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Muu asiaMnrovvvvom ordnande av räddningsväsendet Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2021

613/2021

Lag
om ordnande av räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att främja och upprätthålla säkerhet samt säkerställa jämlika,
enhetliga och kostnadsnyttoeffektiva tjänster inom räddningsväsendet i hela landet.

Denna lag tillämpas på ordnande, utveckling och styrning av samt tillsynen över det
räddningsväsende som omfattas av de i lagen om välfärdsområden (611/2021) avsedda
välfärdsområdenas organiseringsansvar. I denna lag avses med räddningsväsendet de till
välfärdsområdets organiseringsansvar hörande uppgifter tillhörande räddningsväsendet
och räddningsmyndigheterna som anges i räddningslagen (379/2011) eller någon annan
lag.

Denna lag tillämpas även på Helsingfors stad, om inte något annat föreskrivs i denna
lag.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Vid ordnande och produktion av sådana tjänster inom räddningsväsendet som avses i
denna lag ska iakttas vad som föreskrivs om tjänsterna i räddningslagen och annan lag-
stiftning om räddningsväsendet.

Bestämmelser om finansieringen av det av välfärdsområdena organiserade räddnings-
väsendet finns i lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021).

Bestämmelser om organiseringsansvaret för räddningsväsendet i Helsingfors stad och i
välfärdsområdena inom landskapet Nyland samt om ordnandet av Helsingfors stads för-
valtning och ekonomi samt granskning finns i lagen om ordnande av social- och hälsovår-
den och räddningsväsendet i Nyland (615/2021).

3 §

Räddningsväsendets servicenivå

Servicenivån för ett välfärdsområdes räddningsväsende ska motsvara de nationella, re-
gionala och lokala behoven och olycksriskerna och andra risker. När servicenivån bestäms
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ska också verksamhet under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskaps-
lagen (1552/2011) och förberedelserna för dem beaktas.

Räddningsväsendets tjänster ska planeras och fullgöras så att de kan skötas så effektivt
och ändamålsenligt som möjligt och så att behövliga åtgärder vid olyckor och tillbud kan
vidtas effektivt och utan dröjsmål.

2 kap.

Ordnande av räddningsväsendet

4 §

Organiseringsansvaret inom räddningsväsendet

Ett välfärdsområde ansvarar för ordnandet av räddningsväsendet inom sitt område på
det sätt som föreskrivs i denna lag och i annan lag. Bestämmelser om organiseringsansva-
rets innehåll finns i 7 § i lagen om välfärdsområden.

5 §

Samlande av uppgifter till större helheter

Om det är nödvändigt för att trygga tillgången till tjänster eller för ett trygga deras en-
hetlighet eller kvalitet eller med tanke på hur krävande tjänsterna är eller de stora kostna-
der de medför, får välfärdsområdenas följande uppgifter som hör till räddningsväsendet,
på det sätt som avses i 7 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden, samlas till större helheter
som ordnas av ett eller flera välfärdsområden:

1) riksomfattande och regionala arrangemang för läges- och ledningscentraler och an-
nan särskild beredskap som ledningen av räddningsverksamheten förutsätter,

2) särskild beredskap som situationer med kemiska ämnen och strålning och annan krä-
vande räddningsverksamhet förutsätter,

3) räddningsverksamhet till havs,
4) bekämpning av oljeolyckor på havsområde vid kusterna och i skärgården samt på

vidsträckta insjöområden,
5) särskild beredskap som krävs för att lämna eller ta emot internationellt bistånd som

hör till räddningsväsendet,
6) materiell beredskap som krävs för räddningsväsendets förberedelser inför undan-

tagsförhållanden och den regionala koordineringen av förberedelser för verksamhet under
undantagsförhållanden.

