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1. Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 2016

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudge-
ten. Enligt lagen om brandskyddsfonden (306/2003) ska en 
brandskyddsavgift betalas årligen för brandförsäkrad fast 
och lös egendom i Finland i syfte att främja förebyggandet 
av eldsvådor samt räddningsverksamheten. Alla som bedri-
ver försäkringsrörelse i Finland är skyldiga att betala brand-
skyddsavgift. Brandskyddsfonden förvaltas av inrikesminis-
teriet och står under dess tillsyn. 

För att lagens syfte skall nås kan ur brandskyddsfonden 
inom ramen för fondens medel och den årliga dispositions-
planen beviljas allmänt understöd eller specialunderstöd. 
På understöd som beviljas tillämpas statsunderstödslagen 

(688/2001), och i fråga om dessa understöd är fonden stats-
bidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. Understöd 
kan beviljas kommuner och räddningsverk, avtalsbrand-
kårer samt organisationer inom räddningsbranschen och 
andra motsvarande sammanslutningar. Även andra aktörer 
kan beviljas specialunderstöd för produktion och anskaff-
ning av läromedel, utveckling av informationsbehandling 
och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, forsknings- 
och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning 
samt för standardisering. Projektfinansiering kan även bevil-
jas statliga ämbetsverk och inrättningar. Fonden kan dess-
utom bevilja bidrag och stipendier för personers personliga 
bruk eller projekt.

Diagram 1. Beviljade understöd 2000-2019*
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Brandskyddsfondens mål är att uppnå den största möjliga 
effekten med varje beviljad euro i understöd. Fondens verk-
samhet styrs av räddningsbranschens gemensamma mål 
och riktlinjer. Fondens understödsstrategi baserar sig på 
räddningsväsendets strategi och forskningsriktlinjer. Brand-
skyddsfondens syfte är att utveckla räddningsverksamheten 
och förebygga bränder samt uppnå de strategiska målen för 
branschen. Understödsverksamheten stöder de operativa 
förutsättningarna för räddningsväsendets personal i både 
glesbygden och städerna. I understödsverksamheten följer 
fonden den grundläggande uppgiften som går ut på att 
främja brandsäkerheten, men fonden beaktar samhällsför-
ändringar som skapar behov av att utveckla strukturen och 
rikta understöd på ett nytt sätt. 

Under verksamhetsåret hade fonden ett riksomfattande pro-
jekt för att reformera räddningsväsendet. Fondens styrelse 
följer upp projektets framskridande och kommer i enlighet 
med implementeringsplanen för strategin som godkändes i 
december 2016 att utvärdera de eventuella konsekvenserna 
av reformen av räddningsväsendet och av lagstiftningen om 
räddningsväsendet för understödspraxis. 

Under 2016 fäste fonden uppmärksamhet vid utvecklingen 
av den interna kontrollen. Brandskyddsfonden genomförde 

ett omfattande projekt för intern kontroll där användningen 
av alla byggnadsunderstöd som beviljats 1988–2013 gran-
skades. Sammanlagt 548 begäran om utredningar skickades 
till kommuner, avtalsbrandkårer och vissa räddningsverk. 
Under verksamhetsåret bereddes de första (22) besluten om 
återkrav för projekt som helt användes för andra syften än 
räddningsverksamhet. I anslutning till den interna kontrollen 
och riskhanteringen genomförde brandskyddsfonden en 
enkät som riktades till styrelsemedlemmarna och brand-
skyddsfonden sekretariat. Läget för den interna kontrollen 
och riskhanteringen är bra på olika delområden. Fondens 
verksamhet, i synnerhet riskhanteringsrutinerna, vidareut-
vecklas på basis av bedömningen.

Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen sex gång-
er och fattade sammanlagt 379 beslut (2015: 344 beslut) av 
vilka 276 gällde understöd (2015: 298). Totalt 22,51 miljoner 
euro ansöktes i understöd (2015: 31,79 miljoner euro) och 
fonden beviljade 10,96 miljoner euro (2015: 10,14 miljoner 
euro). Det beviljade understödet var således ca 48,7 procent 
av det ansökta understödet (2015: 31,9 %). Styrelsen anser 
att fondens ekonomiska ställning är stabil och god. Även de 
influtna brandskyddsavgifterna utvecklades positivt. Fon-
dens understödstagare visas i diagram 2.  
 

1.1 Ledningens översikt

Diagram 2. Mottagare av fondens understöd 2016
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De centrala understödsobjekten är upplysnings- och ut-
bildningsverksamhet i organisationer inom räddnings-
branschen, forsknings- och utvecklingsverksamhet i rädd-
ningsbranschen samt brandstations- och materielprojekt 
genomförda av räddningsområden, kommuner och av-
talsbrandkårer. Fonden är en viktig finansiär när det gäller 
olika utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet samt när 
det gäller brandstationsprojekt och materielupphandlingar 
knutna till räddningsverksamhet.  

Under verksamhetsåret uppgick det totala beviljade under-
stödet till ca 4,80 miljoner euro, varav ca 4,14 miljoner euro 
beviljades för organisationer inom räddningsbranschen, ca 
1,27 miljoner euro för avtalsbrandkårer och ca 0,75 miljoner 
euro för andra aktörer. I tabell 1 specificeras hur understödet 
fördelar sig mellan olika understödstyper.    

Bland statsinrättningar och statsfinansierade organisationer 
beviljades bland annat För fyra projekt vid Räddningsinstitu-
tet sammanlagt 0,35 miljoner euro, för två projekt vid univer-
sitet sammanlagt 0,15 miljoner euro, för ett projekt vid Ar-
betshälsoinstitutet ca 0,11 miljoner euro och för ett projekt 
vid Meteorologiska institutet 80 000 euro (exempel på andra 
mottagare av understöd finns i tabell 1).  

De beslut om understöd, som fondens styrelse fattade 2016, 
presenteras projektspecifikt i bilaga 1 till verksamhetsberät-
telsen 1 (Understöd som fonden beviljat 2016). De olika ty-
perna av understöd som fonden beviljat, specialunderstöd 
för byggnadsprojekt, specialunderstöd för materielprojekt, 
mindre understöd för avtalsbrandkårer, allmänt understöd 
för organisationer inom räddningssektorn, specialunderstöd 
för forsknings- och utvecklingsprojekt samt Innovationspri-
set presenteras i korthet på sida  6–16.

1.2 Effektivitet

Understöd Kommuner Organisationer inom  
räddningsbranschen Avtalsbrandkårer Övriga*

Materiel 2 006 408 196 400

Byggnader 1 595 751 676 981

Forsknings- och utvecklingsprojekt 1 203 300 1 260 524 747 560

Mindre understöd 401 317

Allmänna understöd 2 875 000

Totalt 4 805 459 4 135 524 1 274 698 747 560

Tabell 1. Fördelning av understödet enligt mottagargrupp och typ av understöd 

*Punkten Övriga omfattar bland annat de projekt som genomförs av räddningsinstitutet, samt Meteorologiska institutet 
och Arbetshälsoinstitutet.

Ansökan om byggnads- respektive materielunderstöd separe-
rades 2015. Den nya praxisen anses tjäna både beslutsproces-
sen och de sökande. När det gäller byggnadsprojekt kommer 
man i fortsättningen att noggrannare pröva de omedelbara 
och långsiktiga fördelarna samt reparationens konsekven-
ser för en längre drifttid för byggnaden. Projektunderstöd för 
nybyggande beviljades 2016 endast för projekt som inte har 
startats. Vid inriktningen av understödet beaktas tryggandet av 
räddningsväsendets tjänster samt tillgången till personal och 
arbetsförmågan i hela landet. Även de eventuella konsekven-
serna av räddningsväsendets reformprojekt och ändringarna 
av lagstiftningen för understödet för byggnadsprojekt kom-
mer att utredas.   

År 2016 fick fonden 18 nya ansökningar. Två projekt har 
dessutom ett positivt beslut av fondens styrelse i samband 
med ansökan om byggnadsunderstöd 2015. Sammanlagt 
14 jakande beslut fattades om de 20 behandlade projek-
ten, vilket motsvarar 70 procent av ansökningarna (2015: 

Specialunderstöd för byggnadsprojekt

64 %). Den regionala fördelningen av de jakande besluten 
om byggnadsunderstöd beskrivs i tabell 2. Av de beviljade 
byggnadsunderstöden hänförde sig 7 till nybyggen och 7 till 
totalrenovering eller utbyggnad av brandstationer. År 2016 
fick fonden inga ansökningar om byggnad av övningsom-
råden. De jakande besluten om byggnadsunderstöd förde-
lade sig mellan kommunerna (10) och avtalsbrandkårerna, 
men en del av kommunernas brandstationsprojekt byggs 
för avtalsbrandkårer.

Det sammanlagda beloppet av understödet för byggnads-
projekt under verksamhetsåret var 2  272  732 euro (2015 
var motsvarande summa 2 103 636 euro). Understödet till 
kommunerna uppgick i genomsnitt till 159 575 euro. (2015: 
173 000 euro, 2014: 186 947 euro). Det genomsnittliga be-
loppet av understödet till avtalsbrandkårerna var 169  245 
euro, medan motsvarande summa 2015 var 166 305 euro).
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Tabell 2. Fördelning av beviljat understöd för byggnadsprojekt enligt region 
2014–2016.

Regionförvaltningsverket 2016 2015 2014

Beviljat understöd/ 
antal ansökningar

Beviljat understöd/ 
antal ansökningar 

Beviljat understöd/
antal ansökningar 

Södra Finland 6 / 7 5 / 11 3/4

Sydvästra Finland 3 / 5 2 / 2 4/8

Västra och Inre Finland 2 / 4 2 / 3 3/5

Östra Finland 2 / 2 1 / 2 1/3

Norra Finland 1 / 1 4 / 4 2/3

Lappland 0 / 0 0 / 0 1/1

Åland 0 / 1 0 / 0 1/1

Totalt 14 / 20 14/22 15/25

År 2016 var det maximala understödet för byggnadsprojekt 
220 000 euro. Det maximala understödsbeloppet har sänkts 
sedan 2014. Syftet med detta är att fler sökande ska beviljas 
understöd. 

Foto 1. År 2016 beviljades den nya brandstationen i Koli understöd till ett belopp av 24 000 euro. Storleken på det nya brandbilsgaraget är 100 m², 
och det byggdes på samma tomt som det gamla garaget. Det nya garaget har en plats för en släckningsbil och små personallokaler inklusive sociala 
utrymmen. Projektet genomfördes tillsammans av Lieksa stad och Norra Karelens räddningsverk. Personalen vid Lieksa brandstation hade en central 
roll i byggandet. Byggandet påbörjades våren 2016 och stationen stod klar i slutet av 2016.  

