddningsåtgärder som de på
egen hand förmår genomföra.

9 §

Planeringsskyldighet

Räddningsmyndigheterna samt andra i 6 §
avsedda myndigheter och sammanslutningar
som har uppgifter eller handräckningsuppgif-
ter inom räddningsväsendet är skyldiga att i
samråd göra upp behövliga planer för rädd-
ningsväsendet. Dessa myndigheter och sam-
manslutningar skall lämna räddningsmyn-
digheterna utredningar över de resurser som
de har för räddningsverksamheten.

För de områden där det finns en i 3 § 5
punkten kärnenergilagen (990/1987) avsedd
kärnanläggning eller en i förordningen om
industriell hantering och upplagring av farli-
ga kemikalier (59/1999) särskilt definierad
anläggning som medför risk för storolycka
skall det lokala räddningsväsendet i samråd

med anläggningen i fråga göra upp en rädd-
ningsplan för den händelse att en olycka in-
träffar i anläggningen. När planen görs upp
skall de invånare som riskerar att utsättas för
fara höras, det skall sörjas för att information
ges om planen och samarbete skall bedrivas i
tillräcklig grad med myndigheterna i de egna
och de angränsande områdena.

De som äger eller innehar en byggnad eller
som utövar industri- eller affärsverksamhet
samt ämbetsverk, inrättningar och andra
sammanslutningar skall göra upp en säker-
hetsplan för de åtgärder som avses i 8 § en-
ligt vad som bestäms i förordning av statsrå-
det. Bestämmelser om innehållet i säkerhets-
planen meddelas vid behov genom förord-
ning av statsrådet.

Genom förordning av inrikesministeriet
kan vid behov meddelas bestämmelser som
preciserar planeringsskyldigheten enligt 1
och 2 mom.

3 kap.

Samarbete mellan räddningsområdena

10 §

Bistånd

Det lokala räddningsväsendet skall vid be-
hov bistå ett annat räddningsområde i fråga
om räddningsverksamhet och befolknings-
skydd.

11 §

Larmanvisningar

Det lokala räddningsväsendet skall till-
sammans med de angränsande områdena, de
andra myndigheter som deltar i räddnings-
verksamheten, de myndigheter som ger hand-
räckning samt nödcentralen göra upp anvis-
ningar om att larma resurser som behövs för
räddningsverksamheten samt om bistånd.

Larmanvisningarna skall avfattas så att
nödcentralen kan larma de närmaste ända-
målsenliga enheterna oberoende av vilket
område dessa tillhör.
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4 kap.

Räddningsväsendets servicenivå

12 §

Servicenivå

Räddningsväsendet skall ha en servicenivå
som motsvarar olycksriskerna. När service-
nivån bestäms skall också verksamheten un-
der undantagsförhållanden beaktas.

Räddningsväsendet skall planeras och dri-
vas så att förebyggandet av olyckor är ordnat
och behövliga åtgärder vid olyckor och fara
kan vidtas effektivt och utan dröjsmål.

13 §

Beslut om servicenivån

Det lokala räddningsväsendet beslutar om
räddningsväsendets servicenivå efter att ha
hört kommunerna. I beslutet skall utredas
vilka risker som finns i området och vilka re-
surser som står till förfogande och anges ser-
vicenivån i fråga om förebyggandet av
olyckor, räddningsverksamheten och befolk-
ningsskyddet samt en plan för utvecklandet
av dessa.

Beslutet skall utarbetas till att gälla under
en viss tid.

Beslut om servicenivån skall tillställas
länsstyrelsen. Är beslutet bristfälligt kan
länsstyrelsen återsända dokumentet för kom-
plettering.

Genom förordning av inrikesministeriet
meddelas vid behov bestämmelser om inne-
hållet i och formen hos beslutet om service-
nivån.

14 §

Tillsyn över servicenivån

Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att
räddningsväsendet håller en tillräcklig servi-
cenivå. I detta syfte har länsstyrelsen rätt att
få behövliga uppgifter och utredningar av det
lokala räddningsväsendet.

Om servicen inom räddningsväsendet upp-
visar avsevärda brister som inte avhjälps

inom en tid som länsstyrelsen bestämmer,
kan länsstyrelsen enligt 82 § meddela en för-
pliktelse att vidta åtgärder för att den servi-
cenivå som lagen föreskriver skall uppnås.

5 kap.

Utbildning och behörighetsvillkor inom
räddningsväsendet

15 §

Statens ansvar för utbildningen

Staten sköter yrkesutbildningen inom rädd-
ningsväsendet samt utbildningen av den le-
dande och specialiserade personalen inom
befolkningsskyddet. Närmare bestämmelser
om hur utbildningen ordnas ingår i lagen om
Räddningsinstitutet (1165/1994) och förord-
ningen om Räddningsinstitutet (1237/1994).

Inrikesministeriet kan också bemyndiga
någon annan läroanstalt än Räddningsinstitu-
tet att ge yrkesinriktad grundutbildning inom
räddningsområdet. I den undervisning som
ges av en behörig läroanstalt iakttas Rädd-
ningsinstitutets studieplaner. Om studeran-
dens rättsskydd, disciplin och ändringssö-
kande i den behöriga läroanstalten gäller i
tillämpliga delar vad som i lagen om Rädd-
ningsinstitutet (1165/1994) och förordningen
om Räddningsinstitutet (1237/1994) bestäms
om detta, dock så att om rättelseyrkanden
som gäller antagning av studerande och be-
handling av bedömningen av studieprestatio-
ner vid en behörig läroanstalt bestäms sär-
skilt genom förordning av statsrådet.

16 §

Andras ansvar för utbildningen

Det lokala räddningsväsendet skall se till
att avtalsbrandkårernas personal och brand-
kårens personal i bisyssla har tillräcklig ut-
bildning.

Det lokala räddningsväsendet leder den ut-
bildning som syftar till skapande av egen be-
redskap hos företag och inrättningar. Dessut-
om skall det lokala räddningsväsendet ordna
utbildning för den personal som har ansvar
för skydd av bostadshus och inrättningar
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samt för annan personal inom den befolk-
ningsskyddsorganisation som det är skyldigt
att inrätta än sådan som avses i 15 § 1 mom.

Varje myndighet, ämbetsverk och inrätt-
ning skall se till att reservera och utbilda den
personal som den behöver för befolknings-
skyddsuppgifter under undantagsförhållan-
den.

17 §

Behörighetsvillkor för räddningsväsendets
personal

Av det manskap i huvudsyssla, det under-
befäl och befäl som deltar i räddningsverk-
samheten inom ett räddningsområde krävs en
sådan examen inom räddningsväsendet som
uppfyller de krav som tjänsten eller uppgiften
ställer.

Av den personal i bisyssla och den frivilli-
ga personal som deltar i räddningsverksam-
heten krävs tillräcklig utbildning. Läropla-
nerna för de kurser som hör till utbildnings-
kraven fastställs av Räddningsinstitutet.

Genom förordning av statsrådet bestäms
vid behov närmare om de examina och den
utbildning som avses i 1 och 2 mom.

18 §

Dispens

Inrikesministeriet kan av särskilda skäl be-
vilja dispens från de behörighetsvillkor för en
tjänst eller en uppgift inom det lokala rädd-
ningsväsendet som bestäms i denna lag eller
genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Förebyggande av olyckor och begränsning
av skador

19 §

Innehållet när det gäller förebyggande av
olyckor och begränsning av skador

Som förebyggande av olyckor räknas ett
allmänt förebyggande av olyckor och det an-
knytande samarbetet mellan myndigheter, en

säker användning av byggnader, myndighets-
tillsyn, upplysning och rådgivning samt en
varsam hantering av eld och brandfarliga
ämnen och anordningar.