Det välfärdsområde som har fått i uppdrag att organisera en uppgift svarar i enlighet
med 7 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden för lika tillgång till tjänster och andra åtgär-
der som ingår i uppgiften, för fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten, för det
sätt på vilket tjänsterna produceras, för styrningen och övervakningen av produktionen
och för utövandet av myndigheternas befogenheter. Andra välfärdsområden har ingen be-
slutanderätt om de i 1 mom. avsedda tjänsterna, och de får inte organisera, producera eller
anskaffa nämnda tjänster någon annanstans ifrån. Varje välfärdsområde svarar emellertid
för finansieringen av sina uppgifter och är skyldig att ersätta de kostnader som föranleds
av den samlade uppgiften och tillhörande tjänster samt av andra åtgärder. Närmare be-
stämmelser om grunderna för fördelningen av kostnaderna för en samlad uppgift och er-
sättningsgrunderna för tjänster och andra åtgärder som ingår i en samlad uppgift får utfär-
das genom förordning av inrikesministeriet.

Bestämmelser om de uppgifter som samlas och om de välfärdsområden till vilka upp-
gifterna samlas får utfärdas genom förordning av statsrådet. Innan en sådan statsrådsför-
ordning utfärdas ska de välfärdsområden som berörs av saken höras.
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6 §

Beslut om räddningsväsendets servicenivå

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om räddningsväsendets servicenivå. När beslutet
om servicenivån fattas ska nationellt betydande risker beaktas, faror som finns i området
klarläggas och de risker farorna medför bedömas samt verksamhetens mål, tillgängliga re-
surser, de tjänster som produceras och servicenivån bestämmas. När beslutet om service-
nivån fattas ska hänsyn även tas till de i 8 § avsedda riksomfattande strategiska mål som
fastställts av statsrådet. Beslutet ska också innehålla en plan för utveckling av serviceni-
vån. Beslutet ska gälla en viss tid.

Välfärdsområdet ska fatta ett nytt beslut om servicenivån om farorna, riskerna eller de
i 8 § avsedda strategiska mål som fastställts av statsrådet väsentligt förändras.

Innan beslutet om servicenivån godkänns ska välfärdsområdet be regionförvaltnings-
verket yttra sig om det. Det av välfärdsområdesfullmäktige godkända beslutet om service-
nivån ska lämnas till regionförvaltningsverket

Närmare bestämmelser om grunderna för innehållet i besluten om servicenivån, om
strukturen för och uppföljningen av besluten och om den bedömning som utförs av regi-
onförvaltningsverket får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

3 kap.

Styrning, planering och utveckling

7 §

Allmän styrning, planering och utveckling av räddningsväsendet

Inrikesministeriet leder, styr och övervakar allmänt räddningsväsendet samt tillgången
till och nivån på dess tjänster.

Inrikesministeriet ska också sörja för riksomfattande förberedelser och arrangemang
inom räddningsväsendet samt utveckla samarbetet mellan olika ministerier och sektorer
när det gäller räddningsväsendet.

Regionförvaltningsverket stödjer inrikesministeriet i de uppgifter som anges i 1 och
2 mom.

Närmare bestämmelser om inrikesministeriets och regionförvaltningsverkets uppgifter
och om det riksomfattande samarbetet mellan olika ministerier och sektorer när det gäller
räddningsväsendet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §

Riksomfattande mål för ordnandet av räddningsväsendet

Statsrådet fastställer vart fjärde år de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av
ett högklassigt och kostnadsnyttoeffektivt räddningsväsende som motsvarar de nationella,
regionala och lokala behoven samt olycksrisker och andra risker. Målen ska basera sig på
den redogörelse av inrikesministeriet som avses i 15 § samt på andra eventuella uppfölj-
ningsuppgifter som gäller räddningsväsendets verksamhet och ekonomi. Dessutom ska
statsrådets finanspolitiska mål för de offentliga finanserna beaktas i målen.

De riksomfattande strategiska målen ska omfatta
1) mål som tryggar jämlikt tillhandahållande av tjänster inom räddningsväsendet och

tjänsternas verkningsfullhet samt främjar jämlikheten och jämställdheten mellan könen,
2) målen för främjandet av säkerheten och för samarbetet kring detta mellan välfärds-

områdena, kommunerna och andra aktörer med avseende på räddningsväsendet,
3) riksomfattande strategiska mål för utvecklandet av räddningsväsendet,
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4) riksomfattande strategiska mål för utvecklandet av informationshanteringen inom
räddningsväsendet,