Sammanlagt 6 projekt fick maximalt understöd: Miehikkälä 
kommun, Lappeenrannan VPK ry, Rautavaara kommun, 
Björneborgs stad, Kiukaisten VPK ry och Brahestad. Dessut-
om beviljades understöd till Kotka stad, Parikkala kommun, 
Savitaipale kommun, Puistolan VPK ry, Lieksa stad, Vetils 
kommun och Pargas stad.
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Foto 2. Kouvola stad beviljades 225 000 euro för brandstationsprojektet i Myllykoski 2015.  Byggnaden har plats för en släckningsbil, en tankbil och 
en manskapsbil. Dessutom har brandstationen plats för två släp, en båt och en ambulans. Myllykoski brandstation har en våningsyta på 803 m2, 
av vilken garaget, arbetslokalerna och lagret samt motsvarande lokaler upptar 550 m2. Brandstationen har dessutom kontorslokaler och sociala 
utrymmen etc. på 253 m2. Myllykoski brandstation invigdes 20.8.2016. Foto: Juha Tiitinen.

Foto 3. Personalen vid Myllykoski brandkår framför den nya brandstationen. Foto: Pekka Pakarinen.
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Tabell 3. Fördelning av beviljat materielunderstöd enligt region 2014 och -2016 

Region 2016 2015 2014
Beviljat understöd/ 
antal ansökningar

Beviljat understöd/ 
antal ansökningar

Beviljat understöd/ 
antal ansökningar

Södra Finland 16 / 34 14 / 46 18 / 38

Sydvästra Finland 5 / 8 7 / 21 4 / 17

Västra och Inre Finland 10 / 12 8 / 13 8 / 14

Östra Finland 9 / 10 7 / 8 3/ 8

Norra Finland 3 / 4 4 / 9 2 / 11

Lappland 5 / 6 4 / 4 1/ 3

Åland 1 / 6 0 / 3 0 / 3

Totalt 49 / 80 44 / 104 36 / 92

Specialunderstöd för materielprojekt

Räddningsverk och avtalsbrandkårer kan beviljas understöd 
för materielprojekt. Materielprojekten främjar förnyelsen 
av räddningsväsendets fordonspark och larmanordningar 
för varning av befolkningen samt säkerställer räddningsvä-
sendets verksamhetsmöjligheter i föränderliga förhållan-
den och förbättrar räddningsverkens ledningsberedskap. 
Understöden för materielprojekt riktas i allmänhet till tung 
fordonsmateriel med höga anskaffningskostnader. Rädd-
ningsverken anser att det är viktigt att fondens stöd för tung 
fordonsmateriel bevaras och dessa projekt har bedömts ha 
hög prioritet.  

Fram till utgången av tidsfristen fick fonden 80 ansökningar 
om understöd. Totalt beviljades 2 202 808 euro i understöd. 
Den regionala fördelningen av de jakande besluten om ma-
terielunderstöd beskrivs i tabell 3. Jämförelsesiffror anges 
för 2015 och 2014. Antalet materielansökningar var mindre 
2016 än tidigare år.

Vid beviljande av understöd beaktar brandskyddsfonden re-
gionförvaltningsverkens prioritetsordning för projekten, den 
regionala anslagskvoten och materielprojekt enligt ansök-
ningsanvisningen. År 2016 införde räddningsverken två prio-
ritetsordningar för sina regioners ansökningar när det gäller 
räddningsverken och avtalsbrandkårerna. På detta sätt kunde 
bägge gruppernas ansökningar beaktas bättre. 

Sammanlagt 49 projekt fick jakande beslut för materielpro-
jekt, vilket motsvarar 61 procent av ansökningarna. Motsva-
rande siffror för 2015 var 44 jakande beslut (42 %) och för 
2014 36 jakande beslut (39 %). 

Räddningsverken lämnade in sammanlagt 63 projektan-
sökningar, av vilka 39 projekt fick jakande beslut (62 %). 
Räddningsverkens totala understödsbelopp 2016 var 2 006 

408 euro. Avtalsbrandkårerna lämnade in sammanlagt 17 
projektansökningar, av vilka 10 projekt fick jakande beslut 
(59 %).  Avtalsbrandkårernas totala understödsbelopp var 
196 400 euro. 

Mindre understöd för avtalsbrandkårer

Mindre understöd för avtalsbrandkårer kan beviljas avtals-
brandkårer med gällande brandkårsavtal. Understöden syf-
tar till att effektivisera larmberedskapen eller arbetarskyddet 
genom materielanskaffningar. Understöden främjar också 
FBK-verksamhetens kontinuitet och verksamhetsförutsätt-
ningar. Beslut om mindre understöd fattas vid fondens varje 
styrelsemöte. År 2016 ordnades sex möten. Sammanlagt 122 
ansökningar om mindre understöd inlämnades, varav 120 
fick jakande beslut och 2 avslag. Totalt beviljades 401  317 
miljoner euro i understöd (2015: 304 606 euro). Det genom-
snittliga beviljade understödet var 3 344 euro, det största en-
staka understödet var 38 474 euro och det minsta 79 euro.
 

Tabell 4. 
Jakande materielbeslut enligt typ av materiel

Typ Räddnings-
verket

FBK Totalt

Lätt fordon 5 8 13

Tungt fordon 26 1 27

Specialmateriel 3 1 4

Befolkningslarm 2 2

Terminal 2 2

Container 1 1

Totalt 39 10 49
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Foto 4. Skyliftbilen som skaffades till Kuusamo ersatte den gamla steg-
bilen från 1987 som tidigare använts i Uleåborg. Brandskyddsfonden 
beviljade 26.5.2016 projektet 72 000 euro  

Största delen av ansökningarna handlade om anskaffning 
av utrustning och materiel för utryckningsavdelningar och 
även anskaffning av skyddsutrustning för ungdomsavdel-
ningar. Sammanlagt 6 ansökningar om relaterade byggande 
lämnades in, och dessa handlade om reparationer av kon-
struktioner och reparationer relaterade till arbetarskyddet. 
Tre ansökningar handlade om anskaffning av begagnade 
fordon och två ansökningar om reparation av fordon samt 
två ansökningar om förbättring av fordonens utrustnings-
nivå. Ansökningar lämnas fortfarande in för fyrhjulingar, 
släp och snöskotrar. Tre ansökningar handlade om indu-
striella tvättmaskiner som stöder modellen En ren brand-
station och som är avsedda för att tvätta utrycknings- och 
ungdomsavdelningarnas utrustning. En ansökan handlade 
om en torktumlare. Ca 10 ansökningar handlade om ut-
rustningsskåp. En ny understödsform var behovsprövat 
understöd för rimliga kostnader för upplysnings- och råd-
givningsmaterial samt för ordnande av evenemang för barn 
och ungdomar. Denna understödsform fick tre ansökningar. 

Allmänna understöd och specialunderstöd för  
organisationer inom räddningsbranschen

Allmänt understöd kan beviljas organisationer inom rädd-
ningsbranschen och andra motsvarande organisationer för 
förebyggande av bränder och främjande av räddningsverk-
samheten. Fonden har understött brandkårsutbildning i syf-
te att hjälpa att upprätthålla och förbättra den lagstadgade 
utbildningsnivån för frivillig personal och för personal med 
arbetet som bisyssla. Utbildning för ungdomar och kvinnor 

ordnas för att trygga och förbättra verksamhetsförutsätt-
ningarna för den frivilliga brandkårsverksamheten i vårt 
land. Via den yrkesinriktade påbyggnads- och komplette-
ringsutbildningen kan sotare och brandbefäl förbättra sin 
yrkeskompetens. Allmänna understöd beviljas dessutom 
som stöd till upplysning och rådgivning riktad till allmän-
heten. Syftet är att förbättra medborgarnas kunskaper och 
färdigheter om hur man förebygger bränder och hur man 
bör handla i nödsituationer

Totalt beviljades cirka 2 830 000 miljoner euro i allmänt un-
derstöd under 2016 (2015: 2 770 000 euro). Allmänt under-
stöd beviljades Räddningsbranschens Centralorganisation i 
Finland rf tillsammans med nio regionala räddningsförbund 
och fyra regionala enheter, Finlands Brandbefälsförbund rf, 
Sotningsbranschens Centralförbund rf, Finlands Avtalsbrand-
kårers Förbund rf och Brandforskningsrådet rf. 

Sotningsbranschens Centralförbund

Brandskyddsfonden beviljade Sotningsbranschens Central-
förbund (NKL) 188 000 euro i allmänt understöd för 2016.

Under 2016 fortsatte Sotningsbranschens Centralförbund 
och Utbildningsstyrelsen diskussionerna om att placera sot-
ningsbranschens examina i examenskartan reformera exa-
mensgrunderna för sotningsbranschen. Sotningsbranschens 
examenskommission upphörde att verka som en självstän-
dig kommission, och sotningsbranschens examina behand-
las nu av examenskommissionen för husteknik och VVS som 
har en permanent sakkunnig inom sotningsbranschen.  Re-
formen av yrkesexamen för sotare och specialyrkesexamen 
för sotarmästare genomförs så att de nya examensgrunderna 
införs senast 2019.

År 2016 kan när det gäller utbildningen inom sotnings-
branschen karakteriseras som ett år med en sjunkande trend. 
Antalet nya studerande minskade, vilket även återspeglades 
i antalet utexaminerade från bägge linjerna. 

Informationen om utbildningen av sotare fortsattes. Sot-
ningsbranschens Centralförbund informerade om utbild-
ningen inom sotningsbranschen under läsåret 2015–2016 
i handboken Ammatti-fakta som delades ut till sista årets 
studerande på yrkesläroanstalter vid terminsinledningen i 
augusti. Målet var att få fler studerande och göra sotnings-
arbetet genomskådligt och framhålla det som ett alternativ 
för personer som planerar sin yrkeskarriär. Förbundet har 
också aktivt gett ut information i sociala medier. Dessutom 
har information om utbildningen getts i förbundets med-
lemstidning.

Sotningsbranschens Centralförbund deltog tillsammans 
med Inrikesministeriets räddningsavdelning, SPEK, Finans-
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Foto 5. Tanksläckningsbilen som skaffades till Överkiminge ersatte en släckningsbil och tankbil som övertogs av Överkiminge och Karlö.  
Brandskyddsfonden beviljade 26.5.2016 projektet 72 000 euro.   

branschens Centralförbund, Finlands Brandbefälsförbund, 
Räddningsverken och Räddningsförbunden i arrangeran-
det av evenemangen Brandsäkerhetsveckan, En dag på 
brandstationen och Nordiska brandvarnardagen. Syftet med 
brandsäkerhetsveckan var att fästa människornas uppmärk-
samhet vid en trygg vardag med hjälp av olika teman.

