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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i 
krishantering och av lagen om Räddningsinstitutet 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att lagen om civil-
personals deltagande i krishantering ändras i 
fråga om bestämmelserna om statens ställ-
ning som arbetsgivare. Staten som arbetsgi-
vare för den civilpersonal som skickas utom-
lands ska i fortsättningen i regel företrädas av 
Krishanteringscentret vid Räddningsinstitu-
tet. Krishanteringscentret ska ansvara för 
personalrekryteringen och den materiella och 
logistiska beredskapen. Centret ska också 
fortsätta med att ordna utbildning i krishan-
tering för civilpersonal. Räddningsinstitutet 
ska därmed ansvara för de operativa uppgif-

ter som anknyter till den nationella beredska-
pen för civil krishantering. 

Inrikesministeriet ska ansvara för den stra-
tegiska styrningen och tillsynen av den i la-
gen definierade nationella beredskapen för 
civil krishantering. I arbetsfördelningen mel-
lan ministerierna i fråga om de ärenden som 
gäller civil krishantering föreslås inga änd-
ringar. 

I propositionen ingår ett lagförslag om änd-
ring av vissa bestämmelser i lagen om Rädd-
ningsinstitutet. Lagförslagen avses träda i 
kraft så snart som möjligt. 

 
————— 

 
 
 

ALLMÄN MOTIVERIN

1  Nuläge  

Syftet med lagen om civilpersonals delta-
gande i krishantering (1287/2004) är att stöd-
ja Finlands deltagande i internationell kris-
hantering, för att förebygga och begränsa 
konflikter, avhjälpa de skador de åstadkom-
mit och återställa ett fungerande samhälle, 
för att lindra skadeverkningarna av stor-
olyckor och naturkatastrofer och för att ut-
veckla Europeiska unionens och internatio-
nella organisationers krishanteringsbered-
skap. I lagens tillämpningsområde ingår den 
nationella beredskapen i fråga om internatio-
nell krishantering samt upprätthållande och 
utveckling av beredskapen, som även omfat-
tar bestämmelser som gäller den i krishanter-
ing utomlands deltagande personalens ställ-
ning. 

Med stöd av lagen behandlar utrikesmini-
steriet ärenden som gäller civilpersonals del-
tagande i krishantering och inrikesministeriet 

ärenden som gäller den nationella beredska-
pen samt ärenden som gäller bistånd genom 
räddningsväsendet med stöd av 49 § i rädd-
ningslagen (468/2003). 

Till den nationella beredskapen hör bered-
skap att rekrytera civilpersonal som kan 
skickas utomlands för krishantering, materi-
ell och logistisk beredskap, ordnande av 
krishanteringsutbildning för civilpersonal, 
samordnande inom de olika förvaltningsom-
rådena av förberedelserna av ovan nämnda 
funktioner och samarbete med fristående or-
ganisationer i dessa frågor. I regel företräder 
inrikesministeriet staten som arbetsgivare. 
Om det är ändamålsenligt med tanke på utri-
kes- och säkerhetspolitiken, företräder utri-
kesministeriet staten som arbetsgivare.  

En av Räddningsinstitutets uppgifter är en-
ligt lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 
att ordna krishanteringsutbildning för den ci-
vilpersonal som kan skickas utomlands. Kris-
hanteringscentret vid Räddningsinstitutet 
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sköter denna uppgift med anslag som anvi-
sats under inrikesministeriets omkostnads-
moment.  

Krishanteringscentret håller på att utveck-
las till ett kompetenscenter för utbildning i 
civil krishantering i Finland. Målet är att 
skapa ett starkt nationellt center för den na-
tionella beredskapen för civil krishantering, 
som kan ansvara såväl internationellt som na-
tionellt för upprätthållandet och utvecklingen 
av den nationella beredskapens operativa 
uppgifter i anslutning till Finlands civila 
krishantering i enlighet med de utrikes- och 
säkerhetspolitiska besluten och riktlinjerna 
för Finlands internationella krishantering. I 
regeringsprogrammet för statsminister Matti 
Vanhanens andra regering konstateras att ett 
av regeringens mål är att stärka den civila 
krishanteringen.  

