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Nytt från Finland

- den nya räddningslagen

- nödcentralreformen

- riksdagsval den 17 april

- cigaretter
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Revidering av räddningslagen
• Riskdagen godkände den nya lagen den 15 mars

• Den nya lagen träds i kraft den 1 juli 2011 

• Största förändringar gäller förebyggandet av olyckor: från verksamheten som 
baserar sig på brandsyn till tillsyn som baserar sig på riskbedömning

• Vård- ch omsorgsinrättningar ska göra en utredning om utrymninssäkerheten 
och i enskilda fall kan det bestämmas att lokalerna ska skyddas med automatisk 
släckanläggning: mera sprinklade lokaler!

• Ändringar i byggandet av skyddsrum: 1200 eller 1500 m2

• Frivilligas situation förbättras
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Avgift för brandsyn

• Räddningsverket kan ta ut en avgift för 
brandsyn enligt tillsynsplanen eller för 
någon annan tillsynsåtgärd

• Afgift kan också tas ut för kostnader 
som åsamkas räddningsverket av 
återkommande felaktig funktion hos 
brandalarmläggningar som är anslutna 
till nödcentraler
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Byggandet av skyddsrum

• Finland fortsätter att bygga skyddsrum
• De bestämmelser som gäller inrättande 

av skyddsrum ska ändå revideras och 
våningsyta som medför skyldighet att 
inrätta skyddsrum förstoras 

• Glesbygden: färre skyddsrum
• Skyldigheten att inrätta skyddsrum i 

gamla byggnader som byggs om slopas
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Frivilligas situation förb ättras

• Princip: för frivilliarbete betalas ingen lön och 
det utförs inte av ekonomiska orsaker

• Kostnaderna om deltagandet av frivilligarbete 
kan dock ersättas på grund av avtal

• Avtalsbrandkårernas 
verksamhetsförutsättningar förbättras: kan i 
undantagsfall börja leda räddningsarbetet
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Nödcentralsreformen

- en ny lag 
- ny kretsindelning: 6  år 2015: daglig 

debatt om det politiska beslutet och 
dess påverkningar på säkerheten 
pågår!

- nytt informationssystem, ny teknologi
- utveckling av ledningssystem på fältet
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Strategiskt 

• Riksdagsvalet den 17 april
• mycket osasäker situation: fyra partier nästan 

lika stora: samlingspartiet, centerpartiet, 
sosialdemokraterna, sannfinländarna

• beredning av det kommande 
regeringsprogrammet på gång

• Säkerhetstrategin för samhället
• Hallbergs kommitté: heltäckande utredning av 

samhällets beredskap
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Självsläckande cigarretter

• Från och med april 2010 bara 
självsläckande cigarretter

• Finland först i Europa, fjärde i hela 
världen

• Påverkan: statistiken ser lockande ut 
(2010 80 dödsfall i eldsvådor)
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Annat

• Verkställandet av 
regionalförvaltningsreformen

• Internationell assistans: CMC

• Förstärkandet av det nordiska samarbetet
• Samarbete mellan räddningsverken

• Säkerheten i skolorna: myndighetssamarbete 
i svåra situationer