Sotarnas säkerhet i arbetet kan direkt påverkas genom ut-
bildning om säkerhetsanordningar på tak i den förberedan-

de utbildningen och genom upplysningsarbete som riktas 
till konsumenter. Förbundets tekniska utskott uppdaterade 
sina anvisningar för taksäkerhetsanordningar och arbete på 
tak. På våren deltog förbundet i Egnahemshusmässan. 

För att säkerställa brandsäkert boende arrangerades en ut-
bildning utifrån utbildningsmaterialet under 2016, och ar-
rangemangen och utvecklingen av utbildningar fortsätter. 
Europeiska sotningsmästarnas förbunds tekniska dagar ord-

Foto 6. Det finns ca 900 sotare i Finland, av vilka hälften är självständiga företagare. Företagsstorleken varierar mellan företag med en anställd och 
flera anställda. Utöver brandsäkerheten är målet för sotningsverksamheten att minska energiförbrukningen, skydda miljön samt främja människors 
hälsa och välbefinnande. För sotare ordnar förbundet faktabaserade grundkurser som leder till yrkesexamen för sotare. 



Brandskyddsfondens12

Brandbefälsförbundet ordnade även tävlingsverksamhet, och 
inom detta delområde är den viktigaste tävlingen Brandkårer-
nas FM. Under det gångna året deltog 40 lag. Brandkårernas 
FM-tävling är en av de äldsta yrkesskicklighetstävlingarna i 
vårt land och även det största årliga tävlingsevenemanget i 
branschen.

Säkerhetskommunikation  
Brandbefälsförbundet höll aktivt kontakt med räddnings-
verkens arbetsgrupp för säkerhetskommunikation och ord-
nade lyckade studiedagar i säkerhetskommunikation i Hel-
singfors. Inom säkerhetskommunikationen har förbundet 
fortsatt utnyttja sociala medier, och nya sidor har skapats för 
till exempel säkerhetsforum.  

Sakkunnig- och utvecklingsverksamhet
Förbundets sakkunniggrupper sammanträdde regelbundet, 
och utöver detta har förbundet haft en representant i cir-
ka 30 olika expertarbetsgrupper. Expertarbetsgruppernas 
arbete och rådgivning låg i centrum för sakkunnigverksam-
heten. På våren genomförde förbundet enkäten Räddnings-
väsendet 2019 som enligt svaren (566) var förbundets mest 
lyckade enkät under de senaste åren. Dessutom kartlade för-
bundet medlemmarnas åsikter om lagen om ordnande av 
räddningsväsendet och genomförde brandbefälsenkäten 
för andra gången.

Brandbefälsförbundets expertarbetsgrupp för nationellt 
psykosocialt stöd inom räddningsväsendet har utfört ban-
brytande arbete inom sin sektor. Förbundet hade också en 
utsedd medlem i arbetshälsogruppen för reformen av rädd-
ningsväsendet. Förbundet har även haft en aktiv roll i att in-
föra god praxis från utlandet till Finland i fråga om trafikme-
delsräddning och tvärtom. 

Det material om arbetarskydd inom räddningsbranschen 
inklusive utbildarguiden som Brandbefälsförbundet utarbe-
tade med hjälp av understöd från Stiftelsen för Brandskyd-
dets Främjande infördes i två utbildningar i början av året. År 
2016 genomförde man med understöd från Brandskydds-
fonden ett projekt för utbildning i vålds- och hotsituationer 
inom räddningsväsendet. Resultaten av projektet utnyttja-
des i december vid Räddningsskolan i Helsingfors.

Medlemstjänster och organisationsverksamhet
Brandbefälsförbundets mål att främja gemenskapskänslan i 
branschen förverkligades i enlighet med de strategiska riktlin-
jerna och verksamhetsplanen. Evenemangen hade ett allt stör-
re deltagarantal från olika befälsgrupper och brandkårsformer.  

Kommunikationen sköttes via medlemstidningen, månads-
meddelandet och olika elektroniska kanaler. Växelverkan 
ökade genom bland annat satsningarna på sociala medier, 

nades i Italien i augusti 2016. Sotningsbranschens Central-
förbund deltog i evenemanget.

Via förbundets medlemstidning som utkommer fyra gånger 
per år nåddes förutom medlemmarna även de viktiga in-
tressegrupperna. Dessutom har upplysningsarbete bedrivits 
med hjälp av broschyrer som är avsedda för konsumenterna.

Finlands Brandbefälsförbund rf

Utbildning
Brandskyddsfonden beviljade Finlands Brandbefälsförbund 
(SPPL) 330 000 euro i allmänt understöd för 2016.

Under verksamhetsåret överträffade förbundet de kvantitati-
va målen för utbildningen: sammanlagt ordnades 81 utbild-
ningar (45 enligt planen) i vilka 3 701 (2 250) personer deltog, 
och antalet utbildningsdagar var 5 014 (3 900). Dessutom har 
föreläsningar och utbildningar följts med eller laddats ner på 
webben 3 076 gånger när det gäller 18 evenemang.

Förutom att anordna centraliserade nationella utbildningar 
följde förbundet dessutom den etablerade modellen för re-
gional utbildning som utvidgats avsevärt. Syftet med regi-
onala utbildningar var att låta deltagarna sätta sig in i och 
öva ledningen av den senaste tekniken och taktiken inom 
räddningsverksamheten samt att öka personallednings-
kompetensen.

Deltagandet i utbildningarna online ökar kraftigt hela tiden, 
och webbinspelningar kan även utnyttjas effektivt i organisa-
tionernas interna utbildningar.

Genom utbildningsverksamheten sörjde Brandbefälsför-
bundet för att personer som utför befäls- och underbefäl-
suppgifter inom räddningsväsendet fick ny, utvidgad och 
tillämpad kompetens av hög kvalitet som de behöver i sitt 
arbete. Utbildningsverksamhetens teman omfattade både 
räddningsverksamhet, förebyggande av olyckor, personal-
ledning och arbetarskydd. Förbundet lanserade nya utbild-
ningstjänster bland annat relaterade till byggande på hög 
höjd.

Tabell 5. Antal evenemang och deltagare.

Antal  
evenemang

Deltagare Utbildnings-
dagar

Plan 2016 45 2 250 3 900

Utfall 2016 81 3 701 5 014

Utfall 2015 56 2 876 5 186
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och på det stora hela möjliggjordes tillgången till den nyaste 
kunskapen och informationen.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf

Brandskyddsfonden beviljade Finlands Avtalsbrandkårers 
Förbund (SSPL) i allmänt understöd för 2016 till ett belopp 
av. 95 000 euro.

Effektivitet och centrala resultat
Under året deltog Finlands Avtalsbrandkårers Förbund i refor-
men av utbildningssystemet för avtalspersonalen som leds 
av inrikesministeriet, och förbundet deltar också i inrikesmi-
nisteriets projekt som siktar på att reformera räddningsvä-
sendet. Förbundets representanter deltar som sakkunniga 
i arbetsgruppen för främjande av avtalsbrandkårernas verk-
samhet och arbetshälsa.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund deltog i september i 
säkerhetsmässan i Jyväskylä där förbundet delade ut av sitt 
tryckta material. Förbundet höll varje dag ett anförande om 
avtalsbrandkårsverksamheten på huvudscenen.

Servicen av medlemssamfunden i anslutning till olika ut-
maningar relaterade till brandkårsverksamhet har varit aktiv, 
och under året har förbundet informerat avtalsbrandkårer-
na, räddningsväsendet och avtalsbrandkårsverksamheten 
om viktiga och aktuella ärenden. Dessutom har förbundet 
delat ut flera skrifter och broschyrer som gynnar brandkår-
sverksamheten till alla avtalsbrandkårer, räddningsverk och 
samarbetspartner.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund deltog under året i sam-
manlagt tolv olika arbets-, styr- och samarbetsgrupper, delega-
tioner och valkommittéer. Verksamhetsårets viktigaste resultat: 

• SSPL har ordnat åtta seminarier om brandkårernas arbe-
tarskydd och reformen av räddningsväsendet.

• Vid regionavdelningarnas möten och utbildningar har 
man i framställningar av förbundets representanter lyft 
fram vikten och betydelsen av avtalsbrandkårernas råd-
givnings- och upplysningsarbete.

• För att främja rådgivnings- och upplysningsarbetet har 
man delat ut broschyrer i utbildningar och på säkerhets-
mässor.

• Säkerställande av kompetens inom avtalsbrandkårsverk-
samheten genom projekt, arbetsgrupper etc. för utveck-
ling av räddningsväsendet.

• SSPL har på begäran avgett utlåtanden om avtalsbrand-
kårernas verksamhet.

• Utvecklingen av brandkårernas operativa och övriga 
verksamhet har fortsatt enligt strategin Avtalsbrandkårer 
2020, och i förbundets verksamhet har man även beak-
tat Räddningsväsendets strategi 2025 som blev klar un-

der året. Huvudpunkterna i strategin har presenterats på 
SSPL:s seminarier om reformen.

• För att främja brandkårernas medlemsrekrytering har SSPL 
på begäran delat ut mer broschyrer till brandkårerna.

• Förbundet deltog i räddningsbranschens olika semina-
rier och höll sakkunnigpresentationer på dem

• Tillsammans med SPPL och SPEK förbereddes ett avsnitt 
om avtalsbrandkårer för aktualitetsdagar för befälet inom 
räddningsbranschen

Brandforskningsrådet rf

Brandskyddsfonden beviljade Brandforskningsrådet 17 000 
euro i allmänt understöd för 2016.   

För Brandforskningsrådet rf var 2016 det 25:e verksamhets-
året som en registrerad förening. Föreningen fortsätter det 
arbete som påbörjades av utvecklingsorganisationen för 
brandforskning som grundades 1982.  

Verksamhetsförutsättningar
I slutet av 2016 hade organisationen sju medlemsorganisa-
tioner. Brandforskningsrådets medlemsorganisationer var 
VTT, miljöministeriet, säkerhets- och kemikalieverket, SPEK, 
Stiftelsen för Brandskyddets Främjande rf och Teräsraken-
neyhdistys ry. Ett ettårigt avtal ingicks om ombudsupp-
gifterna med Räddningsbranschens Centralorganisation i 
Finland. I slutet av 2016 uppgick de disponibla medlen till 
26 083,32 euro. 