Som begränsning av skador räknas teknis-
ka och andra förhandsarrangemang med vars
hjälp eldsvådor kan upptäckas samt begrän-
sas eller släckas.

20 §

Räddningsmyndigheternas uppgifter vid fö-
rebyggandet av olyckor

Räddningsmyndigheterna skall följa ut-
vecklingen i fråga om olycksrisker och anta-
let olyckor samt deras orsaker, och utgående
från de slutsatser som kan dras för sin del
vidta åtgärder för förebyggande av olyckor
och vid behov göra framställningar till andra
myndigheter.

Målet för den upplysning och rådgivning
som räddningsmyndigheterna skall sköta är
att människor skall kunna identifiera olika
faktorer som medför fara, kunna förebygga
olyckor och handla rätt i olyckssituationer
samt veta hur man förbereder sig för undan-
tagsförhållanden.

I syfte att förebygga olyckor och upprätt-
hålla säkerheten skall räddningsmyndighe-
terna samarbeta med andra myndigheter samt
med sammanslutningar och invånare i områ-
det.

21 §

Byggnaders allmänna brandsäkerhet

Byggnader och konstruktioner samt deras
omgivning skall planeras, byggas och hållas i
skick så att risken för att en eldsvåda uppstår
eller sprider sig är liten och så att räddnings-
verksamhet är möjlig om en olycka inträffar.
I fråga om planering, byggande och under-
håll gäller dessutom vad som bestäms om
detta i markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) eller i författningar som givits
med stöd av den.

Lättantändligt material eller andra lättan-
tändliga föremål får inte förvaras på vindar, i
källare eller under eller i den omedelbara
närheten av byggnader på ett sätt som inne-
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bär risk för att eldsvådor uppstår eller sprids
eller som försvårar släckningsarbetet.

22 §

Säkerhet i fråga om användning av byggna-
der och anordningar

Byggnadens ägare eller innehavare skall i
fråga om allmänna lokaler och med hänsyn
till alla de arrangemang som tjänar hela
byggnaden samt innehavaren av en lägenhet i
fråga om utrymmen i hans besittning se till
att

1) släcknings-, räddnings- och bekämp-
ningsmateriel, anordningar som underlättar
släcknings- och räddningsarbetet, brandde-
tektorer och larmanordningar samt övriga
anordningar som röjer hotande fara, skyltar
som anger utrymningsvägar och säkerhetsbe-
teckningar samt skyddsrummens utrustning
och anordningar om vilka föreskrivs av myn-
digheterna eller i bestämmelserna är funk-
tionsdugliga och har underhållits och inspek-
terats på behörigt sätt,

2) eldstäder och rökkanaler har sotats samt
att

3) ventilationskanaler och ventilationsan-
ordningar har underhållits och rengjorts.

Genom förordning av inrikesministeriet
kan meddelas närmare bestämmelser om

1) de tekniska detaljer och förfaringssätt
som hänför sig till att hålla anordningar som
avses i 1 mom. 1 punkten i funktionsdugligt
skick, anordningar i fråga om vilka skall för-
rättas en ibruktagnings- eller periodisk be-
siktning eller som skall underhållas regel-
bundet samt om tidpunkten för servicen och
besiktningen,

2) eldstäder och luftkanaler som skall sotas
regelbundet samt om tidpunkten för och in-
nehållet av sotningsarbetet och om det intyg
som utfärdas över sotningsarbetet, samt

3) ventilationskanaler och ventilationsan-
ordningar, vilka av brandsäkerhetsskäl skall
rengöras regelbundet samt om tidpunkten för
och innehållet av rengöringsarbetet och om
det intyg som ges över rengöringsarbetet.

23 §

Aktsamhetsplikt

Eld samt lättantändliga och explosiva eller
annars farliga ämnen skall hanteras varsamt
och med iakttagande av tillräcklig försiktig-
het.

När ett reparationsarbete eller ett annat ar-
bete medför avsevärd ökning av brandrisken
eller risken för en annan olycka, skall till-
räckliga försiktighetsåtgärder vidtas.

Var och en är skyldig att så långt han för-
mår se till att bestämmelserna om förebyg-
gande av eldsvåda och andra olyckor och om
tryggande av människors säkerhet iakttas där
han har bestämmanderätt.

24 §

Att göra upp öppen eld

Lägereld eller annan öppen eld får inte gö-
ras upp i skog eller i närheten av skog, om
förhållandena på grund av torka, vind eller av
någon annan orsak är sådana att risken för
skogsbrand är uppenbar.

På annans mark får öppen eld inte utan
tvingande skäl göras upp utan lov.

På skogsmark får hyggesbränning även un-
der torka utföras med iakttagande av särskild
försiktighet och under tillsyn av en yrkesman
inom skogsbranschen.

Den lokala räddningsmyndigheten kan för
viss tid förbjuda uppgörandet av öppen eld
eller någon annan verksamhet som kan med-
föra risk för eldsvåda inom räddningsväsen-
dets område eller inom en del av det, om ris-
ken för eldsvåda är uppenbar. Allmän infor-
mation om beslutet skall hållas tillgänglig
inom förbudsområdet.

25 §

Anmälan om hygges- och halmbränning

Nödcentralen skall på förhand underrättas
om hyggesbränning av skogsmark samt
halmbränning.
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26 §

Brandsäkerheten på torvproduktionsområden

Den som producerar torv skall i sin verk-
samhet fästa särskild uppmärksamhet vid fö-
rebyggande av eldsvåda. Torvupptagningen
skall avbrytas när vinden eller andra orsaker
medför uppenbar brandfara.

Genom förordning av inrikesministeriet
kan vid behov meddelas bestämmelser som
preciserar brandsäkerhetsarrangemangen på
torvproduktionsområden.

27 §

Spaning efter skogsbränder och varning för
skogsbrand

När risken för skogsbrand är uppenbar
skall länsstyrelsen på glest bebodda områden
ordna effektiv spaning efter skogsbränder.

Meteorologiska institutet skall utfärda var-
ning för skogsbrand för områden där väder-
leken anses medföra uppenbar fara för
skogsbrand. Meteorologiska institutet skall
se till att information om varningen för
skogsbrand sprids i nödvändig omfattning.

28 §

Allmän handlingsskyldighet

Var och en som märker eller får veta att en
eldsvåda har brutit ut eller att någon annan
olycka har inträffat eller är överhängande och
som inte genast kan släcka branden eller av-
värja faran är skyldig att utan dröjsmål un-
derrätta dem som är i fara, göra nödanmälan
samt efter förmåga vidta räddningsåtgärder.

29 §

Brandvarnare

Innehavaren av en lägenhet är skyldig att se
till att bostaden förses med brandvarnare el-
ler andra anordningar som så tidigt som möj-
ligt upptäcker en begynnande eldsvåda och
ger larm till dem som finns i bostaden.

I inkvarteringslokaler och vårdinrättningar
har verksamhetsidkaren motsvarande skyl-

dighet som den som anges i 1 mom.
Genom förordning av inrikesministeriet

kan närmare bestämmelser meddelas om till-
räckligt antal anordningar enligt 1 och 2
mom., om lämplig placering av dem och om
deras funktion.

30 §

Särskilda säkerhetskrav

Det kan bestämmas att till en plats där
verksamheten eller förhållandena medför
större risk än vanligt för brand eller männi-
skors säkerhet eller för miljön, kan den loka-
la räddningsmyndigheten av särskilda skäl
bestämma att ändamålsenlig släckningsmate-
riel och annan utrustning som underlättar
räddningsarbete skall skaffas, samt att på
platsen i fråga skall vidtas även andra nöd-
vändiga åtgärder för förebyggande av olyck-
or och skydd av människor och egendom vid
olyckor.

