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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 38 § i räddningslagen Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2017

424/2017

Lag 
om ändring av 38 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i räddningslagen (379/2011) 38 § som följer: 

38 §
Internationell räddningsverksamhet

Utöver det som har överenskommits mellan stater och om ingenting annat följer av la-
gen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
(418/2017), kan inrikesministeriet på begäran av Europeiska unionen, en annan stat eller
en internationell organisation besluta att vid räddningsinsatser lämna bistånd till utlandet,
om detta är motiverat för att skydda människor, miljön eller egendom. Inrikesministeriet
kan också vid behov vid räddningsinsatser begära internationellt bistånd från Europeiska
unionen, en annan stat eller en internationell organisation. 

Med bistånd som lämnas till utlandet vid räddningsinsatser avses bistånd vid uppgifter
inom räddningsverksamhet som avses i 32 § samt tillhandahållande av experter, formatio-
ner och materialhjälp vid katastrofer orsakade av människan eller naturen samt sådana in-
satser som avses i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civil-
skyddsmekanism för unionen. 

Med bistånd som tas emot i Finland vid räddningsinsatser avses materialhjälp samt bi-
stånd som lämnas av internationella experter och formationer inom räddningsväsendet till
den finska behöriga räddningsmyndigheten i uppgifter inom räddningsverksamhet som av-
ses i 32 §. I fråga om bistånd som tas emot i Finland vid räddningsinsatser iakttas dessutom
vad som avtalats genom fördrag mellan Finland och den stat som lämnar bistånd samt Euro-
paparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen.

Bestämmelser om anställningsförhållandet och ställningen i biståndsverksamheten för
den finländska personal som deltar i lämnande av bistånd vid räddningsinsatser finns i la-
gen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004).

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
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