Verksamhet och utveckling av verksamheten
Brandforskningsrådet ordnade i slutet av hösten 2016 ett mi-
niseminarium om brandsäkerheten och mätningen av den 
i Finland. I seminariet deltog 44 personer som arbetar med 
brandutredning och -säkerhet. Syftet med seminariet var att 
samla olika parters synpunkter, väcka diskussion på området 
och skapa en grund för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Direktionen för Brandforskningsrådet förde diskussioner 
om principerna och rutinerna för Brandforskningsrådets 
verksamhet (#Palotutkimusraati 2020). Det konstaterades 
att rådets viktigaste uppgifter fortfarande är nätverkande, 
spridning av information samt främjande av forskning och 
utveckling. Brandforskningsrådet kartlade vid sina möten 
forskningsämnen och -teman om vilka man framöver bor-
de få information samt nya kommunikationskanaler för  
spridning av information.  

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf 

Brandskyddsfonden beviljade Räddningsbranschens  
Centralorganisation i Finland (SPEK) 2 200 000 euro i allmänt 
understöd för 2016.
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Utbildningsverksamhet
Under det gångna året fokuserade SPEK på att komplettera 
alla dokument i inlärningsmiljön edu.spek.fi som anknöt till 
varandra på olika kurser. Framöver är studierna mångsidi-
ga, och andelen självstudier utvecklades i inlärningsmiljön. 
Materialet som stöder utvecklingen av kompetensen hos fri-
villig- och avtalspersonalen inom räddningsverksamheten är 
nu fritt tillgängligt via den gemensamma inlärningsmiljön.

I anslutning till kurserna producerade SPEK närmare 100 vi-
deor som hjälper studerade med självstudierna och brand-
kårerna. För inlärningsmiljön producerades elektroniska 
dokument i form av utbildningsguider och fortbildningsma-
terial. Antalet kompetenskonton i inlärningsmiljön var över 
1 000 vid årsskiftet, och över 300 personer hade lärar- dvs. 
kursledarbehörighet.

Brandkårsutbildningsenheten ordnade kursledar- och ut-
bildarutbildning för 184 kursledare under nio studiedagar, 
där man fokuserade på inlärningsmiljöns funktioner och de 
nya anvisningarna. I Norra Karelen ordnades kurser i röjning 
av skadade träd på grund av de ökade stormarna. I dag har 
brandkårsregistret Haka över 31 500 registrerade medlemmar. 

Forskning  
År 2016 slutfördes fyra och påbörjades fem forskningspro-
jekt: Projektet Hushållens beredskap i Finland utredde hus-
hållens beredskapsnivå inför störningar samt inställningen 
och säkerhetskompetensen relaterade till beredskapen. 
Utredningen Agerande i bränder granskade i vilka situatio-
ner människor orsakar byggnadsbränder, vilka de vanligaste 
brandorsakerna är och hur människor agerar i bränder. Pro-
jektet Frivilligt deltagande i bekämpning av oljeskador resul-
terade i flera guider om samarbete mellan frivilliga och myn-
digheter, ledning och administration av frivilligverksamhet 
och utbildning av nya frivilliga.

Brandsäkerhetskampanjernas effektivitet var ett utveck-
lingsobjekt. I projektet Bysäkerhet – stöd för egen bered-
skap bland invånare på landsbygden fortsatte man att im-
plementera den operativa säkerhetsmodellen genom att i 
hela landet ordna säkerhetsutbildningar, rekrytera nya kon-
taktpersoner för säkerheten och administrera registret över 
kontaktpersoner.

De forsknings- och utvecklingsprojekt som startades under 
2016 fokuserar på räddningsplaner för bostadsbyggnader, 
orsaker till att brandkårer läggs ner eller grundas, medbor-
garnas säkerhetskänsla, brandsäkerhetens läge och brand-
säkerheten för specialgrupper och räddningsverksamheten 
i Finland.

Upplysning och rådgivning 
Boendesäkerheten främjades genom att översätta broschy-
ren Brandsäkerhet i hemmet till nya språk. I broschyren får 
asylsökande och invandrare praktisk information på klarspråk 
om brandsäkerhet i lägenheter och höghus, hur man larmar 
hjälp och utför första släckning. Guiden har nu översatts till 
arabiska, farsi, kurdiska, engelska, franska, svenska, somali och 
ryska.

År 2016 fick SPEKs meddelanden bra synlighet i medier, och 
de har publicerats som sådana eller redigerade i lokala tid-
ningars ledare och andra publikationer. Kampanjen NouHätä! 
har på tjugo år vuxit till den största kampanjen som ordnas 
för en årskull i grundskolan. Under jubileumsåret omfattade 
kampanjen 500 högstadier där ca 40 000 elever deltog i un-
dervisningen i säkerhet.  

Brandsäkerhetsveckan firades för femte gången. Projektets 
delar utgjordes av En dag på brandstationen, Egen brandöv-
ning och Brandvarnardagen. Evenemanget En dag på brand-
stationen ordnades på 363 brandstationer. Temat var En dag 
som brandman. Brandstationerna besöktes av ca 95 000 per-

Foto 7. Brandsäkerhetsveckan fick stor uppmärksamhet i tv, i radio, på 
biografer, på webben och på reklamskyltar. Kampanjens kontaktvolym 
var 32,9 miljoner. Tidskrifternas förbund valde Brandsäkerhetsveckan 
till en av de bästa tidskriftsannonserna i december.
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Foto 8. På lägret för brandkårsungdomar i Norra Finland och Lappland ordnades tävlingen Oulan-Malja. Foto: . Kuva: Samuli Rosenberg.

soner. Egen brandövning lockade rekordartade 108 000 per-
soner att främja brandsäkerheten i hem, husbolag, arbetsplat-
ser, skolor och daghem.  

Främjande av den frivilliga brandkårsverksamheten
Den största enskilda åtgärden för brandkårer under året 
var webbföreläsningsserien Palokuntasi parhaaksi (För din 
brandkårs bästa). Över 412 personer följde med de tio di-
rektsända föreläsningarna, och därefter har föreläsningarna 
setts över 2000 gånger. De direktsända föreläsningarna följ-
des med under över 238 timmar. En webbinspelning sam-
manställdes av föreläsningarna (www.spek.fi/verkkoluento). 

Som stöd för brandkårsverksamheten har man utarbetat ett 
verksamhetsprogram för att utveckla frivilliga brandkårers 
verksamhet, och under året deltog över 200 brandkårsmed-
lemmar i bedömningen av nuläget. Kryssningen Tulimeri 
och lägret för brandkårsungdomar, som organiseras av Län-
si-Suomen Pelastusalan Liitto, bevarade sin popularitet och 
samlade över 3 000 deltagare.  

Internationell verksamhet
För att främja nätverkandet och informationsutbytet ordna-
de man tillsammans med inrikesministeriet och Elisabeth 
Rehns Bank of Ideas ett diskussionsevenemang om ett sä-
kert och kriståligt Norden. Det viktigaste evenemanget med 
tanke på den internationella takorganisationen var CTIF:s 
årliga Delegates’ Assembly i september i Helsingfors. Evene-

manget syntes också i SPEKs verksamhet. Över 100 delega-
ter från närmare 30 länder deltog.  

Experten på SPEK:s internationella verksamhet verkade 
under 2016 som samordnare för förvaltnings- och ekono-
mitjänsterna inom CTIF-verksamheten samt som kommis-
sions- och arbetsgruppsrepresentanternas assistent i takor-
ganisationens arbete. Vid sidan av CTIF deltog SPEK aktivt 
även i CFPA-E:s verksamhet under 2016.

Palotarus kurs- och lägercenter
Användningen av Palotarus kurs- och lägercenter är störst mel-
lan våren och hösten, och antalet användare är relativt stabilt. 
Under året ordnades 28 evenemang på centret med en sam-
manlagd längd på 61dygn. Sammanlagt 1445 personer deltog 
i evenemangen på lägerområdet och antalet övernattningar 
uppgick till 5772.

Specialunderstöd för forsknings- och utvecklings-
projekt

När beslut fattades om forsknings- och utvecklingsprojekt, 
upplysning och rådgivning, läromedel, standardisering och 
personliga stipendier uppmärksammades särskilt sådana 
projekt som gällde teman som hör till räddningsväsendets 
forskningsprogram. Dessutom betonades betydelsen av 
projektens effektivitet redan i ansökningsfasen. 
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Foto 9. Mellersta Finlands räddningsverk genomförde 1.1.2015–30.11.2016 det fortsatta projektet MOVI4 (effektivisering av räddningsverksam-
heten genom myndighetssamarbete), för vilket Brandskyddsfonden beviljade 136 400 euro. Räddningsverkens nya gemensamma ICT-projekt 
sjösattes 1.9.2016. 
Det fortsatta arbetet med och förvaltningen av projektet MOVI4 övertas av Räddningsverket i Mellersta Österbotten och Jakobstadsområdet. 
Fotot är från en utbildning för räddningsväsendets ERICA-huvudadministratörer. 

I de beviljade specialunderstöden betonades bland annat 
ett utvecklingsprojekt för räddningsväsendet, ett gemen-
samt ICT-projekt för räddningsverken, Arbetshälsoinstitutets 
utredning av räddningspersonalens skiftarbetssystem, pro-
jektet Varanto och fortsättningsprojektet för att effektivisera 
myndighetssamarbetet. Med hjälp av understöd genomför-
des även mediekampanjer riktade till den stora allmänhet-
en om brandupplysning samt upplysningskampanjer och 
aktiverande evenemang som särskilt riktades till barn och 
ungdomar.  

Under verksamhetsåret beviljades sammanlagt 3,21 miljo-
ner euro för forsknings- och utvecklingsprojekt. Understö-
det gick till 27 projekt som främjar förebyggande av bränder 
och räddningsverksamhet. 

Innovationspriset 2016

Brandskyddsfondens Innovationspris delas årligen ut för vik-
tiga innovationer relaterade till räddningsväsendet. Fram till 
utgången av tidsfristen fick fonden 16 förslag. Innovations-
prisjuryn behandlade förslagen vid sitt möte på våren, och 
Brandskyddsfondens styrelse valde pristagaren utifrån juryns 
framställning. Innovationspriset och den delade första plat-

sen gick 2016 till brandmästare Harri Huumo för förslaget 
Genomföringsskydd och till brandman-ambulansförare Jussi 
Henrikki Rautio för spelet Rescuebusters.  

Genomföringsskyddet är en patenterad uppfinning, vars syf-
te är att förebygga byggnadsbränder orsakade av genom-
föringar i lätta skorstenar. Under långvarig eldning lagrar 
isoleringen i genomföringen värme, och i värsta fall stiger 
isoleringsmaterialets temperatur så högt att konstruktio-
ner kan fatta eld. Genomföringsskyddet har utvecklats för 
att ersätta befintliga genomföringar som isolerats med ull 
i lätta skorstenar i metall. Genomföringsskyddet monteras 
kring den lätta skorstenen. Det innovativa hos produkten 
anknyter till genomföringsskyddets konstruktion, där vär-
meisoleringen och -avdunstningen sker genom formade 
stycken av lättgrus som är försedda med fåror på den inre 
ytan, vilket effektiviserar avledningen av värme. Som isole-
ring pressas lättgrus inte samman på samma sätt som ull. 
Monteringssättet tillåter att produkten kan installeras både 
i nybyggnader och i äldre objekt i efterhand.  
 