31 §

Installation av räddningsväsendets anord-
ningar

Ägaren och innehavaren av en byggnad el-
ler konstruktion är skyldig att tillåta att de
lokala räddningsmyndigheterna i byggnaden
eller konstruktionen placerar anordningar
som räddningsväsendet behöver. I fråga om
placeringen av anordningarna tillämpas vad
som i 161-163 § markanvändnings- och
bygglagen (132/1999) bestäms om placering-
en av samhällstekniska anordningar.

32 §

Byggnaders utgångar

Ägaren och innehavaren av en byggnad
skall se till att utgångarna och gångarna till
dem hålls framkomliga och fria.

Vid utgångarna samt i gångar på vindar, i
källare eller i lagerutrymmen får inte förvaras
några föremål alls.

Utgångarna och gångarna till dem skall vid
behov märkas och lysas upp på lämpligt sätt.
Om märkning och upplysning meddelas vid
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behov närmare bestämmelser genom förord-
ning av inrikesministeriet.

33 §

Fastigheters räddningsvägar

Ägaren och innehavaren av en fastighet
skall se till att vägar eller andra förbindelser
avsedda för utryckningsfordon (räddnings-
vägar) hålls körbara och fria och att de är
märkta på lämpligt sätt.

Fordon får inte parkeras eller andra hinder
placeras på räddningsvägar.

Genom förordning av inrikesministeriet
meddelas bestämmelser om märkning av
räddningsvägar.

7 kap.

Brandsyn

34 §

Brandsynens innehåll

Syftet med brandsyn är att förebygga faror
som eldsvådor och andra olyckor medför för
människor, egendom eller miljön.

Vid brandsyn skall kontrolleras att bygg-
naden eller konstruktionen, dess omgivning
samt de övriga förhållandena på platsen är
säkra samt att fastighetens ägare eller inne-
havare på föreskrivet sätt har beredskap att
förebygga olyckor och avvärja skador och
beredskap för befolkningsskydd.

I samband med brandsyn skall också fas-
tighetens skyddsrum granskas samt kontrol-
leras att utrustningen i skyddsrummet funge-
rar.

I samband med brandsynen ges vid behov
råd om hur eldsvådor och andra olyckor kan
avvärjas.

Genom förordning av inrikesministeriet
kan vid behov meddelas närmare bestämmel-
ser om brandsynens innehåll.

35 §

Platser där brandsyn skall förrättas

Brandsyn skall förrättas
1) i bostadshus och på platser som med

hänsyn till personsäkerheten och brandsäker-
heten kan jämställas med bostadshus, med
intervaller som bestäms i beslutet om servi-
cenivån enligt 13 §,

2) på platser som bestäms genom förord-
ning av statsrådet och på vilka riskerna för
personsäkerheten och brandsäkerheten eller
för miljön kan anses vara större än vanligt,
årligen och vid behov oftare, samt

3) på platser som avses ovan i 2 punkten
innan verksamheten på platsen inleds eller
när den väsentligt ändras.

Vid behov förrättas efterbesiktningar ge-
nom vilka kontrolleras att föreskrifter som
har meddelats vid brandsynen har iakttagits.

Av särskilda skäl kan brandsyn vid behov
förrättas också vid andra tidpunkter.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte plat-
ser som försvarsmakten besitter, om dessa
skall hemlighållas med hänsyn till rikets sä-
kerhet och försvarsmakten har meddelat den
lokala räddningsmyndigheten att den sköter
brandsynen. Försvarsmakten svarar för
brandsynen på dessa platser och om verk-
samheten i anslutning till brandsyner bestäms
vid behov närmare genom förordning av för-
svarsministeriet.

36 §

Förrättande av brandsyn

Brandsyn får förrättas av den lokala rädd-
ningsmyndigheten.

Den som förrättar brandsyn skall ges till-
träde till samtliga de lokaler som synen gäll-
er. En representant för syneobjektet skall
dessutom uppvisa de planer samt övriga
handlingar och arrangemang som krävs i be-
stämmelserna.

Vid brandsyn skall det föras protokoll som
tillräckligt väl specificerar syneobjektet,
brandsynens förlopp, inspektörens viktigaste
iakttagelser, den utredning som representan-
ten för syneobjektet företer samt slutledning-
ar och motiveringarna till dem. Protokollet
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skall utan dröjsmål delges parterna.

37 §

Rätt att få uppgifter om byggnader

För brandsynerna har den lokala rädd-
ningsmyndigheten rätt att trots sekretessbe-
stämmelser ur myndigheternas byggnadsre-
gister få uppgifter om byggnader samt om
deras ägare och innehavare samt att få för-
teckningar där uppgifterna är grupperade en-
ligt område, byggnadstyp eller på annat sätt.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte plat-
ser som avses i 35 § 4 mom. Försvarsmakten
skall ändå ge den lokala räddningsmyndighe-
ten och nödcentralen de uppgifter om platsen
som krävs för att ett räddningsuppdrag skall
kunna utföras säkert och på lämpligt sätt.

38 §

Föreläggande att avhjälpa brister och avbry-
tande av verksamheten

Om det vid en brandsyn eller annars kon-
stateras brister, skall det bestämmas att dessa
skall avhjälpas. Kan en brist inte avhjälpas
genast, skall en frist utsättas för detta.

Om en brist eller ett felaktigt förfarande
som konstaterats i samband med brandsyn el-
ler annars, medför omedelbar olycksrisk, får
räddningsmyndigheten vid behov genast av-
bryta verksamheten och bestämma vilka åt-
gärder som det är nödvändigt att vidta för att
förebygga olyckor. Beslutet skall iakttas
omedelbart.

8 kap.

Sotning

39 §

Ordnande av sotning

Det lokala räddningsväsendet beslutar om
ordnande av sotningstjänsterna i sitt område.

Det lokala räddningsväsendet kan
1) producera sotningstjänsterna själv,
2) skaffa sotningstjänsterna hos en privat

tjänsteproducent, eller

3) tillåta att ägare eller innehavare av
byggnader i området eller i en del av det in-
går avtal om sotningen med en privat tjänste-
producent.

När det lokala räddningsväsendet ordnar
sotningstjänsterna på det sätt som avses i 2
mom. 1 eller 2 punkten bestämmer det också
sotningsavgiften.

Den lokala räddningsmyndigheten kan till-
låta att ett enskilt objekt sotas av någon an-
nan än en sotare.

40 §

Behörighet för sotare

Av dem som utövar sotaryrket, av deras
anställda som självständigt utför sotningsar-
bete och av sotare i det lokala räddningsvä-
sendets tjänst krävs yrkesexamen för sotare.

Om erkännande av yrkesbehörighet som
hör till området för Europeiska gemenska-
pens lagstiftning bestäms genom förordning
av statsrådet.

41 §

Underrättelse om fel

Konstaterar sotaren sådana fel eller brister i
eldstäder och rökkanaler som kan medföra
brandfara, skall han skriftligen underrätta den
som representerar sotningsobjektet och den
lokala räddningsmyndigheten om saken.

42 §

Sotningsförteckning

Den som utövar sotaryrket skall föra för-
teckning över de objekt som han har sotat
och på begäran avgiftsfritt ge den lokala
räddningsmyndigheten uppgifter ur förteck-
ningen. Uppgifterna skall sparas tio år efter
att en åtgärd vidtogs.
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9 kap.

Räddningsverksamhet

43 §

Räddningsverksamhetens innehåll

Till räddningsverksamheten hör att ta emot
nödmeddelanden, larma räddningsenheter
och annan hjälp, varna befolkningen, avvärja
hotande olyckor, skydda och rädda männi-
skor, miljö och egendom som hotas av fara,
släcka eldsvådor samt avvärja och begränsa
andra skador och sköta efterröjning och ef-
terbevakning samt ledning, information, un-
derhåll och andra stödfunktioner i anslutning
till detta.