I enlighet med riktlinjerna för statens cen-
tralförvaltningsprojekt bör man på ministe-
rienivå koncentrera sig främst på kärnverk-
samheter. Det anses att bl.a. ansvarsområdets 
allmänna styrning, föredragningen i statsrå-
det och beredningen av lagstiftning hör till 
kärnverksamheterna. I detta avseende är det 
svårt att motivera att sådana uppgifter som är 
av operativ karaktär och som anknyter till 
den nationella beredskapen för civil krishan-
tering ska finnas kvar vid inrikesministeriet.  

Regeringen anser att den civila krishanter-
ingen stärks av att man koncentrerar de ope-
rativa uppgifterna inom den nationella bered-
skapen för civil krishantering till en plats. 
Sådana operativa uppgifter som avses här är 
ordnande av utbildning i civil krishantering, 
statens uppgifter som arbetsgivare för den 
personal som kan skickas utomlands (inklu-
sive rekrytering) och forskningsverksamhet 
som stöder dessa uppgifter. För närvarande 
är det i regel inrikesministeriet som företrä-
der staten som arbetsgivare. I fortsättningen 
ska staten som arbetsgivare för den personal 
som kan skickas utomlands i regel företrädas 
av Räddningsinstitutet och bara i särskilda 
fall av utrikesministeriet eller inrikesministe-
riet. Alla funktioner som gäller anställnings-
förhållanden, såsom personaladministration 
och ekonomiförvaltning, ska koncentreras till 
Räddningsinstitutet. Dessa uppgifter ska vid 
Räddningsinstitutet skötas av Krishanter-
ingscentret, vars uppgifter och behörighet ska 

klarläggas genom de föreslagna författnings-
ändringarna.  

Målet med författningsändringarna är att 
förbättra upprätthållandet och utvecklingen 
av den nationella beredskapen för civil kris-
hantering i sin helhet och att samtidigt också 
för inrikesministeriet skapa ännu bättre möj-
ligheter att strategiskt styra den nationella be-
redskapen.  
 
2  Lagförslag 

2.1 Lagen om civilpersonals deltagande i 
krishantering 

Med stöd av 5 § 1 mom. i lagen om civil-
personals deltagande i krishantering företräds 
staten som arbetsgivare för en person i an-
ställningsförhållande av inrikesministeriet, 
eller utrikesministeriet då det är ändamålsen-
ligt med tanke på utrikes- och säkerhetspoli-
tiken. Enligt förslaget ändras 5 § 1 mom. så 
att Räddningsinstitutet i första hand ska före-
träda staten som arbetsgivare för personal i 
offentligrättsligt anställningsförhållande.  

Utrikesministeriet ska på motsvarande sätt 
som enligt gällande lag företräda staten som 
arbetsgivare, då det är ändamålsenligt med 
tanke på utrikes- och säkerhetspolitiken.  

Inrikesministeriet föreslås fortfarande kun-
na företräda staten som arbetsgivare i andra 
fall då det är fråga om uppgifter som är av 
betydelse för den nationella beredskapen för 
civil krishantering. Sådana uppgifter är upp-
gifter som är av stor betydelse för planering-
en, utvecklingen och/eller upprätthållandet 
av den nationella beredskapen för civil kris-
hantering och som också har en betydande 
ställning i själva insatsen. Till uppgiften hör 
att följa insatsen och vid behov rapportera 
den operativa lägesbilden till inrikesministe-
riet. Utgående från rapporteringen kan inri-
kesministeriet följa och bedöma insatsen och 
läget med tanke på den nationella beredska-
pen t.ex. när det gäller den nationella fördel-
ningen av rekryteringen eller säkerhetsris-
kerna i insatsen eller målområdet för den fin-
ländska personal som deltar i insatsen.  

Enligt förslaget ska inrikesministeriet re-
krytera en person för uppgiften, utnämna ho-
nom eller henne till uppgiften och bestämma 
den lön som betalas för uppgiften liksom an-
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ställningsförhållandets längd. Också vid så-
dan rekrytering i anställningsförhållande ska 
Räddningsinstitutet sköta de praktiska upp-
gifter som gäller ekonomiförvaltning och 
personaladministration på samma sätt som 
för övriga sakkunniga. 