5) mål för samarbetet mellan välfärdsområdena inom räddningsväsendet,
6) mål för att öka produktiviteten och kostnadsnyttoeffektiviteten inom välfärdsområ-

denas räddningsväsende,
7) allmänna riktlinjer för vittsyftande investeringar inom räddningsväsendet,
8) mål för genomförande av räddningsväsendets regionala och riksomfattande bered-

skap och förberedelser.
De riksomfattande målen kan även gälla annat som behövs för att utveckla räddnings-

väsendet.
Genomförandet av de av statsrådet fastställda riksomfattande målen ska följas och be-

dömas årligen. Vid behov ska målen ändras. Ändringen kan basera sig på ett förslag av ett
eller flera välfärdsområden eller på inrikesministeriets eller finansministeriets initiativ.

9 §

Delegationen för räddningsväsendet

I anslutning till inrikesministeriet finns det en delegation för räddningsväsendet. Dess
uppgift är att

1) följa och bedöma utvecklingen av ordnandet av räddningsväsendet,
2) lägga fram förslag till riksomfattande mål för räddningsväsendet samt behandla de

initiativ av inrikesministeriet och förslag av välfärdsområden om att ändra dem som avses
i 8 § 4 mom.,

3) främja genomförandet av de strategiska målen för informationshanteringen inom
räddningsväsendet,

4) behandla behoven att utveckla lagstiftningen om välfärdsområdenas räddningsvä-
sende och andra utvecklingsbehov inom räddningsväsendet,

5) behandla andra principiellt viktiga och vittsyftande statliga åtgärder som rör väl-
färdsområdenas räddningsväsende,

6) främja samarbetet mellan riksomfattande och regionala aktörer.
Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år åt gången. Delegationen har representanter

för välfärdsområdena samt för inrikesministeriet och andra ministerier som svarar för styr-
ningen av välfärdsområdenas uppgifter. Delegationen kan ha sektioner.

Närmare bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning och sektioner får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §

Inrikesministeriets förhandlingar med välfärdsområdena

Inrikesministeriet förhandlar årligen separat med varje välfärdsområde om genomför-
andet av de uppgifter inom räddningsväsendet som omfattas av välfärdsområdets organi-
seringsansvar. Finansministeriet deltar i förhandlingarna. Syftet med förhandlingarna är
att se över den gemensamma lägesbilden, att styra välfärdsområdets organiseringsuppgift
på strategisk nivå i synnerhet med beaktande av de i 8 § avsedda riksomfattande målen för
räddningsväsendet samt att främja samarbetet mellan ministerierna och välfärdsområdet.

I förhandlingarna följer man upp och bedömer hur välfärdsområdets organiseringsan-
svar har genomförts. I dem behandlas målen för organiseringen av välfärdsområdets rädd-
ningsväsende och åtgärder som stödjer dem. Inrikesministeriet och finansministeriet kan
vid behov ge välfärdsområdet rekommendationer till åtgärder som gäller organiseringen.

Uppföljningen, bedömningen, målsättningen och åtgärdsförslagen gäller följande sak-
komplex:

1) beaktandet av de riksomfattande målen och strategierna för räddningsväsendet,
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2) sätten att producera tjänsterna inom räddningsväsendet,
3) tillgången till tjänsterna inom räddningsväsendet samt tjänsternas kvalitet och verk-

ningsfullhet,
4) beaktandet av förändringarna i omvärlden,
5) främjandet av säkerheten och samarbetet kring detta mellan riksomfattande och re-

gionala myndigheter, kommuner och andra aktörer,
6) produktiviteten och kostnadsnyttoeffektiviteten i räddningsväsendets tjänster samt

kostnadsutvecklingen och finansieringens tillräcklighet i välfärdsområdet,
7) räddningsväsendets investeringar och välfärdsområdets preliminära förslag till in-

vesteringsplan,
8) informationshanteringen inom räddningsväsendet,
9) samarbetet och arbetsfördelningen med andra välfärdsområden,
10) egenkontrollen inom räddningsväsendet,
11) enligt behov andra än i 1–10 punkten avsedda frågor i anknytning till ordnandet av

räddningsväsendet.
Vid uppföljningen och bedömningen av hur välfärdsområdets organiseringsansvar har

genomförts beaktas särskilt genomförandet av välfärdsområdets strategiska mål och de
ärenden som behandlades vid de föregående förhandlingarna. Här utnyttjas välfärdsområ-
dets årliga redogörelse enligt 13 § 2 mom. samt regionförvaltningsverkets expertbedöm-
ning enligt 14 §.