Spelet Rescuebusters är ett utvecklingsdugligt och innovativt 
spel om brandsäkerhet som ökar kunskapen om rätt age-
rande i bränder och förbättrar därigenom brandsäkerheten. 
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Rescuebusters riktar sig till skolor som stöd för undervis-
ningen och har integrerats i undervisningen, så att det är ett 
nyttigt verktyg för lärare och föräldrar samt ett lärorikt och 
engagerande spel för barn och ungdomar. Spelet har ut-
vecklats för klassrumsmiljöer. Spelet är långt utvecklat med 
tanke på produktion och lansering samt är funktionellt och 
visuellt. Det förebyggande perspektivet är viktigt i spelet, i 
synnerhet i de avsnitt där det gäller att observera riskfakto-
rer.   I spelet har brandsäkerheten delats in i förebyggande 
åtgärder, förstahandssläckning, agerandet vid bränder och 
larmandet. 

Fondens Innovationspris fick mycket uppmärksamhet under 
verksamhetsåret. Fonden producerade också en video om 
Innovationspriset 2016. Den kan ses på https://www.youtu-
be.com/watch?v=HrIishcEd6o&feature=youtu.be

Utvärdering av understödens effektivitet

Under de senaste åren har externa utvärderingar av de be-
viljade understödens effektivitet enligt typ av understöts 
utförts i fonden. Utvärderingen av effektiviteten för de all-
männa understöden till organisationer inom räddnings-
branschen utfördes redan 2012, den externa utvärderingen 
av byggnadsprojektens effektivitet 2014 och utvärderingen 
av materielprojektens effektivitet 2015. I enlighet med fon-
dens strategi är målet för effektivitetsutvärderingarna att 
uppnå den största möjliga effekten med varje beviljad euro 
i understöd.  

När det gäller materielunderstöd rekommenderade utvär-
derarna att understödsbeloppen skulle fördubblas för att 
öka materielunderstödets effektivitet. Det föreslås att en fast 

Foto 10. Brandskyddsfondens Innovationspris 2016 gick till brandmästare Harri Huumo vid Älvdalarnas räddningsverk (till höger) och brand-
man-ambulansförare Jussi-Henrikki Rautio vid Birkalands räddningsverk (i mitten). Fotot är från prisutdelningen 14.10.2016 i Jyväskylä. Priset 
utdelades av fondens styrelseordförande Kari Hannus. Foto: Pelastustieto, Esa Aalto. 
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summa för större anskaffningar reserveras för avtalsbrandkå-
rerna (t.ex. 10–20 procent av materielunderstödet). Det före-
slås att mindre understöd för avtalsbrandkårer bevaras som 
en separat ansökningsform. Resultaten av effektivitetsutvär-
deringarna kommer att utnyttjas under de kommande åren. 
Under verksamhetsåret fokuserade fondens styrelse under 
sin utvecklingsdag på att behandla understödsprinciperna 
och riktlinjerna för materielprojekt.  

1.3 Funktionell effektivitet, produktivitet 
och kvalitetsledning

Brandskyddsfondens funktionella effektivitet består av verk-
samhetens volym, produktivitet och ekonomiskhet samt 
kvalitetsledning.

Verksamhetens volym har ökat delvis till följd av fondens 
beslut om återkrav avseende byggnadsprojekt, vilka syssel-
satte sekretariatet under verksamhetsåret. Under verksam-
hetsåret fattade fondens styrelse också fler andra adminis-
trativa beslut. Till följd av det ökade antalet beslut och de 
låga verksamhetskostnaderna förbättrades de ekonomiska 
nyckeltalen avsevärt. Nyckeltalen för produktiviteten sjönk 
något på grund av att fonden ha tre tjänsteinnehavare och 
en praktikant under verksamhetsåret. Kvalitetsledningen 
höll fortfarande god standard.  

1.3.1 Verksamhetens volym  

År 2016 fattade styrelsen sammanlagt 379 beslut. Av dessa 
var 276 understödsbeslut, 19 beslut om förändring eller för-
längning, 22 beslut om återkrav, 14 administrativa beslut 
och 48 övriga beslut.

Fondens sekretariat gjorde under verksamhetsåret en ar-
betsinsats som motsvarade 3,98 årsverken. Detta var större 
än året innan (3,51).  Värt att notera är att endast fondens 
egna anställda har medräknats i årsverken i produktivi-
tetskalkylerna.  

Verksamhetens volym ökade under verksamhetsåret (tabell 
6). Antalet redovisningar som behandlades av sekretariatet 
(288 st.) steg från året innan (267 st.), liksom antalet ärenden 
som behandlades av sekretariatet. Arbetsinsatserna för im-
plementeringen av strategin, effektivitetsutvärderingarna, 
enkäterna, fondens interna revisionsprojekt eller övriga ut-
vecklingsåtgärder syns inte i kalkylerna. 

Antalet understödsbeslut (276 st.) som fondens styrelse fatta-
de 2016 var något lägre än året innan (298 st.), medan antalet 
jakande beslut (215 st.) var högre än året innan (203 st.) (tabell 
7). Totalt 22,51 miljoner euro ansöktes i understöd (2015: 31,79 
miljoner euro) och fonden beviljade 10,96 miljoner euro (2015: 

10,14 miljoner euro). Andelen beviljat understöd var 48,7 pro-
cent av det totala ansökta understödet (2015: 31,9 %).

Alla understödsbeslut fattas av fondens styrelse, som sam-
manträdde sex gånger under verksamhetsåret. För allmän-
na understöd och specialunderstöd gäller bestämda an-
sökningstider och besluten förbereds i förväg till ett visst 
styrelsemöte. Mindre understöd på mindre än 12 500 euro 
som beviljas avtalsbrandkårer för anskaffning av brand-
skyddsutrustning och teknisk utrustning utgör undantag. 
Dessa mindre understöd kan ansökas när som helst. Ansök-
ningar om mindre understöd behandlas och avgörs i regel 
vid följande styrelsemöte efter att ansökningen har inkom-
mit, under förutsättning att sökanden till ansökan bifogat 
alla handlingar som är nödvändiga för beslutet och att det 
är två veckor eller längre kvar till följande styrelsemöte.

Innovationspriset sysselsätter sekretariatet en hel del när det 
gäller beredningen och handläggningen, även om detta inte 
återspeglas i antalet beslut eller effektivitetssiffrorna. Ansök-
ningsprocessen leder årligen till ett understödsbeslut (vinna-
ren) även om fonden får ca 20 pristagarförslag som behandlas 
av sakkunnigrådet och sekretariatet. 

1.3.2 Verksamhetens produktivitet och ekonomiskhet   

Nyckeltal för fondens ekonomi finns i tabell 8. Lönsamhet 
1 i tabellen motsvarar verksamhetskostnaderna under året 
enligt fondens intäkts- och kostnadskalkyl dividerade med 
summan av fattade beslut. Lönsamhet 2 motsvarar verk-
samhetskostnaderna dividerade med antalet ärenden som 
sekretariatet har handlagt. Produktivitet 1 motsvarar antalet 
fattade beslut under året dividerat med sekretariatets årsver-
ken och produktivitet 2 antalet handlagda ärenden dividerat 
med samma uppgift.   

Bland lönsamhetssiffrorna sjönk verksamhetens kostnader 
ytterligare per beslut och verksamhetskostnaderna per be-
handlat ärende. Produktivitetssiffrorna sjönk i sin tur något 
på grund av att sekretariatets årsverken ökade. Verksamhets-
kostnaderna var fortsatt låga, knappt tre procent.

1.3.3 Kvalitetshantering

Handläggningstider för understödsansökningar och 
redovisningar
Fonden har satt upp tre månader som ett mål för ansökning-
arnas handläggningstid. Handläggningstiden räknas från 
den stund då ansökan kommer in. När det finns en utsatt 
ansökningstid räknas handläggningstiden från den dag då 
ansökningstiden löper ut. På grund av fondens mötesrytm 
har det varit svårt att uppnå den tid på tre månader, som 
man har satt som mål, i synnerhet under sommaren. I no-
vember 2016 beslöt fondens styrelse att övergå till en mål-
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Tabell 6. Brandskyddsfondens verksamhetsvolym

Verksamhetsvolym 2016 2015 2014

Styrelsens möte 6 7 7

Beslut fattade av styrelsen, totalt 379 344 336

understödsbeslut, st. 276 298 279

beslut om ändring eller förlängning, st. 19 21 22

beslut om återkrav, st. 22 0 5

administrativa beslut, st. 14 9 13

beslut om rättelse, st. 0 0 2

övriga beslut, st. 48 16 15

Redovisningar handlagda av sekretariatet 288 267 271

Ärenden handlagda av sekretariatet, totalt 667 611 607

Beslut per styrelsemöte 63 49 48

Expertjuryns och innovationsprisjuryns möten, totalt 3 4 3

Publikationer och externa utredningar 1 2 2

Sekretariatets årsverken 3,98 3,51 3,98

satt tid på fyra månader för behandlingen av ansökningar. 
Handläggningstiderna för ansökningarna är dock mycket 
rimliga, eftersom 86,59 procent av alla ansökningar fick ett 
beslut inom tre månader. Sammanlagt 37 ansökningar över-
skred den målsatta tiden, och den längsta handläggningsti-
den var 107 dagar. Nyckeltalen beskrivs i tabell 9 (Handlägg-
ningstider för understöd och redovisningar).

Specialunderstöd utbetalas i regel i efterhand med avräkning 
mot verifikat Fonden har satt upp ett mål att redovisningsan-
sökningarna ska handläggas inom två månader efter att de 
kommit in. Sammanlagt 97,22 procent av redovisningsansök-
ningarna (279 st.) behandlades inom den målsatta tiden.

Kvalitet i understödsverksamhet och interna processer
Fonden gör insatser av olika slag för att säkra att fondens be-
slut och den understödda verksamheten håller god kvalitet. 
På fondens webbplats finns elektroniska ansöknings- och re-
dovisningsblanketter jämte ifyllnadsinstruktioner med vilka 
man kan ansöka om understöd och utbetalning av beviljat 
understöd. Intresserade parter informeras på bred front om 
understöd som utlyses för ansökan vid bestämda tider och 
utlysningsbrev skickas ut med detaljerade instruktioner för 
ansökan. Fonden har också en serie allmänna anvisningar 
om hur man ansöker om understöd som hjälper intressera-
de parter att ansöka om rätt understöd, med rätta blanketter 
och i rätt tid.