Inrikesministeriet ska sköta prövningen i 
dessa specialfall som anknyter till den natio-
nella beredskapen. Om det inte är fråga om 
en sådan betydande uppgift ska Räddningsin-
stitutet i regel företräda staten som arbetsgi-
vare. Överföringen av arbetsgivaruppgifterna 
till Räddningsinstitutet möjliggör en nära 
kontakt mellan utbildningen i civil krishan-
tering och personalrekryteringen. Genom att 
sammanföra rekryteringen och utbildningen 
av personal beaktas och tryggas de olika för-
valtningsområdenas synpunkter och intres-
sen. Därmed kan man vid rekryteringen av 
personal för uppgifterna trygga en ostörd 
verksamhet vid olika myndigheter, såsom po-
lisförvaltningen, gränsbevakningsväsendet 
och justitieförvaltningen. Genom samarbete 
med bakomliggande organisationer kan man 
dessutom säkra att en person är lämplig för 
insatsen och uppgiften samt att informatio-
nen går fram mellan den myndighet som re-
kryterar och den bakomliggande organisatio-
nen.  

I fördelningen av ansvarsområdena mellan 
ministerierna enligt 3 § i lagen (1287/2004) 
om civilpersonals deltagande i krishantering 
föreslås inga ändringar. Inrikesministeriet 
ska behandla de ärenden som gäller den na-
tionella beredskapen enligt 4 § samt ärenden 
som gäller bistånd genom räddningsväsendet 
enligt 49 § i räddningslagen.  

Lagändringarna är nära knutna till interna 
arrangemang inom inrikesministeriets för-
valtningsområde. Som en följd av arrange-
mangen ska ärenden av strategisk natur i an-
knytning till den nationella beredskapen be-
handlas vid inrikesministeriet, medan uppgif-
ter av operativ natur däremot ska överföras 
för att utföras inom den förvaltning som är 
underställd ministeriet. Samarbetet mellan 
myndigheter upprätthålls och utvecklas vida-
re inom förvaltningsområdet och mellan de 
olika ministerierna. Målet med ändringen är 
att samtidigt stärka och effektivisera behand-
lingen av ärenden som gäller civil krishanter-
ing inom statsrådet. 

Enligt förslaget ändras 17 § så att Rädd-
ningsinstitutet i stället för inrikesministeriet 
ska vara registeransvarig för det expertregis-
ter som används som stöd för beredskapen att 
rekrytera den personal som kan delta i kris-
hantering. Användningsändamålet med ex-
pertregistret ska vara detsamma som tidigare, 
dvs. registret ska användas som ett hjälpme-
del vid rekrytering av civilpersonal till kris-
hanteringsuppgifter. Registret upprättas så att 
de som är intresserade av krishanteringsupp-
gifter själva inför de uppgifter som de anser 
vara nödvändiga i expertregistret och ansva-
rar för att uppgifterna är riktiga. Inrikesmini-
steriet ska även i fortsättningen ha möjlighet 
att använda expertregistret på samma sätt 
som hittills genom en teknisk anslutning. De 
tjänstemän vid inrikesministeriet som har an-
svaret att sköta uppgifter som gäller civil 
krishantering ska fortfarande ha rätt att be-
handla och få tillgång till uppgifterna i ex-
pertregistret. Detta är nödvändigt t.ex. för att 
inrikesministeriet enligt lagförslaget fortfa-
rande kan företräda staten som arbetsgivare i 
särskilda fall.  

De anteckningar som den registeransvarige 
på eget initiativ kan göra i de lagrade uppgif-
terna är enligt 18 § 3 mom. i gällande lag en 
anteckning om deltagande i krishanteringsut-
bildning som inrikesministeriet ordnat samt 
uppgifter om tidpunkten när en krishanter-
ingsuppgift tagits emot och avslutats, om 
krishanteringsoperationen eller personens 
stationeringsort och om personens uppdrag.  

Bestämmelsen i fråga föreslås bli ändrad så 
att den registeransvarige kan ändra uppgif-
terna i registret på eget initiativ bara då det 
gäller sådan krishanteringsutbildning som 
Räddningsinstitutet ordnat.  
 