44 §

Ledning av räddningsverksamhet

Om inte något annat har avtalats skall
räddningsledaren komma från det räddnings-
område där olyckan eller faran har uppstått.
Räddningsverksamheten leds av räddnings-
myndigheten eller av någon annan som hör
till den brandkår som avses i 5 §, till dess att
räddningsmyndigheten övertar ledningen av
verksamheten.

Av särskilda skäl har länsstyrelsen och in-
rikesministeriet rätt att ge order om rädd-
ningsverksamheten och att i fråga om rädd-
ningsledaren och hans verksamhetsområde
bestämma något annat än det som föreskrivs
i 1 mom.

Om myndigheter från flera verksamhets-
områden deltar i räddningsverksamheten, är
räddningsledaren i den situationen allmän le-
dare. Räddningsledaren kan till sin hjälp bil-
da en ledningsgrupp bestående av företrädare
för andra myndigheter, inrättningar och fri-
villiga enheter som deltar i räddningsverk-
samheten. Räddningsledaren kan också till-
kalla experter.

Utöver räddningsmyndigheterna utför även
de andra personer som tjänstgör som ledare
för räddningsverksamheten sina uppgifter
under tjänsteansvar.

45 §

Räddningsledarens befogenheter

För släckning av en brand och förhindrande
av att den sprider sig samt för avvärjande av
andra olyckor och begränsande av skador har
räddningsledaren, länsstyrelsen och inrikes-
ministeriet, om situationen inte annars kan
bemästras, rätt att

1) beordra människor att söka skydd samt
evakuera människor och egendom,

2) vidta sådana nödvändiga åtgärder som
kan medföra skada för fast eller lös egendom,

3) bestämma att byggnader, kommunika-
tions- och dataförbindelser och redskap för
dessa samt materiel, redskap och förnödenhe-
ter, livsmedel, bränsle och smörjmedel samt
släckningsämnen som behövs för räddnings-
verksamheten ställs till förfogande, samt

4) vidta andra åtgärder som är nödvändiga
för räddningsverksamheten.

Det får inte krävas att sådan i 1 mom. 3
punkten avsedd egendom som ägaren eller
innehavaren samtidigt själv behöver för att
avvärja en eldsvåda eller någon annan olycka
skall överlåtas, om detta inte är nödvändigt
för räddande av människoliv. Det lokala
räddningsväsendet skall betala full ersättning
för egendom som tas i bruk samt ersätta
eventuella skador på egendomen.

46 §

Skyldighet att delta i räddningsverksamhet

Räddningsledaren har rätt att förordna en
arbetsför person som befinner sig på en
brand- eller olycksplats eller i dess närhet
och som inte hindras av ett giltigt skäl att
delta i räddningsverksamheten, om detta är
nödvändigt för att en människa skall kunna
räddas eller en olycka avvärjas. I motsvaran-
de situation har en räddningsmyndighet, om
situationen inte annars kan bemästras, rätt att
förordna arbetsföra personer som uppehåller
sig i den kommun där olyckan har inträffat
att ofördröjligen infinna sig på brand- eller
olycksplatsen och delta i räddningsverksam-
heten. En person har rätt att vägra att delta
endast av giltigt skäl.

Vid olyckor och när fara hotar har rädd-
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ningsledaren allmän bestämmanderätt också
över andra brandkårer än de som avses i 5 §,
dock så att en industribrandkår eller annan
anstaltsbrandkår får anlitas endast om anstal-
tens säkerhet inte därigenom äventyras.

Den som har förordnats att delta i rädd-
ningsverksamhet får inte lämna brand- eller
olycksplatsen förrän räddningsledaren har
gett honom lov att avlägsna sig.

47 §

Släckvatten

Kommunen sörjer inom sitt område för att
släckvatten tillhandahålls för det lokala rädd-
ningsväsendets behov.

48 §

Efterröjning och efterbevakning

När brandkårens åtgärder inte längre be-
hövs är den som äger eller innehar objektet
skyldig att svara för efterröjning och efterbe-
vakning efter en eldsvåda. Tidpunkten avgörs
av räddningsledaren.

Om ägaren eller innehavaren av objektet
inte kan nås eller inte svarar för efterröjning-
en och efterbevakningen, har räddningsleda-
ren rätt att vidta nödvändiga åtgärder på äga-
rens eller innehavarens bekostnad.

49 §

Internationell räddningsverksamhet

Utöver det som har överenskommits mel-
lan stater kan inrikesministeriet på begäran
av en annan stat eller en internationell orga-
nisation besluta att genom räddningsväsendet
ge bistånd till utlandet, när detta är motiverat
för att skydda människor, miljön eller egen-
dom. Inrikesministeriet kan vid behov begära
bistånd från utlandet.

10 kap.

Befolkningsskydd

50 §

Befolkningsskyddsberedskap

I befolkningsskyddsförberedelserna under
normala förhållanden skall ingå att göra upp
planer och ge utbildning för undantagsförhål-
landen, bygga skyddskonstruktioner, upp-
rätthålla lednings-, bevaknings- och larmsy-
stem samt dataförbindelser och att skapa be-
redskap för evakuering, räddningsverksam-
het, första hjälpen, försörjning av befolk-
ningen samt röjning och rengöring.

51 §

Inspektion av beredskapen

Räddningsmyndigheterna kan förrätta in-
spektioner för att förvissa sig om att bered-
skapen inför storolyckor och inom befolk-
ningsskyddet uppfyller lagens krav. Den som
förrättar inspektionen har rätt att få tillträde
till de lokaler som skall inspekteras, dock
inte till bostäder eller platser som avses i 35
§ 4 mom., samt att få uppgifter om planer
och andra arrangemang som gäller beredska-
pen och som krävs i denna lag eller i en för-
ordning av statsrådet eller ett ministerium
vilken utfärdats med stöd av den.

52 §

Myndigheternas rätt att få uppgifter

Utan hinder av tystnadsplikten har rädd-
ningsmyndigheterna i syfte att hålla personal
i beredskap för befolkningsskyddsuppgifter
rätt att

1) få behövliga befolkningsdata av de
myndigheter som avses i lagen om register-
förvaltningen (166/1996),

2) av försvarsmakten avgiftsfritt få uppgift
om en värnpliktig är befriad från krigstida
tjänst, samt

3) av andra myndigheter och sammanslut-
ningar i fråga om personer i deras tjänst som
hålls i beredskap avgiftsfritt få uppgifter även
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om ålder, utbildning, yrke och arbetsförmåga
samt uppgifter om att personerna i fråga hålls
i beredskap av myndigheten eller samman-
slutningen för att säkerställa dess egen verk-
samhet under undantagsförhållanden.

För befolkningsskyddet har en räddnings-
myndighet utan hinder av tystnadsplikten rätt
att ur register som myndigheter förfogar över
få uppgifter om byggnader, fastigheter och
lokaler, deras ägare, innehavare och använd-
ningsändamål, individualiserade och gruppe-
rade på det sätt som behövs för befolknings-
skyddet och dess förberedelser.

Räddningsmyndigheterna och kommunika-
tionsministeriet har utan hinder av tystnads-
plikten rätt att för evakuering och annat be-
folkningsskydd avgiftsfritt få uppgifter ur

1) fordonsregistret enligt 3 § lagen om ett
datasystem för vägtrafiken (819/1989) om
fordonet och dess typ jämte identifierings-
uppgifter och uppgifter om dess ägare och
innehavare samt kontaktinformation om dem,

2) körkortsregistret enligt det lagrum som
nämnts i 1 punkten om körkortsinnehavare
jämte kontaktinformation om dem samt om
förarbehörighet jämte körkortsklass, samt ur

3) fordonsregistret enligt det lagrum som
nämns i 1 punkten samt det informationshan-
teringssystem för vägtransportmateriel under
kristider som baserar sig på de reserverings-
uppgifter som myndigheterna framställt med
tanke på undantagsförhållanden.