Fonden säkerställer ansökningarnas kvalitet bland annat 
genom formella utlåtandeförfaranden. Dessutom granskar 
regionförvaltningsverket ansökningarna om materiel- och 
byggnadsprojekt och prioriterar ansökningarna i sin regi-
on. Syftet med förfarandet är att säkerställa den regionala 
kunskapen de regionala behoven i beslutsfattandet. Under 

verksamhetsåret prioriterade regionförvaltningsverket för 
första gången separat avtalsbrandkårernas respektive kom-
munernas projekt. Framöver kommer styrelsen att bedöma 
regionförvaltningsverkens roll i utvärderingen av byggnads- 
och materielprojekt. I anslutning till de nya självstyrande 
områdena kommer man dessutom att utvärdera regionför-
valtningsverkens roll i ansökningsprocessen.

Den som ansöker om specialunderstöd för FoU-projekt ska 
bifoga en tabell med resultatmål till ansökan. Syftet är att 
säkra att sökanden redan vid ansökan har övervägt vilka 
resultat projektet kommer att ge. Före beslutsförslag görs 
upp utvärderas FoU-projektens kvalitet av sekretariatets sak-
kunnigråd som består av tio sakkunniga inom räddnings-
branschen. Sedan 2014 har sakkunnigrådet haft en projekt-
bedömningsram som utvecklades och förenklades under 
verksamhetsåret utifrån responsen. Projekt kan nu även be-
dömas elektroniskt med hjälp av webropol-länkarna.  

Rättelse i Brandskyddsfondens beslut får yrkas inom 30 dagar 
från att beslutet delgivits. År 2013 behandlade Brandskydds-
fonden ett rättelseyrkande och år 2014 två rättelseyrkanden. 
Under 2015 behandlades inga rättelseyrkanden.  

År 2016 fick fonden 6 rättelseyrkanden. Beslut om dem fattas 
i början av 2017. Ökningen i antalet rättelseyrkanden beror på 
det interna övervakningsprojektet för byggnadsunderstöd. 
I övervakningsprojektet utredde man genom en enkät hur 
brandstationen används i dag och om det finns lokaler som 
inte för närvarande används eller som i något skede inte har 
använts av räddningsväsendet. Driftstiden för fondens under-
stöd för byggnadsprojekt är 30 år. De första besluten om åter-
krav fattades under verksamhetsåret. En del parter som fått 
beslut om återkrav har lämnat in rättelseyrkanden till fonden. 
Under verksamhetsåret resulterade besluten om återkrav av 
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Tabell 7. Understödsbeslut per möte i fonden

Understödsbeslut och 
behandlingsmöte

2016 2015 2014

St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp €

Alla understödsbeslut, antal och sökt  
understödsbelopp*

276 22 513 203 298 31 788 613 279 29 414 694

Beviljade understöd, st., och andelen jakande 
beslut av inlämnade ansökningar, %

215 77,9 % 203 68,1 % 191 68,5 %

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 215 10 963 241 203 10 135 691 191 9 869 682

Beviljade understöd, antal och 
understödsbelopp i genomsnitt, €

215 50 992 203 49 930 191 51 674

Procentandel för godkända ansökningar och 
procentandel för beviljat understöd i förhållande 
till sökt

77,9 % 48,7 % 68,1 % 31,9 % 68,5 % 33,6 %

Ansökningar om allmänna understöd 
(30.11.2016)

St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp €

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 5 2 948 765 5 2 895 275 5 2 905 967

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 5 2 875 000 5 2 830 000 5 2 770 000

Procentandel för godkända ansökningar och 
procentandel för beviljat understöd i förhållande 
till sökt

100,0 
%

97,5 % 100,0 
%

97,7 % 100,0 
%

95,3 %

FoU-projekt, upplysning, läromedel, stipen-
dier (16.2.2016, 22.3.2016 och 31.8.2016)

St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp €

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 49 6 839 384 59 4 893 368 51 4 863 695

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 27 3 211 384 35 2 899 466 30 2 777 400

Procentandel för godkända ansökningar och 
procentandel för beviljat understöd i förhållande 
till sökt

55,1 % 47,0 % 59,3 % 59,3 % 58,8 % 57,1 %

Materielprojekt (inkl. systemprojekt) 
(26.5.2016)

St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp €

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 80 3 116 458 104 5 585 040 92 5 610 522

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 49 2 202 808 44 1 997 983 36 1 733 346

Procentandel för godkända ansökningar och 
procentandel för beviljat understöd i förhållande 
till sökt

61,3 % 70,7 % 42,3 % 35,8 % 39,1 % 30,9 %

Byggnadsprojekt (22.3.2016) St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp €

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp ** 20 9 185 634 22 18 083 590 25 15 735 136

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 14 2 272 732 14 2 103 636 15 2 323 662

Procentandel för godkända ansökningar och 
procentandel för beviljat understöd i förhållande 
till sökt

70,0 % 24,7 % 63,6 % 11,6 % 60,0 % 14,8 %

Mindre materiel för avtalsbrandkårer (alla 
6 möten)

St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp € St. Understödsbelopp €

Ansökningar, antal och sökt understödsbelopp 122 422 962 108 331 340 106 299 374,24

Beviljade understöd, antal och understödsbelopp, € 120 401 317 105 304 606 105 265 274

Procentandel för godkända ansökningar och 
procentandel för beviljat understöd i förhållande 
till sökt

98,4 % 94,9 % 97,2 % 91,9 % 99,1 % 88,6 %

* Det ansökta understödsbeloppet (22 513 203 euro) innehåller information om både ansökningar som fått jakande respektive nekande beslut.
** Det ansökta understödsbeloppet för byggnadsprojekt utgör kalkylmässigt 40 % av de totala kostnaderna enligt ansökningarna. År 2016 var de 

totala kostnaderna för byggnadsprojekten 22 964 085 euro, varav 40 procent är 9 185 634 euro. I övrigt består det ansökta understödet av allmänt 
understöd 2 948 765 euro, forsknings- och utvecklingsprojekt 6 839 384 euro, materielprojekt 3 116 458 euro, mindre understöd 422 962 euro. 
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Tabell 8. Fondens ekonomi och nyckeltal

Fondens ekonomi 2016 2015 2014

Verksamhetskostnader, euro 283 691 286 681 318 288

Överföringsekonomins utgifter, euro 10 041 831 9 826 492 9 501 813

Influtna brandskyddsavgifter, euro 11 200 912 10 938 642 10 521 384

Nya understödsbeslut totalt, euro 10 963 241 10 135 691 9 868 882

Dispositionsplan för fondens medel, euro 10 800 000 10 350 000 10 105 000

Disponerade medel, euro 11 201 932 10 362 372 10 187 170

Nyckeltal 2016 2015 2014

Lönsamhet 1: verksamhetskostnader/styrelsens beslut, euro 749 833 947

Lönsamhet 2: verksamhetskostnader/sekretariatets handlagda ärenden, euro 425 469 524

Produktivitet 1: beslut/årsverken i sekretariatet 95,2 98,0 84,4

Produktivitet 2: handlagda ärenden/årsverken i sekretariatet 167,6 174,1 152,5

Handlagda ärenden i sekretariatet/månad, genomsnitt 55,6 50,9 50,6

Effektivitet 1: Andel ansökningar som handläggs inom 3 månader, % 86,59 % 91,95 % 90,0 %

Effektivitet 2: Andel redovisningar som handläggs inom 2 månader, % 97,21 % 89,14 % 98,2 %

Längsta handläggningstid för ansökan eller redovisning, arbetsdagar 49 104 102

Verksamhetskostnadernas andel av kostnaderna inom överföringsekonomin, % 2,83 % 2,92 % 3,35 %

Verksamhetskostnadernas andel av influtna brandskyddsavgifter, % 2,53 % 2,62 % 3,03 %

Planmässighet: andel av dispositionsplanen som förverkligas, % 100,87 % 100,1 % 100,8 %

Tabell 9. Handläggningstider för understöd och redovisningar

Handläggningstiderna i fonden 2016 2015 2014

Understödsansökningar kpl % kpl % kpl %

0-3 mån. 239 86,59 % 274 91,95 % 251 90,0 %

3-6 mån. 37 13,41 % 24 8,05 % 28 10,0 %

yli 6 mån. 0 0 % 0 0 % 0 0,0 %

Redovisningsansökningar kpl % kpl % kpl %

0-2 mån 280 97,22 % 238 89,14 % 266 98,2 %

2-6 mån 8 2,78 % 29 10,86 % 5 1,8 %

över 6 mån 0 0 % 0 0  % 0 0,0 %

byggnadsunderstöd i att sammanlagt 152 134 euro återbeta-
lades till fonden av tolv parter, medan två parter återbetalade 
understöd på eget initiativ till ett belopp av sammanlagt 74 
790 euro.  

Fondens styrelse bedömer att ca 200 000 euro i byggnadsun-
derstöd kommer att återbetalas till fonden under 2017 genom 
interna övervakningsbeslut. Detta belopp beaktas när nya be-
slut om byggnads- och materielprojekt fattas våren 2017.  

Elektronisk dokument- och ärendehantering

Arbetet för att definiera fondens elektroniska ärendehante-
ringsplattform inleddes i januari 2015. Projektet avbröts dock 
på grund av att det nationella projektet för att reformera rädd-
ningsväsendet kan medföra avsevärda konsekvenser för fon-
dens understödsobjekt och mottagarna av understöd samt 
därigenom för den elektroniska portalen och definitionen av 

den. Utvecklingen av den elektroniska portalen fortsätter när 
konsekvenserna av reformen av räddningsväsendet för lag-
stiftningen om fonden och de typer av understöd som beviljas 
preciseras och när de eventuella konsekvenserna av förnyelsen 
av inrikesministeriets portal (ACTA) för portalens användbarhet 
och ekonomiska livscykel blir klara.

Kommunikation
Brandskyddsfondens webbplats förnyades 2015. Webbplat-
sen vidareutvecklas i syfte att all information som behövs 
i ansökningsprocessen ska finnas på webbplatsen, i regel 
också på svenska. På webbplatsen finns aktuell information 
och allt viktigt material avseende fonden, såsom protokoll, 
meddelanden om beslut, blanketter, handlingar relaterade 
till ansökningsprocessen, redovisningsblanketter, lagstiftning, 
strategi, planeringsdokument och kontaktuppgifter. Inrikes-
ministeriet och brandskyddsfonden använder förvaltnings-
områdets gemensamma portal Acta. 
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Enkät till representanter för försäkringsbranschen 2016
Brandskyddsfonden genomförde en enkät riktad till repre-
sentanter för försäkringsbranschen angående förändringar 
i och framtidsutsikter för brandskyddssäkerheten. Enkäten 
hade samma innehåll som fem år tidigare (2011). Samman-
lagt 7 representanter för försäkringsbranschen och Finans-
branschens Centralförbund deltog i enkäten. Alla ansåg att 
det inträffat förändringar i brandsäkerheten eller brandskad-
orna under de senaste åren, och i allmänhet ansåg man att 
antalet brandskador ökat. Brandskadorna på grund av heta 
arbeten ansågs ha minskat. Detta ansågs delvis bero på ut-
bildning i heta arbeten. Representanterna för försäkrings-
branschen fick en fråga om vilka av Brandskyddsfondens 
forskningsprojekt som de anser vara nyttiga ur försäkrings-
branschens perspektiv. Fonden fick många svar och forsk-
ningsområdena varierade mellan undersökning av elektrisk 
utrustning och säkerhetslösningar för boende.  