2.2 Lagen om Räddningsinstitutet 

Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till 2 
§ i lagen om Räddningsinstitutet. Momentet 
föreslås innehålla bestämmelser om Rädd-
ningsinstitutets nya uppgifter i anknytning 
till civilpersonals deltagande i krishantering. 
Förutom krishanteringsutbildning för civil-
personal föreslås som uppgifter för Rädd-
ningsinstitutet praktiska uppgifter i anslut-
ning till beredskapen att rekrytera personal 
och till materiell och logistisk beredskap 
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samt uppgifter som företrädare för staten som 
arbetsgivare för personalen. Dessutom före-
slås att forsknings- och utvecklingsuppgifter 
i anknytning till krishantering ska höra till 
Räddningsinstitutets uppgifter.  

Till rekryteringsberedskapen hör åtgärder 
som gäller rekrytering av den civilpersonal 
som kan skickas utomlands för krishantering 
samt upprätthållande och utveckling av re-
kryteringssystemet. Till den materiella och 
logistiska beredskapen hör utveckling av den 
materielförvaltning och av de transporter och 
andra logistiska arrangemang som behövs för 
krishantering med civilpersonal och anskaff-
ning av behövlig utrustning och materiel för 
den personal som skickas på uppdrag samt 
utveckling av nödvändig beredskapsupplag-
ring. De uppgifter som anknyter till statens 
ställning som arbetsgivare inbegriper t.ex. 
utnämning till anställningsförhållandet och 
fastställande och administration av anställ-
ningsvillkoren samt allmänt allt som hör till 
en arbetsgivares befogenhet. De forsknings- 
och utvecklingsuppgifter som anknyter till 
krishantering inbegriper sådan forskning och 
utveckling som ansluter till den nationella 
beredskapen och stöder den.   

I lagen föreslås en ny 3 a §. Enligt den 
finns Krishanteringscentret vid Räddningsin-
stitutet för de uppgifter inom den civila kris-
hanteringen som anges i 2 § 2 mom. Enligt 4 
§ i gällande lag avgörs de ärenden som an-
kommer på Räddningsinstitutet av rektorn, 
om inte något annat bestäms i lagen i fråga.  

I denna proposition föreslås att rektorns be-
slutanderätt inte ska gälla de uppgifter som 
anges i 2 § 2 mom. Krishanteringscentrets di-
rektör ska ha behörighet att avgöra ärenden 
som gäller rekryteringsberedskap, materiell 
och logistisk beredskap, utbildning i civil 
krishantering, arbetsgivaruppgifter och 
forsknings- och utvecklingsuppgifter inom 
den civila krishanteringen. Närmare bestäm-
melser om beslutanderätten ska ingå i Rädd-
ningsinstitutets arbetsordning. Med tanke på 
hur betydelsefull verksamheten vid Krishan-
teringscentret är nationellt och även interna-
tionellt är det motiverat att inrikesministeriet 
i fortsättningen ska utnämna Krishanterings-
centrets direktör.  

Dessutom föreslås att 2 och 13 § i lagen 
om Räddningsinstitutet ändras till den del det 

är fråga om sådan krishanteringsutbildning 
för civilpersonal som avses i lagen om civil-
personals deltagande i krishantering. Detta är 
närmast en författningsteknisk ändring, ge-
nom vilken man undviker upprepningar i la-
gen om Räddningsinstitutet. Utbildningsupp-
giften fogas till Räddningsinstitutets uppgif-
ter i det nya 2 § 2 mom.  
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Omkostnaderna för Krishanteringscentret 
vid Räddningsinstitutet finansieras med an-
slaget under inrikesministeriets omkost-
nadsmoment (26.01.01), där andelen om-
kostnader för civil krishantering är samman-
lagt 1 304 000 euro i statsbudgeten för 2008. 
I samband med behandlingen av statsbudge-
ten för 2008 godkände riksdagen en anslags-
ökning på 250 000 euro i anslutning till even-
tuella kommande uppgiftsöverföringar, var-
vid totalanslaget blev det ovan nämnda be-
loppet 1 304 000 euro. Propositionen ökar 
Räddningsinstitutets och Krishanteringscen-
trets uppgifter och leder till en del merkost-
nader som kan täckas med anslagsökningen 
på 250 000 euro. Uppgiftsöverföringen hand-
lar om interna arrangemang inom inrikesmi-
nisteriets förvaltningsområde. I fråga om de 
ökade uppgifterna för Räddningsinstitutets 
del har man bedömt att nya tjänster motsva-
rande 5–6 årsverken kommer att inrättas vid 
Krishanteringscentret för skötseln av de 
överförda uppgifterna. Från inrikesministeri-
et kan eventuellt en eller flera tjänster över-
föras till Krishanteringscentret vid Rädd-
ningsinstitutet som interna tjänsteöverföring-
ar inom förvaltningsområdet med personens 
samtycke.  