Rätten att få de uppgifter som avses ovan i
denna paragraf gäller också uppgifter som
lämnas genom teknisk anslutning eller annars
i elektronisk form.

53 §

Skyldighet att delta i befolkningsskyddsut-
bildning

Inrikesministeriet och länsstyrelserna kan
förordna ledningen och annan specialperso-
nal inom befolkningsskyddet att delta i be-
folkningsskyddsutbildning under högst tio
dygn om året.

54 §

Kallelse till befolkningsskyddsutbildning

Inrikesministeriet och länsstyrelsen eller,
på uppdrag av dessa, Räddningsinstitutet kal-
lar skriftligen in de personer som förordnats
att delta i befolkningsskyddsutbildning.

55 §

Befrielse från befolkningsskyddsutbildning

På ansökan av den som förordnats att delta
i befolkningsskyddsutbildning kan den myn-
dighet som utfärdat kallelsen bevilja perso-
nen i fråga uppskov eller befrielse från att
delta i utbildningen på grund av kroppsskada,
sjukdom eller av någon annat giltig orsak.
Under utbildningens gång kan utbildningsan-
ordnaren av ovan nämnda orsaker befria per-
sonen i fråga från att delta i utbildningen.

56 §

Hälsovård för dem som deltar i befolknings-
skyddsutbildning

Den som förordnats att delta i befolknings-
skyddsutbildning har under tiden för utbild-
ningen rätt till avgiftsfri hälso- och sjukvård
samt medicin, om personen i fråga under ut-
bildningens gång insjuknar i en sjukdom som
kräver vård. En studerande har också rätt till
avgiftsfri ankomstgranskning som utförs av
en läkare, om den studerande vid sin ankomst
till utbildningen uppger sig vara sjuk eller på
grund av sitt hälsotillstånd på annat sätt är
oförmögen att delta i utbildningen, och ut-
bildningsanordnaren inte anser sig kunna be-
fria den studerande från att delta i utbild-
ningen.

57 §

Ekonomiska förmåner för dem som deltar i
befolkningsskyddsutbildning

De som enligt order deltar i befolknings-
skyddsutbildning får av läroanstalten gratis
logi samt reseersättning enligt tjänstekollek-
tivavtalets bestämmelser om ersättning för
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statstjänstemäns resekostnader.
Till andra än offentligt anställda arbetstaga-

re som deltar i utbildning kan vid behov i
stället för dagpenning enligt statens tjänste-
kollektivavtal betalas ersättning och dagpen-
ning som motsvarar reservistlönen för värn-
pliktiga som har inkallats till reservens repe-
titionsövningar.

58 §

Befolkningsskyddsuppgifter i anslutning till
anställningsförhållande

Befolkningsskyddsuppgifter som staten, en
kommun, en samkommun eller ett annat of-
fentligt samfund, ett ämbetsverk, en inrätt-
ning eller ett statligt affärsverk svarar för
samt beredskap för sådana uppgifter hör till
deras tjänsteinnehavares och befattningsha-
vares tjänsteåligganden och till uppgifterna
för personer i arbetsavtalsförhållande till
dem. Detsamma gäller deltagande i utbild-
ning som behövs för utförandet av dessa
uppgifter.

59 §

Skyddsorter

För beredning och verkställighet av be-
folkningsskyddet kan inrikesministeriet före-
skriva att ett bosättnings-, industri- eller tra-
fikcentrum eller annat därmed jämförligt
centrum skall vara skyddsort.

60 §

Skyldigheten att inrätta skyddsrum i sam-
band med nybygge

Ägaren till en byggnad skall, när det är frå-
ga om ett nybygge, i byggnaden eller dess
närhet inrätta ett skyddsrum som kan bedö-
mas vara tillräckligt stort för dem som bor el-
ler annars uppehåller sig i byggnaden i enlig-
het med vad som närmare bestäms genom
förordning av statsrådet. Skyldigheten att in-
rätta skyddsrum gäller dock inte en tillfällig
byggnad som är i användning högst fem år.

Skyddsrum skall inrättas för en byggnad el-
ler byggnadsgrupp på samma tomt eller

byggnadsplats, om våningsytan är minst 600
m2 och byggnaden eller byggnadsgruppen
används som bostad eller arbetsplats.
När skyldigheten att inrätta skyddsrum för
en nybyggnad bestäms, beaktas inte byggna-
der som redan finns på samma tomt eller
byggnadsplats och för vilka ett skyddsrum
finns eller byggnader från vilkas färdigstäl-
lande vid den tidpunkt när bygglov söks har
förflutit längre tid än fem år.

Den myndighet som beviljar bygglov kan
tillåta att ett gemensamt skyddsrum inrättas
för två eller flera byggnader, förutsatt att
skyddsrummet inrättas inom fem år från det
att den första byggnaden färdigställts.

61 §

Skyldigheten att inrätta skyddsrum i sam-
band med ombyggnad eller reparation

Om det på en skyddsort i en färdig bygg-
nad som saknar skyddsrum utförs en med
nybygge jämställbar ombyggnad eller repara-
tion som gäller minst 1 000 m2 våningsyta
och förutsätter bygglov, och byggnaden där-
efter används som bostad eller arbetsplats,
skall ett skyddsrum inrättas i samband med
ombyggnaden eller reparationen, om detta är
möjligt utan stora svårigheter och till rimliga
kostnader.

Om användningsändamålet för en på en
skyddsort belägen färdig byggnad vars vå-
ningsyta omfattar minst 1 000 m2 och som
inte används som bostad eller arbetsplats
ändras så att bygglov eller åtgärdstillstånd
krävs, och byggnaden därefter används som
bostad eller arbetsplats, skall ett skyddsrum
inrättas i samband med ändringsarbetet, om
detta är möjligt utan stora svårigheter och till
rimliga kostnader.

62 §

Undantag från skyldigheten att inrätta
skyddsrum

Bestämmelserna i denna lag om skyldighe-
ten att inrätta skyddsrum gäller inte skydd av
gårdsbruksproduktion genom särskilda kon-
struktioner.

Produktionsbyggnader för gårdsbruk beak-
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tas inte när skyldigheten att inrätta skydds-
rum enligt denna lag bestäms.

63 §

Allmänna skyddsrum

Om de som bor på en skyddsort eller uppe-
håller sig där eller de som rör sig utomhus
inte kan anses bli tillräckligt skyddade enligt
bestämmelserna i detta kapitel och om deras
säkerhet inte heller annars kan tryggas, skall
kommunen inrätta behövliga skyddsrum för
dem.

64 §

Ledningscentraler

Det lokala räddningsväsendet och kommu-
nen skall ha en ledningscentral där verksam-
het kan bedrivas under undantagsförhållan-
den.

65 §

Hur skyddsrum skall inrättas

Ett skyddsrum skall ge dem som uppehåller
sig i skyddsrummet säkerhet mot eventuella
verkningar av vapen. Om kraven på skydds-
rummens storlek och konstruktion bestäms
närmare genom förordning av statsrådet och
om tekniska detaljer genom förordning av in-
rikesministeriet.

66 §

Beviljande av lättnader

Länsstyrelsen kan av synnerligen vägande
skäl i enskilda fall bevilja befrielse från den
lagstadgade skyldigheten att inrätta skydds-
rum.

Den myndighet som beviljar bygglov kan
medge undantag från krav som en förordning
av statsrådet eller inrikesministeriet ställer på
ett skyddsrum, om det finns grundad anled-
ning till ett sådant undantag och detta inte
väsentligt försämrar möjligheterna att få
skydd.