Inrikesministeriet utarbetar i samarbete med välfärdsområdet ett dokument över för-
handlingarna. I dokumentet antecknas hur ordnandet av räddningsväsendet som helhet har
genomförts. Därtill konstateras de vid förhandlingarna behandlade ärendena samt minis-
teriernas eventuella åtgärdsrekommendationer i dokumentet. Dokumentet offentliggörs i
det allmänna datanätet.

11 §

Investeringsplanens delplan för räddningsväsendet

I fråga om välfärdsområdets skyldighet att upprätta en investeringsplan och sända ett
förslag om planen till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansmi-
nisteriet varje kalenderår föreskrivs i 16 § i lagen om välfärdsområden. Utöver det som fö-
reskrivs i den paragrafen ska den del av välfärdsområdets investeringsplan som gäller
räddningsväsendet (delplan för räddningsväsendet) basera sig på de i 8 § i denna lag av-
sedda riksomfattande strategiska målen samt på nationella, regionala och lokala behov och
olycksrisker och andra risker. Välfärdsområdet ska i delplanen för räddningsväsendet väl-
ja in de viktigaste investeringarna med tanke på ordnandet av välfärdsområdets räddnings-
väsende och de avtal som motsvarar investeringarna, och i delplanen ska det bedömas vil-
ken inverkan de i delplanen ingående åtgärderna har på den jämlika tillgången till tjäns-
terna inom välfärdsområdets räddningsväsende och på tjänsternas kvalitet och kostnads-
nyttoeffektivitet.

Inrikesministeriet fattar beslut om godkännande av delplanen för räddningsväsendet,
som ingår i välfärdsområdets förslag till investeringsplan, i de situationer som avses i 26 §
4 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). Inrikesministeriet kan
låta bli att godkänna delplanen för räddningsväsendet, om

1) det i delplanen inte har anvisats finansiering för alla investeringar som ingår i den
och för de avtal som motsvarar investeringarna,

2) det är uppenbart att en till sina effekter vittsyftande eller ekonomiskt betydande in-
vestering som ingår i delplanen eller ett avtal som motsvarar en sådan investering kan ge-
nomföras på ett kostnadseffektivare sätt i samarbete mellan välfärdsområdena, eller

3) det är uppenbart att en till sina effekter vittsyftande eller ekonomiskt betydande in-
vestering som ingår i delplanen eller ett avtal som motsvarar en sådan investering eller en
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i delplanen ingående överlåtelse inte främjar ett kostnadsnyttoeffektivt ordnande av rädd-
ningsväsendet.

När beslut om godkännandet av delplanen för räddningsväsendet fattas, bedömer inri-
kesministeriet huruvida kriterierna enligt 2 mom. 1–3 punkten har uppfyllts endast när de
gäller delplanens första räkenskapsperiod. Med en till sina effekter vittsyftande investe-
ring och ett avtal som motsvarar en sådan investering samt sådan överlåtelse avses ett pro-
jekt som har långvariga och betydande konsekvenser på sättet att genomföra räddningsvä-
sendets uppgifter och tjänster och på tillgången till uppgifterna och tjänsterna, deras till-
gänglighet och kvalitet i välfärdsområdet eller på ett betydande sätt skulle påverka arbets-
fördelningen och samarbetet mellan välfärdsområdena. Med en ekonomiskt betydande in-
vestering och ett avtal som motsvarar en sådan investering samt sådan överlåtelse avses
ett projekt eller en del av ett projekt som på ett väsentligt sätt skulle påverka välfärdsom-
rådets ekonomi på lång sikt genom att inverka på välfärdsområdets möjligheter att genom-
föra andra projekt inom räddningsväsendet eller att ordna de tjänster inom räddningsvä-
sendet som motsvarar befolkningens behov.