Enligt resultaten anknyter förändringarna i säkerhetsbete-
endet till människornas ökade okunskap, inkompetens och 
likgiltighet samt en försämrad säkerhetskultur. När det gäller 
att minimera olyckor vore det viktigt att i synnerhet fokusera 
på elinstallationernas säkerhet, elrelaterade bränder, brand-
säkerhetsaspekter relaterade till äldre personer och överlag 
på förutseende, information, upplysning och utveckling av 
brandsäkerheten i boende. Enligt enkätsvaren borde man 
i brandsäkerhetsfrågor i synnerhet påverka ungdomar, äld-
re personer, personer med funktionsnedsättning och även 
byggnadsindustrin. Dessutom förväntas det moderna byg-
gandets komplexitet och den allt större byggnadsstorleken 
leda till oförutsedda risker vid bränder i framtiden. Den tek-
niska utvecklingen anses främja brandsäkerheten, så länge 
tekniken inte i sig medför risker. Ur ett tekniskt perspektiv 
kommer laddningen av nya elektriska produkter (cyklar, for-
don etc.) att öka, och detta kan medföra nya brandsäkerhets-
risker i framtiden. Avtalsbrandkårerna anses spela en viktig 
roll i upplysningen av medborgarna, och verksamhetsförut-
sättningarna för avtalsbrandkårerna borde säkerställas.

Halvordinarie brandkårers möjligheter att söka mindre 
understöd
Vid sitt möte 31.8.2016 behandlade Brandskyddsfondens sty-
relse möjligheterna för så kallade halvordinarie brandkårer att 
ansöka om understöd hos Brandskyddsfonden utifrån sekreta-
riatets omfattande enkät. Enkäten utredde på ett allmänt plan 
alla avtalsbrandkårer i Finland och deras verksamhetsform. Alla 
räddningsverk svarade på enkäten. Dessutom ställdes frågor 
om behovet hos de brandkårsföreningar som grundats för 
halvordinarie brandkårers verksamhet av att ansöka om mindre 
understöd för till exempel skyddsutrustning för ungdomsav-
delningar. En stor del av räddningsverken var för beviljande av 
mindre understöd även till halvordinarie brandkårsföreningar.  

Enligt Brandskyddsfondens beslut kan mindre understöd 
från och med 2017 även beviljas brandkårsföreningar som 

grundats för halvordinarie brandkårers verksamhet. Under-
stöd kan beviljas om en halvordinarie brandkår ingår avtal 
som avses i 25 § i räddningslagen med ett räddningsverk. 
Understöd beviljas i regel för anskaffning av skyddsutrust-
ning för brandkårsföreningarnas ungdomsavdelningar. 
Brandkårsföreningen ska ha ingått ett brandkårsavtal med 
ett räddningsverk om ordnande av verksamhet vid en ung-
domsavdelning och till ansökan ska fogas ett positivt utlå-
tande av räddningsverket. Understöden är behovsprövade.

1.4 Personal, hantering och utveckling 
av intellektuella resurser

Brandskyddsfondens styrelse fattar beslut i ärenden som är 
viktiga och omfattande med tanke på fondens verksamhet 
och ekonomi samt ordnar bokföringen och medelförvalt-
ningen ändamålsenligt. I enlighet med fondlagen består 
Brandskyddsfondens styrelse av en styrelseordförande och 
sju medlemmar med en suppleant. Inrikesministeriet utnäm-
ner styrelseordföranden samt medlemmarna och supplean-
terna för en treårig mandatperiod. Den nuvarande styrel-
sens mandatperiod började 1.3.2014 och upphör 28.2.2017. 
Enligt 4 § i Statsrådets förordning om brandskyddsfonden 
består styrelsen av en ordförande och som ledamöter en 
företrädare för inrikesministeriets räddningsavdelning, en 
företrädare för kommunernas centralorganisation, en före-
trädare för försäkringsbranschens centralorganisation samt 
fyra övriga medlemmar. Enligt etablerad praxis har styrelsen 
haft två riksdagsledamöter, en räddningsdirektör och en re-
presentant för räddningsbranschen.

Under 2016 sammanträdde styrelsen sex gånger. Brand-
skyddsfondens styrelse har i flera år haft för vana att utöver 
sina ordinarie möten hålla ett utvecklingsseminarium där 
man behandlar olika utvecklingsinsatser i fondens verksam-
het och håller presentationer om aktuella teman inom rädd-
ningsväsendet.  Utvecklingsseminariet under verksamhets-
året ordnades i Paavola räddningsstations lokaler i Lahtis. 
Dessutom ordnade fondens styrelse ett möte på den gamla 
centralbrandstationen i Åbo i Egentliga Finland.  

Fondens sekretariat är i inrikesministeriets tjänst. Fondens se-
kretariat bestod under verksamhetsåret av tre ordinarie tjäns-
ter och en praktikant. Uppgifterna och ansvarsfördelningen i 
fondens sekretariat fastställs varje år i befattningsbeskrivning-
ar samt i följande års arbetsplan som behandlas vid styrelse-
mötet. Fondens anställda deltar i resultat- och utvecklings-
samtal årligen i enlighet med inrikesministeriets praxis.

Brandskyddsfonden har inga planer eller program för hante-
ring eller utveckling av fondens intellektuella resurser, utan 
fondens sekretariat omfattas av inrikesministeriets planer 
och program. Fondens sekretariat kan också delta i utbild-
ning enligt fondens specialbehov.
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Bild 11. Brandskyddsfondens styrelse 1.1.2016 – 31.12.2016. Simo Tarvainen (övre raden från vänster), Vesa-Pekka Tervo, Jari Hyvärinen,  
Petri Mero, Mika Kättö (nedre raden från vänster), Kari Hannus, Kari Rajamäki, Anne Holmlund. Foto: Perttu Vepsäläinen.

Styrelsens sammansättning 1.1.–31.12.2016:

Ordförande: Kari Hannus, biträdande stadsdirektör, Björneborgs stad

Medlemmar: Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, inrikesministeriet, vice ordförande
 personlig ersättare Taito Vainio, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet
 Anne Holmlund, Satakunta landskapsfullmäktige, II vice ordförande, inrikesministeriet 2007–2011 
 personlig ersättare Peter Östman, riksdagsledamot
 Jari Hyvärinen, räddningschef, räddningsbranschens organisationer
 personlig ersättare Brita Somerkoski, specialforskare
 Petri Mero, ledande expert, Finansbranschens Centralförbund rf
 personlig ersättare Risto Karhunen, direktör, Finansbranschens Centralförbund rf
 Vesa-Pekka Tervo (1.3.2016-), utvecklingschef, Finlands Kommunförbund
 personlig ersättare Jari Lepistö (16.12.2015-), koordinator, Finlands Kommunförbund
 Jussi Rahikainen (-29.2.2016), utvecklingschef för räddningsväsendet, Finlands Kommunförbund
 personlig ersättare Kirsi Rontu (-15.12.2015), chef för samhällsteknik  
 Kari Rajamäki, ordförande för Norra Savolax landskapsfullmäktige, inrikesminister 2003–2007
 personlig ersättare Risto Kalliorinne, servicechef, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, social rehabilitering
 Simo Tarvainen, räddningsdirektör personlig ersättare Jaakko Pukkinen, räddningsdirektör
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1.5.1 Finansieringens struktur 

Brandskyddsfonden är en fond som står utanför statsbudge-
ten. Brandskyddsfondens intäkter 2016 bestod nästan i sin 
helhet av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat 
till fonden för 2015 (11 200 911,75 euro). De influtna brand-
skyddsavgifterna var ca 2,40 procent större än 2015 (10 938 
641,73 euro). Enligt lagen om brandskyddsfonden (306/2003) 
ska en brandskyddsavgift betalas årligen för brandförsäkrad 
fast och lös egendom i Finland i syfte att främja förebyggan-
det av eldsvådor samt räddningsverksamheten. Alla som 
bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldiga att betala 
brandskyddsavgift. Ett utländskt EES-försäkringsbolag som i 
Finland fritt tillhandahåller försäkringstjänster ska i Finland ha 
ett ombud för betalning av brandskyddsavgiften.

Förändringarna i de influtna brandskyddsavgifterna beror 
på storleken på influtna premieinkomster från brandförsäk-
ringar, vilket delvis beror på den allmänna ekonomiska akti-
viteten och på försäkringspremiernas utveckling. De influt-
na avgifterna under 2017 beräknas uppgå till omkring 11,35 
miljoner euro.  

1.5.2 Budgetutfall

För Brandskyddsfonden utarbetas årligen en genomföran-
deplan för strategin samt en ekonomiplan som innehåller 
en budget och en dispositionsplan. Brandskyddsfondens 
styrelse godkände på sitt möte 01-12-2015 budgeten och 
dispositionsplanen för 2016. Då uppskattade man att de av-
gifter som skulle redovisas skulle uppgå till ca 10,8 miljoner 
euro, men utfallet på 11,20 miljoner euro översteg den bud-
geterade summan avsevärt. I budgeten för 2016 beräknades 
ca 6,61 miljoner euro gå åt till att betala understöd på basis 
av beslut givna under tidigare år och nya beslut fattas för 

10,8 miljoner euro. Sammanlagt 2,01 miljoner euro skulle al-
lokeras till nya beslut om byggnadsprojekt, 2,4 miljoner euro 
till materielprojekt, 2,84 miljoner euro till allmänna under-
stöd för organisationer, 3,2 miljoner euro till FoU-projekt och 
0,35 miljoner euro till mindre understöd för avtalsbrandkårer.

Understödet för byggnadsprojekt var 252  732 euro högre 
än planerat och understödet för materielprojekt var 197 192 
euro lägre än planerat under verksamhetsåret. Besluten om 
understöd för byggnads- och materielprojekt har alltid delvis 
kunnat fattas samtidigt, varvid man vid behov kunnat justera 
understödet mellan understödstyperna. Under verksamhets-
året fanns det många viktiga byggnadsprojekt som fonden 
bestämde sig för att stödja. För avtalsbrandkårernas mindre 
materielanskaffningar beviljades 51 317 euro mer än budge-
terat. Fonden fick fler ansökningar om mindre understöd från 
avtalsbrandkårer än väntat under verksamhetsåret. 