67 §

Användning av skyddsrum och befolknings-
skyddsmateriel under normala förhållanden

Skyddsrum samt redskap och anordningar
som är avsedda för befolkningsskyddet får
användas för annan verksamhet om de utan
dröjsmål kan ställas till befolkningsskyddets
förfogande.

68 §

Styrning av befolkningsskyddsplaneringen

Genom förordning av inrikesministeriet
kan föreskrifter meddelas om befolknings-
skyddets personalstyrkor och materialmäng-
der samt organisation.

Inrikesministeriet kan också meddela myn-
digheter och enskilda allmänna anvisningar
om beredningen och verkställigheten av be-
folkningsskyddet samt om det samarbete det-
ta förutsätter. Länsstyrelsen har motsvarande
rätt inom länet.

11 kap.

Räddningsväsendets personregister

69 §

Åtgärdsregister

För uppföljning och utvecklande av rädd-
ningsväsendet samt för utredning av olyckor
får den lokala räddningsmyndigheten föra ett
personregister, i vilket får införas sådana
uppgifter som registreras i nödcentralsdata-
systemet enligt 7 § lagen om nödcentraler
(157/2000) och som nödcentralen med stöd
av 9 § lagen om nödcentraler har lämnat ut
till räddningsväsendets ansvariga registerfö-
rare.

Utöver de uppgifter som avses i 1 mom. får
i räddningsväsendets åtgärdsregister införas
uppgifter som gäller

1) föremålet för åtgärden,
2) typen av olycka,
3) tekniska detaljer om olyckan samt dess

förlopp,
4) de räddnings- och bekämpningsmetoder
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som tillämpats i samband med åtgärden,
5) de personalresurser som använts för åt-

gärden,
6) fordon och annan materiel som använts i

samband med åtgärden,
7) räddningsverksamhetens resultat,
8) de skador som olyckan föranlett, samt
9) orsakerna till olyckan.
Uppgifterna i registret får utan hinder av

sekretessbestämmelserna utlämnas till en
nödcentral, en räddningsmyndighet och till
säkerhetsteknikcentralen för räddningsverk-
samhet eller tillsyn samt till andra myndighe-
ter och forskningsinstitut för undersökning
av olyckor eller vetenskaplig forskning vid
behov även genom teknisk anslutning. Åt-
gärdsregistret får användas för statistikföring,
förutsatt att inga personer kan identifieras i
statistiken. I övrigt gäller i fråga om utläm-
nande av uppgifter vad som bestäms i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).

Personuppgifter skall utplånas ur åtgärds-
registret när bevarandet av uppgifterna i det
syfte som anges ovan inte längre kan anses
motiverat, dock senast fem år från det att
uppgifterna har mottagits. En känslig uppgift
som avses i 11 § 3 eller 4 punkten person-
uppgiftslagen (523/1999) skall dock utplånas
senast två år efter att den mottagits.

70 §

Befolkningsskyddets personregister

I syfte att upprätthålla en befolknings-
skyddsenhet får en myndighet, en anstalt el-
ler en sammanslutning som svarar för be-
folkningsskyddsuppgifter eller för att bered-
skap skapas för dessa inrätta ett personregis-
ter över de personer som hör till enheten eller
reserverats för denna. I registret får utöver
personens namn antecknas födelsetid, civil-
stånd, yrke, utbildning, adress och annan
kontaktinformation samt uppgifter om kör-
kort och körkortsklass och vårdnad om min-
deråriga.

Uppgifterna i ett personregister för befolk-
ningsskyddet skall kontrolleras med minst
fem års mellanrum efter det anteckningen
gjorts eller kontrollerats eller också utplånas.

71 §

Befolkningsskyddets fastighetsregister

För befolkningsskyddet och förberedelser
som gäller detta får den myndighet som sva-
rar för verksamheten inrätta ett register över
skyddsrummen samt över fastigheter, bygg-
nader och lokaler i vilka evakuerade och för-
flyttad egendom kan inrymmas. I registret får
införas uppgifter om vem som äger eller in-
nehar lokalerna, i vilket skick dessa är samt
deras nuvarande användning och antalet in-
vånare. På motsvarande sätt får i registret in-
föras uppgifter om byggnader i vilka produk-
tionsanstalters, myndigheters och inrättning-
ars driftsställen samt ledningscentraler och
enheter temporärt kan inrymmas under un-
dantagsförhållanden.

Vid inrättandet av register får användas
uppgifter som utlämnats av den myndighet
som svarar för registrering av fastigheter,
byggnader och lokaler. Uppgifterna i ett re-
gister skall kontrolleras med fem års mellan-
rum efter det anteckningen gjorts eller kon-
trollerats eller också utplånas.

72 §

Övervakningsregister

För förrättande av brandsyn samt övervak-
ning av driftssäkerheten hos byggnader och
anordningar kan den lokala räddningsmyn-
digheten föra ett personregister i vilket an-
tecknas uppgifter om övervakningsobjekten
samt om deras ägare och innehavare. För in-
rättandet av registret får användas uppgifter
som med stöd av 37 och 42 § och 52 § 2
mom. erhållits för tillsyn.

Uppgifterna i övervakningsregistret skall
kontrolleras och onödiga uppgifter utplånas
med bestämda intervaller i samband med att
brandsyn förrättas, dock senast tio år efter det
att föregående anteckning gjordes.
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12 kap.

Finansiering av räddningsväsendet samt ar-
voden och ersättningar

73 §

Ansvar för räddningsväsendets kostnader

För räddningsväsendets kostnader svarar
den som är skyldig att vidta en åtgärd eller
sköta en uppgift eller sörja för åtgärden eller
uppgiften, om inte något annat bestäms i
denna lag.

74 §

Statens deltagande i upprätthållandet av be-
redskapen

Staten kan delta i upprätthållandet av rädd-
ningsväsendets beredskap genom att skaffa
specialmateriel eller finansiera bestämd verk-
samhet, om det av någon särskild anledning
är ändamålsenligt att materielen skaffas eller
verksamheten finansieras av statens medel.

75 §

Ersättning för bistånd vid räddningsverk-
samhet

Om ett räddningsområde bistår ett annat
område med materiel och manskap eller på
något annat sätt, skall det mottagande områ-
det betala full ersättning om inte något annat
avtalas.

Om eventuell ersättning för handräckning
som ges enligt 6 § 3 mom. skall den som
lämnar handräckningen avtala med rädd-
ningsmyndigheten.

76 §

Släckningskostnader för skogs- och terräng-
bränder

Om en skogs- eller terrängbrand har spritt
sig till flera än ett räddningsområde, betalas
släckningskostnaderna av det område där
branden började, om inte något annat avtalas.
De övriga områdena skall betala sin andel av

dessa kostnader i förhållande till den eldhär-
jade arealen eller enligt någon annan skälig
grund.

77 §

Understöd enligt prövning

Om ett räddningsuppdrag har vållat det lo-
kala räddningsväsendet exceptionellt stora
kostnader, kan räddningsväsendet inom de
gränser som anges i statsbudgeten beviljas
understöd enligt prövning.

Om befolkningsskyddsåtgärder vållar en
kommun eller det lokala räddningsväsendet
särskilt betungande kostnader, kan de inom
de gränser som anges i statsbudgeten beviljas
understöd enligt prövning för dessa kostna-
der.

På i denna lag avsett statsunderstöd tilläm-
pas vad som bestäms i statsunderstödslagen
(688/2001).

78 §

Skadestånd

Beträffande skadestånd gäller i övrigt be-
stämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

79 §

Arvode och ersättningar till den som förord-
nats att delta i räddningsuppgifter

Till den som med stöd av 46 § har förord-
nats att delta i räddningsuppgifter betalar det
lokala räddningsväsendet ett skäligt arvode.