Några ändringar i fördelningen av ansvars-
områden och uppgifter mellan ministerierna 
och de andra förvaltningsområdena har inte 
lagts fram i propositionen. Det nära samarbe-
tet mellan myndigheterna fortsätter som hit-
tills i fråga om det praktiska arbetet med 
uppgifterna, medan inrikesministeriets andel 
alltmer inriktas på styrning och tillsyn av den 
nationella beredskapens strategiska nivå i en-
lighet med lagen om civilpersonals deltagan-
de i krishantering.   

Utgifterna för den personal som deltar i 
krishantering utomlands finansieras med an-
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slaget under utrikesministeriets moment 
24.99.22. Utrikesministeriet ställer anslag till 
inrikesministeriets förfogande. Dessa förslag 
har inga konsekvenser för de principer som 
gäller användningen av detta anslag. 

Regeringens proposition har inte några 
konsekvenser för personalens anställnings-
villkor. 

Som helhet bedömd kommer propositionen 
inte att orsaka sådana merutgifter som inte 
kan skötas inom de nuvarande budgetramar-
na.  
 
4  Beredningen av proposit ionen 

4.1 Beredningsskeden 

Lagförslaget har beretts i inrikesministeri-
ets interna arbetsgrupper.  

Utlåtanden om propositionen har begärts 
av utrikesministeriet, justitieministeriet, för-

svarsministeriet, finansministeriet, undervis-
ningsministeriet, social- och hälsovårdsmini-
steriet, Räddningsinstitutet och av inrikesmi-
nisteriets räddningsavdelning, polisavdel-
ning, gränsbevakningsavdelning, förvalt-
ningsenhet och ekonomienhet. 

I utlåtandena framfördes närmast vissa pre-
ciseringar bl.a. i fråga om statens ställning 
som arbetsgivare. Dessa har beaktats i propo-
sitionen. 
 
5  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 

1.  

Lag 

om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2004 om civilpersonals deltagande i krishantering 

(1287/2004) 5 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 3 mom. som följer: 
 

5 § 

Offentligrättsligt anställningsförhållande 

Den som deltar i krishantering utomlands 
står i ett offentligrättsligt anställningsförhål-
lande för viss tid till staten, som i egenskap 
av arbetsgivare företräds av Räddningsinsti-
tutet. Staten som arbetsgivare företräds dock 
av utrikesministeriet, om det är ändamålsen-
ligt med tanke på utrikes- och säkerhetspoli-
tiken, och av inrikesministeriet i ärenden som 
är av betydelse för den nationella beredska-
pen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 § 

Ändamålet med registret och registeransva-
rig 

— — — — — — — — — — — — — —  
Räddningsinstitutet är registeransvarig för 

expertregistret. Inrikesministeriet har rätt att 
använda registret genom teknisk anslutning. 
 

18 § 

Informationskällor och datainnehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den registeransvarige kan i registret föra in 

uppgift om en persons deltagande i krishan-
teringsutbildning som Räddningsinstitutet 
ordnat, tidpunkten för inledande och upphö-
rande av ett anställningsförhållande enligt 
denna lag samt om personens uppdrag och 
stationeringsort under anställningsförhållan-
det. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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2.  

Lag 

om ändring av lagen om Räddningsinstitutet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om Räddningsinstitutet (607/2006) 2 och 13 § samt  
fogas till lagen en ny 3 a § samt till 4 § ett nytt 2 mom. som följer: 

 
 

2 § 

Räddningsinstitutets uppgift 

Räddningsinstitutet ska ordna yrkesinriktad 
grundutbildning inom räddningsväsendet och 
nödcentralsverksamheten, utbildning som le-
der till yrkeshögskoleexamen för räddnings-
väsendets befäl, utbildning som ger bered-
skap för störningar under normala förhållan-
den och för undantagsförhållanden samt för 
sin del svara för forsknings- och utvecklings-
verksamheten inom räddningsväsendet, sam-
ordningen av forskningsverksamheten samt 
vid behov även för andra uppgifter som läm-
par sig för institutets verksamhetsområde.  