Bestämmelser om det förfarande som tillämpas när delplanen för räddningsväsendet
avslås finns i 26 § 5 och 6 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Ett välfärdsområde får genomföra en investering inom räddningsväsendet eller ett avtal
som motsvarar en investering inom räddningsväsendet eller en överlåtelse av en lokal,
fastighet eller annan tillgång med lång verkningstid som hör till räddningsväsendet endast
om investeringen, avtalet eller överlåtelsen ingår i den delplan för räddningsväsendet som
godkänts av inrikesministeriet för den första räkenskapsperioden. Välfärdsområdet ska
genom ägarstyrning enligt 48 § i lagen om välfärdsområden se till att en investering inom
räddningsväsendet eller ett avtal som motsvarar en investering inom räddningsväsendet
eller en överlåtelse av räddningsväsendet tillgång med lång verkningstid inom en i 4 § 1
mom. i den lagen avsedd välfärdsområdeskoncern inte strider mot den godkända delpla-
nen för räddningsväsendet. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte på Helsing-
fors stad.

12 §

Inrikesministeriets initiativ om att bevilja ett välfärdsområde tilläggsfinansiering

Inrikesministeriet kan ta initiativ till beviljande av sådan tilläggsfinansiering till väl-
färdsområdet som avses i 11 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering och till villkoren
för tilläggsfinansieringen på det sätt som anges i 26 § i den lagen.

13 §

Välfärdsområdets uppföljnings- och bedömningsskyldighet

Ett välfärdsområde ska följa tillgången till, kvaliteten på, verkningsfullheten hos, kost-
naderna för och produktiviteten av tjänsterna inom det räddningsväsende som det har or-
ganisationsansvar för. Välfärdsområdet ska jämföra denna information med motsvarande
information från andra välfärdsområden. Välfärdsområdet ska utnyttja den ovannämnda
informationen vid informationsledningen av det räddningsväsende det har organiserings-
ansvar för, som stöd för styrningen, ledningen, utvecklingen och beslutsfattandet i fråga
om verksamheten, produktionen och ekonomin.

Välfärdsområdet ska årligen utarbeta en redogörelse för hur räddningsväsendets tjäns-
ter genomförts och för det ekonomiska läget inom sitt område. I redogörelsen ska det be-
skrivas och bedömas hur räddningsväsendets riksomfattande mål samt inrikesministeriets
eventuella åtgärdsrekommendationer har beaktats inom välfärdsområdet. Dessutom ska
redogörelsen innehålla välfärdsområdets preliminära förslag till den i 11 § avsedda delpla-
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nen för räddningsväsendet som utgör en del av investeringsplanen. Redogörelsen ska läm-
nas till inrikesministeriet och det berörda regionförvaltningsverket.

Genom förordning av inrikesministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om mi-
nimiinformationsinnehållet i den uppföljning som avses i 1 mom., om uppgifterna i den
redogörelse som avses i 2 mom. och om den tidpunkt då redogörelsen ska lämnas till in-
rikesministeriet och regionförvaltningsverket.

14 §

Regionförvaltningsverkets expertbedömning

Regionförvaltningsverket bereder årligen en expertbedömning inom sin region för att
välfärdsområdesvis bedöma tillräckligheten av räddningsväsendets servicenivå och finan-
sieringsnivå. I expertbedömningen granskas och bedöms räddningsväsendets servicenivå
enligt uppgift, behovet av räddningsväsendets tjänster, hur tillgången till och kvaliteten på
tjänsterna utvecklats och den uppskattade framtida utvecklingen när det gäller detta samt
behovet och inverkan av investeringar. Expertbedömningarna lämnas till inrikesministe-
riet och offentliggöras i det allmänna datanätet.

Av regionförvaltningsverkens bedömningar sammanställs en riksomfattande expertbe-
dömning för inrikesministeriet. Det regionförvaltningsverk som svarar för sammanstäl-
landet av den riksomfattande expertbedömningen utnyttjar vid utarbetandet av den
riksomfattande expertbedömningen de bedömningar som gjorts av de andra regionförvalt-
ningsverken samt välfärdsområdenas i 13 § 2 mom. avsedda redogörelser. Bestämmelser
om regionförvaltningsverkens rätt att få information av välfärdsområdena finns i 19 §. Be-
stämmelser om det regionförvaltningsverk som svarar för sammanställandet av den
riksomfattande expertbedömningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av inrikesministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om de
uppgifter som ska ingå i de expertbedömningar som avses i 1 och 2 mom. och om den tid-
punkt då bedömningarna ska lämnas till inrikesministeriet.