För kläder, utrustning och arbetsredskap
som har förstörts eller förkommit betalar det
lokala räddningsväsendet ersättning till den
som deltagit i räddningsverksamhet förutsatt
att skadeanmälan så snart som möjligt har
gjorts till räddningsledaren. Ersättning skall
sökas skriftligen hos det lokala räddningsvä-
sendet inom tre månader efter det skadan in-
träffade.
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80 §

Ersättning för olycksfall i samband med
räddningsverksamhet och befolkningsskydd

För olycksfall eller yrkessjukdom som
drabbat en person i räddningsverksamhet el-
ler befolkningsskyddsuppgifter betalas er-
sättning av statens medel enligt samma grun-
der som för olycksfall i arbetet eller yrkes-
sjukdom, till den del som den skadade inte
har rätt till en minst lika stor ersättning enligt
någon annan lag, till den som

1) med stöd av 46 § har förordnats att bistå
vid räddningsverksamhet,

2) med stöd av 53 § har förordnats att delta
i befolkningsskyddsutbildning,

3) hör till det lokala räddningsväsendets
avtalsbrandkår men inte är berättigad till er-
sättningar enligt 1 § lagen om olycksfallsför-
säkring (608/1948), eller

4) hör till en industri- eller anstaltsbrandkår
som inte är områdets avtalsbrandkår, när
olyckan har inträffat då brandkåren har del-
tagit i räddningsverksamhet utanför anstal-
ten.

Till den som hör till en lokal avtalsbrand-
kår och som avses i 1 mom. 3 punkten beta-
las ersättning av statens medel också för ett
olycksfall som har inträffat i samband med
utbildning inom brandkåren, vård av fastig-
heter och utrustning eller sjuktransport.

Ett ärende som gäller betalning av ersätt-
ning av statens medel med stöd av denna pa-
ragraf behandlas av statskontoret.

13 kap.

Ändringssökande, tvångsmedel och straff

81 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en statlig myndig-
het har fattat med stöd av denna lag söks ge-
nom besvär i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Också beslut som en
räddningsmyndighet har fattat med stöd av
30 §, 38 §, 45 § 2 mom. eller 80 § samt be-
slut som räddningsledaren har fattat med stöd
av 48 § 2 mom. överklagas i den ordning

som bestäms i förvaltningsprocesslagen.
Om inte besvärsmyndigheten bestämmer

något annat, skall ett förvaltningsbeslut trots
besvär iakttas omedelbart.

Ändring i beslut som bygglovsmyndighe-
ten fattar med stöd av denna lag söks på det
sätt som bestäms i markanvändnings- och
bygglagen (132/1999).

82 §

Vite och hot om tvångsutförande

Om någon vidtar åtgärder i strid med be-
stämmelserna i 9, 14, 22, 29, 30, 38, 42, 47,
60, 63 eller 64 § eller med bestämmelser el-
ler föreskrifter som utfärdats med stöd av
dem eller försummar skyldigheter som grun-
dar sig på dem, kan räddningsmyndigheten
genom sitt beslut ålägga den försumlige att
inom en viss tid rätta till vad som har gjorts
eller försummats. Ett förbud eller en före-
skrift som meddelats av en myndighet kan
förenas med vite eller hot om att den för-
summade åtgärden vidtas på den försumliges
bekostnad.

När ett ärende enligt denna lag gäller vite
eller hot om tvångsutförande eller avbrytan-
de, iakttas i övrigt bestämmelserna i vitesla-
gen (1113/1990).

83 §

Straff

Den som
1) åsidosätter skyldigheter enligt 21 § 2

mom., 22 § 1 mom., 23, 25, 26, 28, 29, 30,
32, 33 eller 38 §, 45 § 1 mom. eller 46 § 1
mom. eller enligt bestämmelser som medde-
las med stöd av nämnda lagrum eller annars
handlar i strid med en skyldighet som före-
skrivs i nämnda lagrum eller i bestämmelser
som har meddelats med stöd av dem, eller

2) bryter mot förbuden i 24 § eller 46 § 3
mom., skall, om inte strängare straff för gär-
ningen föreskrivs någon annanstans i lag, för
räddningsförseelse dömas till böter.

Den som åsidosätter sin skyldighet att delta
i utbildning enligt 53 § skall, om inte stänga-
re straff för gärningen föreskrivs någon an-
nanstans i lag, för befolkningsskyddsförseel-
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se dömas till böter.

84 §

Domseftergift

När någon har brutit mot ett förbud som
har meddelats med stöd av denna lag och för-
stärkts med vite, kan domstolen avstå från att
döma honom till straff för samma gärning.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

85 §

Tystnadsplikt

Den som hör till räddningsväsendets per-
sonal eller deltar i räddningsverksamhet får
inte på ett sätt som inte hör till räddningsvä-
sendet utnyttja eller olovligen för andra röja
omständigheter som han har fått kännedom
om vid skötseln av uppgifterna och beträf-
fande vilka genom lag har föreskrivits eller
med stöd av lag bestämts att de skall hållas
hemliga, eller som gäller en enskild persons
affärs- eller yrkeshemlighet, ekonomiska
ställning, personliga förhållanden eller hälso-
tillstånd.

Om röjande av sekretessbelagda uppgifter
för en myndighet eller ett organ som sköter
ett offentligt uppdrag föreskrivs genom lag.
Trots tystnadsplikten får i enskilda fall såda-
na uppgifter röjas som är nödvändiga för att
skydda liv eller hälsa eller avvärja betydande
skador på miljön eller egendom.

Till straff för brott mot tystnadsplikten en-
ligt denna paragraf döms enligt 38 kap. 1 el-
ler 2 § strafflagen, om inte gärningen skall
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

86 §

Skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Den lokala räddningsmyndigheten skall
tillställa inrikesministeriet och länsstyrelsen
de uppgifter om räddningsväsendets presta-
tioner, resurser, arrangemang och andra be-
redskapsåtgärder samt de uppgifter ur åt-
gärdsregistret som behövs för uppgörande av
statistik. Uppgifterna kan vid behov lämnas
ut genom teknisk anslutning och de kan även
innehålla sekretessbelagda uppgifter.

Genom förordning av inrikesministeriet
kan vid behov meddelas närmare bestämmel-
ser om lämnandet av statistiska uppgifter.

87 §

Undersökning av olyckor

Den lokala räddningsmyndigheten skall
bedöma och vid behov också undersöka or-
saken till en eldsvåda. Om det finns skäl att
misstänka att en eldsvåda eller någon annan
olycka har orsakats uppsåtligen eller av oakt-
samhet, skall räddningsmyndigheten anmäla
saken till polisen.

Inrikesministeriet kan bestämma att en sär-
skild undersökning skall verkställas för un-
dersökning av en eldsvåda eller annan
olycka.

Den som utför undersökningen har rätt att
få tillträde till olycksplatsen, av företrädaren
för denna få handlingar och av räddnings-
myndigheterna uppgifter som behövs för un-
dersökningen samt att ta prover på olycks-
platsen. En lokal räddningsmyndighet som
utreder orsaken till en eldsvåda har motsva-
rande rättighet.

88 §

Handräckning av polisen

Polisen är skyldig att ge sådan handräck-
ning som behövs för utförande av inspektion
eller syn enligt 36 och 51 § och för förhind-
rande av en sådan olycksrisk som avses i 38
§ 2 mom.
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89 §

Räddningsmyndigheternas uniformer och
identitetskort

Räddningsmyndigheterna skall i sina tjäns-
teuppdrag bära uniform, om inte tjänsteupp-
dragets art eller natur förutsätter något annat.