Utöver det som anges i 1 mom. ska Rädd-
ningsinstitutet sköta den beredskap att rekry-
tera civilpersonal som kan skickas utomlands 
för krishantering och den materiella och lo-
gistiska beredskap som avses i 4 § 1 mom. i 
lagen om civilpersonals deltagande i krishan-
tering (1287/2004) samt ordna krishanter-
ingsutbildning för civilpersonal enligt nämn-
da lag. Räddningsinstitutet företräder även 
staten i egenskap av arbetsgivare enligt 5 § i 
ovan nämnda lag. Dessutom ska Räddnings-
institutet svara för forsknings- och utveck-
lingsverksamheten inom den nationella be-
redskapen.  

 
3 a § 

Räddningsinstitutets enheter 

För de uppgifter som nämns i 2 § 2 mom. 
finns Krishanteringscentret vid Räddningsin-
stitutet. Bestämmelser om Räddningsinstitu-
tets övriga enheter finns i arbetsordningen. 
Krishanteringscentrets direktör utnämns av 
inrikesministeriet. 

 
4 § 

Beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. avgörs de 

ärenden som avses i 2 § 2 mom. av Krishan-
teringscentrets direktör så som närmare be-
stäms om beslutanderätten i Räddningsinsti-
tutets arbetsordning.  
 

13 § 

Övrig utbildning 

Räddningsinstitutet ger yrkesinriktad fort-
bildning som hör samman med räddningsvä-
sendet och nödcentralsverksamheten, utbild-
ning för den ledande och specialiserade per-
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sonalen inom befolkningsskyddet enligt 
räddningslagen (468/2003) och utbildning 
som främjar förberedelser enligt beredskaps-
lagen (1080/1991). Institutet kan även ge an-
nan utbildning som är lämplig med beaktan-
de av dess verksamhetsområde. 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
 

Helsingfors den 25 april 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Inrikesminister Anne Holmlund 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1.  

Lag 

om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2004 om civilpersonals deltagande i krishantering 

(1287/2004) 5 § 1 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 3 mom. som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Gällande lydelse 
 
 

5 § 

Offentligrättsligt anställningsförhållande 

 
Den som deltar i krishantering utomlands 

står i ett offentligrättsligt anställningsförhål-
lande för viss tid till staten, som i egenskap 
av arbetsgivare företräds av inrikesministeri-
et. Staten som arbetsgivare företräds dock av 
utrikesministeriet, om det är ändamålsenligt 
med tanke på utrikes- och säkerhetspolitiken. 
 
 

5 § 

Offentligrättsligt anställningsförhållande 

 
Den som deltar i krishantering utomlands 

står i ett offentligrättsligt anställningsförhål-
lande för viss tid till staten, som i egenskap 
av arbetsgivare företräds av Räddningsinsti-
tutet. Staten som arbetsgivare företräds dock 
av utrikesministeriet, om det är ändamålsen-
ligt med tanke på utrikes- och säkerhetspoli-
tiken, och av inrikesministeriet i ärenden som 
är av betydelse för den nationella beredska-
pen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

17 § 

Ändamålet med registret och registeransvarig

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Inrikesministeriet är registeransvarig för 
expertregistret. 
 
 
 

17 § 

Ändamålet med registret och registeransva-
rig 

— — — — — — — — — — — — — —  
Räddningsinstitutet är registeransvarig för 

expertregistret. Inrikesministeriet har rätt att 
använda registret genom teknisk anslutning. 
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18 § 

Informationskällor och datainnehåll 

— — — — — — — — — — — — — — 
Den registeransvarige kan i registret föra in 
uppgift om en persons deltagande i krishan-
teringsutbildning som inrikesministeriet ord-
nat, tidpunkten för inledande och upphörande 
av ett anställningsförhållande enligt denna lag 
samt om personens uppdrag och statione-
ringsort under anställningsförhållandet. 
 
 
 

18 § 

Informationskällor och datainnehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den registeransvarige kan i registret föra in 

uppgift om en persons deltagande i krishan-
teringsutbildning som Räddningsinstitutet 
ordnat, tidpunkten för inledande och upphö-
rande av ett anställningsförhållande enligt 
denna lag samt om personens uppdrag och 
stationeringsort under anställningsförhållan-
det.  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

——— 
 
 
 

2.  