15 §

Inrikesministeriets årliga redogörelse

Inrikesministeriet upprättar årligen en riksomfattande redogörelse för bedömning av
genomförandet av ett räddningsväsende som motsvarar behoven och riskerna samt för be-
dömning av finansieringens tillräcklighet. I redogörelsen utnyttjas välfärdsområdenas re-
dogörelser enligt 13 § och regionförvaltningsverkens expertbedömningar enligt 14 §. Re-
dogörelsen ska innehålla ett förslag om behövliga åtgärder med tanke på utarbetandet av
planen för de offentliga finanserna, statsbudgeten och de riksomfattande strategiska målen
för räddningsväsendet enligt 8 § samt annan riksomfattande styrning.

4 kap.

Egenkontroll och myndighetstillsyn

16 §

Välfärdsområdets egenkontroll av räddningsväsendet

Välfärdsområdet ska i sin verksamhet enligt denna lag genom egenkontroll säkerställa
att dess uppgifter sköts på ett lagenligt sätt. Välfärdsområdet ska säkerställa tillgången till
räddningsväsendets tjänster samt tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet. Egenkontrol-
len av uppgifterna och tjänsterna ska genomföras som en del av deras ordnande och pro-
duktion.
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Välfärdsområdet ska utarbeta ett program för egenkontroll beträffande de uppgifter och
tjänster inom räddningsväsendet som det har organiseringsansvar för. I programmet ska
det bestämmas hur fullgörandet av de i 1 mom. avsedda skyldigheterna ordnas och genom-
förs som helhet. I programmet för egenkontroll ska det anges hur tillgången till samt till-
handahållandet, kvaliteten och verkningsfullheten i fråga om räddningsväsendets tjänster
följs och hur upptäckta brister avhjälps.

Programmet för egenkontroll samt information om de iakttagelser som baserar sig på
uppföljningen av programmet och om de åtgärder som vidtas på basis av iakttagelserna
ska offentliggöras i det allmänna datanätet och på andra sätt som främjar informationens
offentlighet.

Genom förordning av inrikesministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om det
allmänna innehållet i och utarbetandet av programmet för egenkontroll.

17 §

Tillsynen över räddningsväsendet och styrningen i anknytning till tillsynen

Inrikesministeriet svarar för den allmänna tillsynen över räddningsväsendet och för
styrningen i anknytning till tillsynen.

Regionförvaltningsverket övervakar räddningsväsendet samt tillgången till och nivån
på räddningsväsendets tjänster inom sitt verksamhetsområde.

18 §

Tillsynen över räddningsväsendets servicenivå

Regionförvaltningsverket har till uppgift att övervaka att servicenivån för ett välfärds-
områdes räddningsväsende är tillräcklig.

Om servicenivån enligt regionförvaltningsverkets bedömning uppvisar avsevärda bris-
ter eller missförhållanden och dessa inte avhjälps inom en tid som regionförvaltningsver-
ket bestämmer, kan regionförvaltningsverket ålägga välfärdsområdet att inom utsatt tid
rätta till det som har gjorts eller försummats.

Föreläggandet får förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen
(1113/1990).

19 §

Rätt till information

Välfärdsområdet ska till inrikesministeriet och regionförvaltningsverket lämna de nöd-
vändiga uppgifter och redogörelser som de begär för genomförandet av sina uppgifter en-
ligt denna lag. Uppgifterna och redogörelserna ska lämnas avgiftsfritt och oberoende av
sekretessbestämmelserna.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §

Ändringssökande

Bestämmelser om begäran om omprövning och om välfärdsområdesbesvär i fråga om
beslut av välfärdsområdets myndigheter finns i 16 kap. i lagen om välfärdsområden.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som en statlig myndighet fattat med
stöd av denna lag finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).
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Bestämmelser om ändringssökande när det gäller föreläggande och utdömande av vite
finns i viteslagen.

21 §

Ikraftträdande

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas separat genom lag.

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
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