Räddningsmyndigheterna skall i sina tjäns-
teuppdrag bära ett identitetskort som anger
tjänsteställningen.

Genom förordning av inrikesministeriet
meddelas närmare bestämmelser om rädd-
ningsmyndigheternas uniformer och om de
anknytande beteckningar som anger tjänste-
ställning samt om räddningsmyndigheternas
identitetskort, som är avsedda att ange tjäns-
teställning.

90 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning av statsrådet.

91 §

Ikraftträdelsebestämmelse

Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs lagen den 30

april 1999 om räddningsväsendet (561/1999)
jämte ändringar.

När denna lag träder i kraft iakttas dessut-
om följande:

1) tills nödcentralsverksamheten överförs
på staten skall kommunerna driva en nödcen-
tral i de larmkretsar som avses i 11 § 1 mom.
i den upphävda lagen om räddningsväsendet
(561/1999). I fråga om de nödcentraler som
drivs av kommunerna samt behörighetskra-
ven för personalen vid dem och dispenser

som hänför sig till dessa behörighetskrav
gäller tills verksamheten överförs på staten
det som bestäms i lagen om räddningsväsen-
det eller med stöd av den,

2) utan hinder av 40 § i denna lag anses en
person som före den 1 november 2000 har
varit anställd som sotare hos en kommun el-
ler en sotarföretagare minst fem år i en eller
flera omgångar alltjämt behörig för en mot-
svarande uppgift,

3) ansvaret för ett avtal om ordnande av
sotningstjänsterna som kommunen har ingått
med stöd av 38 § i den upphävda lagen om
räddningsväsendet övergår på det lokala
räddningsväsendet, om inte sotaren innan
denna lag träder i kraft kräver att avtalet skall
sägas upp,

4) uppgifterna i räddningsväsendets per-
sonregister som kommunerna för och som
avses i 12 kap. i den upphävda lagen om
räddningsväsendet överförs till de lokala
räddningsväsendenas personregister,

5) besluten om servicenivån enligt 13 §
skall vara klara senast ett år efter att denna
lag har trätt i kraft,

6) på det som i andra lagar och i förord-
ningar av statsrådet eller ett ministerium fö-
reskrivs om kommunala brandkårer, kom-
munernas brandchefer och kommunernas
brand- eller räddningsmyndigheter tillämpas
i stället bestämmelserna i denna lag om det
lokala räddningsväsendet och dess motsva-
rande organ och tjänsteinnehavare,

7) förordningar av inrikesministeriet som
har utfärdats med stöd av den upphävda la-
gen om räddningsväsendet gäller fortfarande
till dess att den utsatta giltighetstiden för dem
går ut eller till dess att inrikesministeriet
upphäver dem, dock högst tre år efter att
denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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2.

Lag

om ändring av 14 § lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 14 § 1 mom.

som följer:

14 §

Utan hinder av de sekretessbestämmelser
som gäller utlämnande av uppgifter har till-
synsmyndigheten för övervakningen av att
denna lag följs rätt att

1) av tullmyndigheterna få namnet på im-
portören av en tryckbärande anordning samt
uppgifter som gäller den tryckbärande an-
ordningens typ, mängd och tidpunkt för im-
porten vid import från ett område utanför Eu

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2) av arbetarskyddsmyndigheterna och

räddningsmyndigheterna få uppgifter om
skador i fråga om tryckbärande anordningar,

3) få uppgifter om tryckbärande anordning-
ar samt delar och material till sådana av äga-
re, innehavare, tillverkare, den som bedriver
installations- och reparationsverksamhet, im-
portör, försäljare och lagerhållare samt av
besiktningsorgan.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

—————
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3.
Lag

om ändring av 10 § lagen om förströelseanordningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 februari 1995 om förströelseanordningar (164/1995) 10 § 2 mom. som

följer:

10 §
— — — — — — — — — — — — — —

Den lokala räddningsmyndigheten har rätt
att förrätta en besiktning som avses i 1 mom.

2 punkten.
———

Denna lag träder i kraft den 200 .

—————

4.
Lag

om ändring av 8 § lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 8 § 3 mom., sådant det

lyder i lag 727/2000, som följer:

8 §

Polis-, tull- och räddningsmyndigheterna är
skyldiga att på begäran av tillsynsmyndighe-
terna enligt denna lag ge tillsynsmyndighe-

terna handräckning vid utförandet av uppgif-
ter enligt denna lag eller bestämmelser och
föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Kimmo Sasi
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Bilaga
Parallelltexter

2.

Lag

om ändring av 14 § lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 14 § 1 mom.

som följer:

Gällande lydelse

14 §

Utan hinder av de sekretessbestämmelser
som gäller utlämnande av uppgifter har till-
synsmyndigheten för övervakningen av att
denna lag följs rätt att

1) av tullmyndigheterna få namnet på im-
portören av en tryckbärande anordning samt
uppgifter som gäller den tryckbärande an-
ordningens typ, mängd och tidpunkt för im-
porten vid import från ett område utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) av arbetarskyddsmyndigheterna och
brandmyndigheterna få uppgifter om skador
i fråga om tryckbärande anordningar,

3) få uppgifter om tryckbärande anord-
ningar samt delar och material till sådana av
ägare, innehavare, tillverkare, den som be-
driver installations- och reparationsverk-
samhet, importör, försäljare och lagerhålla-
re samt av besiktningsorgan.

Föreslagen lydelse

14 §

Utan hinder av de sekretessbestämmelser
som gäller utlämnande av uppgifter har till-
synsmyndigheten för övervakningen av att
denna lag följs rätt att

1) av tullmyndigheterna få namnet på im-
portören av en tryckbärande anordning samt
uppgifter som gäller den tryckbärande an-
ordningens typ, mängd och tidpunkt för im-
porten vid import från ett område utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) av arbetarskyddsmyndigheterna och
räddningsmyndigheterna få uppgifter om
skador i fråga om tryckbärande anordning-
ar,

3) få uppgifter om tryckbärande anord-
ningar samt delar och material till sådana av
ägare, innehavare, tillverkare, den som be-
driver installations- och reparationsverk-
samhet, importör, försäljare och lagerhålla-
re samt av besiktningsorgan.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

———
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3.

Lag

om ändring av 10 § lagen om förströelseanordningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 10 februari 1995 om förströelseanordningar (164/1995) 10 § 2 mom. som

följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Polisen har rätt att kontrollera att
1) videospel och andra programspel som

används med hjälp av en förströelseanord-
ning inte strider mot 2 §, och att

2) en förströelseanordning inte har place-
rats i strid med bestämmelserna.

Brandmyndigheten har rätt att förrätta en
besiktning som avses i 1 mom. 2 punkten.

— — — — — — — — — — — —

Den lokala räddningsmyndigheten har rätt
att förrätta en besiktning som avses i 1
mom. 2 punkten.
— — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

———
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4.

Lag

om ändring av 8 § lagen om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 december 1994 om plantmaterial (1205/1994) 8 § 3 mom., sådant det

lyder i lag 727/2000, som följer:

Gällande lydelse

8 §

— — — — — — — — — — — —
Polis-, tull- och brandmyndigheterna är

skyldiga att på begäran av tillsynsmyndig-
heterna enligt denna lag ge tillsynsmyn-
digheterna handräckning vid utförandet av
uppgifter enligt denna lag eller bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd
av den.

Föreslagen lydelse

8 §

Inspektionsrätt

— — — — — — — — — — — —
Polis-, tull- och räddningsmyndigheterna

är skyldiga att på begäran av tillsynsmyn-
digheterna enligt denna lag ge tillsyns-
myndigheterna handräckning vid utförandet
av uppgifter enligt denna lag eller bestäm-
melser och föreskrifter som utfärdats med
stöd av den.

———
Denna lag träder i kraft den 200 .

———