Lag 

om ändring av lagen om Räddningsinstitutet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om Räddningsinstitutet (607/2006) 2 och 13 § samt  
fogas till lagen en ny 3 a § samt till 4 § ett nytt 2 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Gällande lydelse 
 
 

2 § 

Räddningsinstitutets uppgift 

Räddningsinstitutet skall ordna yrkesinrik-
tad grundutbildning inom räddningsväsendet 
och nödcentralsverksamheten, utbildning som 
leder till yrkeshögskoleexamen för rädd-
ningsväsendets befäl, utbildning som ger be-
redskap för störningar under normala förhål-
landen och för undantagsförhållanden och ut-
bildning för civil krishantering samt för sin 
del svara för forsknings- och utvecklings-
verksamheten inom räddningsväsendet, sam-
ordningen av forskningsverksamheten samt 
vid behov även för andra uppgifter som läm-
par sig för institutets verksamhetsområde. 

2 § 

Räddningsinstitutets uppgift 

Räddningsinstitutet ska ordna yrkesinriktad 
grundutbildning inom räddningsväsendet och 
nödcentralsverksamheten, utbildning som le-
der till yrkeshögskoleexamen för räddnings-
väsendets befäl, utbildning som ger bered-
skap för störningar under normala förhållan-
den och för undantagsförhållanden samt för 
sin del svara för forsknings- och utvecklings-
verksamheten inom räddningsväsendet, sam-
ordningen av forskningsverksamheten samt 
vid behov även för andra uppgifter som läm-
par sig för institutets verksamhetsområde.  

Utöver det som anges i 1 mom. ska Rädd-
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 ningsinstitutet sköta den beredskap att rekry-
tera civilpersonal som kan skickas utomlands 
för krishantering och den materiella och lo-
gistiska beredskap som avses i 4 § 1 mom. i 
lagen om civilpersonals deltagande i kris-
hantering (1287/2004) samt ordna krishan-
teringsutbildning för civilpersonal enligt 
nämnda lag. Räddningsinstitutet företräder 
även staten i egenskap av arbetsgivare enligt 
5 § i ovan nämnda lag. Dessutom ska Rädd-
ningsinstitutet svara för forsknings- och ut-
vecklingsverksamheten inom den nationella 
beredskapen.  
 

 
 
  

3 a § 

Räddningsinstitutets enheter 

För de uppgifter som nämns i 2 § 2 mom. 
finns Krishanteringscentret vid Räddningsin-
stitutet. Bestämmelser om Räddningsinstitu-
tets övriga enheter finns i arbetsordningen. 
Krishanteringscentrets direktör utnämns av 
inrikesministeriet. 
 

 
 
 4 § 

Beslutanderätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från 1 mom. avgörs de 

ärenden som avses i 2 § 2 mom. av Krishan-
teringscentrets direktör så som närmare be-
stäms om beslutanderätten i Räddningsinsti-
tutets arbetsordning.  
 

 
 

13 § 

Övrig utbildning 

Räddningsinstitutet ger yrkesinriktad fort-
bildning som hör samman med räddningsvä-
sendet och nödcentralsverksamheten, utbild-
ning för den ledande och specialiserade per-
sonalen inom befolkningsskyddet enligt 

13 § 

Övrig utbildning 

Räddningsinstitutet ger yrkesinriktad fort-
bildning som hör samman med räddningsvä-
sendet och nödcentralsverksamheten, utbild-
ning för den ledande och specialiserade per-
sonalen inom befolkningsskyddet enligt 
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räddningslagen (468/2003), utbildning som 
främjar förberedelser enligt beredskapslagen 
(1080/1991) samt krishanteringsutbildning 
enligt lagen om civilpersonals deltagande i 
krishantering (1287/2004). Institutet kan även 
ge annan utbildning som är lämplig med be-
aktande av dess verksamhetsområde. 
 

räddningslagen (468/2003) och utbildning 
som främjar förberedelser enligt beredskaps-
lagen (1080/1991). Institutet kan även ge an-
nan utbildning som är lämplig med beaktan-
de av dess verksamhetsområde. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

——— 
 

 