I verksamhets- och ekonomiplanen reserverades sammanlagt 
305 000 euro för fondens förvaltningsutgifter för 2016. De re-
aliserade förvaltningsutgifterna var sammanlagt 283 691 euro 
(2015: 286 681 euro). Förvaltningsutgifterna var något lägre än 
budgeterat. På det stora hela var utfallet för budgeten bra.

Siffrorna i bilaga 2 till bokslutet och siffrorna i diagram 3 
(Jämförelse av budgetutfallet 2016) innefattar understöd 
som beviljats under verksamhetsåret. Siffrorna avviker från 
kostnaderna för överföringsekonomin som redovisats i bok-
slutets intäkts- och kostnadskalkyl. Dessa kostnader beskri-
ver utbetalda understöd och ändringen i betalningsförbin-
delserna. De beviljade understöden betalas i regel samma år 
som de beviljats eller under de två därpå följande åren. Den 
andel av alla beviljade understöd som är obetald vid årets 
slut (förbindelser) redovisas i bokföringen under kortfristiga 
skulder.

1.5 Bokslutsanalys

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Suunnitelma

Toteutunut

Järje
stö

jen 

yleisa
vustu

kse
t

Kalusto
hankkeet

Sopim
usp

alokuntie
n 

pienkalusto

Diagram 3. Jämförelse av budgetutfallet 2016 
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De influtna brandskyddsavgifterna har stigit positivt (di-
agram 4), vilket innebär att understöd kan beviljas allt fler 
sökande. Förvaltningsutgifterna avdras från de influtna 
brandskyddsavgifterna, resten kan beviljas som understöd 
för projekt som främjar förebyggande av bränder och rädd-
ningsverksamheten. I ekonomiplanen för 2018–2019 har 
man för förvaltningsutgifterna reserverat 450 000 euro för  
(2018) och 550 000 euro (2019). I summorna beaktas even-
tuella kostnader för utvecklingen av fondens portal. År 2017 
förväntas förvaltningsutgifterna uppgå till 320 000 euro. 
Mängden beviljade understöd enligt ekonomiplanen för 
2017–2019 anses vara måttlig, eftersom bedömningen av 
de influtna brandskyddsavgifterna för de kommande åren 
kan uppdateras vid behov. 

Fondens mål är att varje år bevilja understöd som motsvarar 
de influtna brandskyddsavgifterna efter avdraget för förvalt-
ningsutgifter. År 2016 lyckades fonden väl i detta. De influt-
na brandskyddsavgifterna och de beviljade understöden låg 
nära varandra. Uppnåendet av målet beror utöver på de in-
flutna brandskyddsavgifterna dessutom på hur mycket un-
derstöd som beviljas, återbetalas och återkrävs.  

De frigjorda förbindelserna för underrealiserade projekt om 
vilka beslut fattats uppgick till sammanlagt 561  786 euro 
2015 ( 2013: 682  924 euro, 2014: 316  131,52 euro, 2013: 
406 749 euro). Sammanlagt 33 projekt genomfördes till läg-
re kostnader än den beslutsförenliga budgeten, vilket inne-
bär att det underrealiserade beloppet var 17 024 euro. Sprid-
ningen i underrealiseringen var dock stor mellan projekten. 
Underrealiseringen kan beaktas när nya projektbeslut fattas, 
i synnerhet om fonden får information om detta i god tid 
före utgången av året. 

1.5.3 Intäkts- och kostnadskalkyl

I bokslutet redovisas talen från räkenskapsperioden 2016 i 
euro och jämförelsetalen för 2015.

Brandskyddsfondens intäkter 2016 bestod nästan i sin hel-
het av brandskyddsavgifter som försäkringsbolag betalat 
till fonden för 2015 (11 200 911,75 euro). För betalningspre-
stationer som eventuellt inte blivit redovisade fastställs en 
dröjsmålsränta (9,5 procent fr.o.m. den 1 januari 2009). Un-
der verksamhetsåret uppgick fondens finansiella intäkter till 
20 750 euro. Dessa bestod av räntor på återbetalningar av 

Diagram 4. Influtna brandskyddsavgifter i relation till beviljade understöd 2000–2019* 
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understöd till fonden i slutet av året. Summan har upptagits 
i kostnaderna för överföringsekonomin. 

De totala realiserade förvaltningskostnaderna var 283  691 
euro och var nästan lika stora som för 2015 (286 681 euro). 
Brandskyddsfondens förvaltningskostnader var i linje med 
2015.   Jämfört med de influtna brandskyddsavgifterna var 
förvaltningskostnadernas andel mycket låg, 2,62 procent av 
de influtna brandskyddsavgifterna (2015: 2,62 %). Personal-
kostnaderna i intäkts- och kostnadskalkylen (23 283,81 euro) 
inkluderar endast styrelsens arvoden. Sekretariatets löne-
kostnader finns under inköp av tjänster.
 
Fonden köpte tjänster (inkluderar alla konton som börjar 
med 43) för totalt 245 881,63 euro under 2016. År 2015 upp-
gick köpta tjänster till sammanlagt 246 737,33 euro. Kontot 
(43950000) för inköp av tjänster från statens ämbetsverk 
och inrättningar omfattar lönekostnaderna för sekretariatets 
tre anställda och en praktikant samt avtalsfaktureringarna 
från servicecentralen för statens ekonomi- och personför-
valtning. Kostnaderna på kontot (43950000) uppgick un-
der verksamhetsåret till 232  315,45 euro. Kostnaderna för 
konto 43950000 innehåller sekretariatets löner och servi-
ceavgifterna för Palkeet. Brandskyddsfonden betalade inga 
serviceavgifter till Valtori. År 2015 var kostnaderna för kon-
tot (43950000) 205 364 euro. Utfallet för Palkeets avtalsfak-
turering under verksamhetsåret var 14 446,20 euro och för 
förvaltningens IT-central 0 euro. Utfallet för Palkeets avtals-
fakturering under 2015 var 11  045,76 euro och för förvalt-
ningens IT-central 1 347,50 euro. De externa arvodena var 
19 634 euro och resekostnaderna 8 006,57 euro.

Variationen i kostnaderna för överföringsekonomin beror 
på både variationer i beviljat understöd och på fondens 
intäktsförda understöd för projekt som avslutats innan allt 
understöd använts. År 2016 var kostnaderna för överfö-
ringsekonomin 10  041  831 euro. År 2015 var kostnaderna 
för överföringsekonomin 9  286  492 euro. I början av 2015 
ändrades kostnadsklassificeringen för överföringsekonomin 
så att den motsvarar nationalräkenskaperna. Till sitt innehåll 
motsvarar kostnaderna för lokalförvaltningen den tidigare 
klassificeringen Kostnader för kommunerna för 2014. Kost-
naderna för statsförvaltningen omfattar kostnaderna för 
statens budgetekonomi och universiteten. Kostnaderna för 
2016 och 2015 är jämförbara. 

Kostnaderna för lokalförvaltningen var 4 458 800 euro under 
verksamhetsåret, vilket var 1 249 612 euro mer än året innan. 
Kostnaderna för icke-vinstsyftande samfund var 
5 256 410,64 euro. År 2015 var kostnaderna för icke-vinstsyf-
tande samfund 4 739 347 euro. Kostnaderna för statsförvalt-
ningen var i sin tur 265 647 euro. År 2015 var motsvarande 
kostnader 1 301 678 euro. Kostnaderna för näringslivet var 
negativa, -2 170 euro, medan de var 33 841 euro 2015.   

Den årliga variationen i kostnaderna har varit sedvanlig. Se-
dan 2015 har återbetalningar av understöd upptagits som 
justeringar av ifrågavarande kostnadskonto. I juni 2016 in-
förde fonden Kieku-uppföljningsobjekt 1, med vars hjälp 
man samlar information om återkrav och återbetalningar på 
eget initiativ. År 2016 återkrävdes sammanlagt 152 134 euro, 
medan sammanlagt 136 743,36 euro återbetalades på eget 
initiativ. Utöver dessa återbetalningar har kostnadskontot 
justerats med oanvända andelar av förbindelser som bevil-
jats under tidigare år, till följd av vilka till exempel kostnader-
na för näringslivet är på minus i bokslutet. 

Räkenskapsperiodens överskott var 871 743,95 euro. Över-
skottet var 483 456 euro mindre än året innan, 1 355 199,93. 
Skillnaden beror på att kostnaderna för överföringsekono-
min 2016 var 755 338 euro större än 2015 och på att de 
influtna brandskyddsavgifterna var 262 270 euro större än 
2015. Räkenskapsperiodens överskott har upptagits i eget 
kapital i balansräkningen. 

1.5.4 Balansräkning

Brandskyddsfondens finansieringstillgångar (samlings-
kontofordran på staten) var vid ingången av räkenskaps-
perioden totalt 18  260 601,71 euro och vid utgången 
20 287 564,79 euro. För de fordringar fonden har på staten 
betalas ingen ränta. . 

Fondens kortfristiga främmande kapital i slutet av räken-
skapsperioden var 11 151 069,13 euro, varav de kortfristiga 
leverantörsskuldernas andel var 837 273,09 euro (822 301,55 
euro i slutet av föregående år) och obetalda åtaganden ba-
serade på Brandskyddsfondens tidigare beslut till ett belopp 
av 10 312 348 euro (9 171 985 euro i slutet av föregående 
år). Dessa åtaganden syns i fondens kortfristiga resultatreg-
leringar.

Brandskyddsfondens fordringar på försäkringsbolag och 
andra betalningsskyldiga för 2016 beräknas uppgå till cirka 
11,35 miljoner euro. I de brandförsäkringsavgifter som för-
säkringsbolagen uppbär ingår en brandskyddsavgift på 3 
procent som i bolagens balansräkningar 31-12-2015 syns 
som en skuld till staten, och den har dragits av från bolagens 
premieintäkter. Brandskyddsavgifterna ska enligt 5 § i lagen 
om brandskyddsfonden betalas till Brandskyddsfonden se-
nast 31-12-2017. Dessa belopp redovisas inte som fordringar 
i brandskyddsfondens bokföring.

Besluten om allmänna understöd för 2017 (2 875 000 euro) 
fattades vid styrelsemötet 30.11.2016. De allmänna under-
stöden kommer i regel att utbetalas i efterhand med avräk-
ning mot verifikat i tre omgångar under 2017. Understöds-
tagaren kan ansöka om förskott för varje betalning. Dessa 
åtaganden är inte upptagna i de kortfristiga resultatregle-
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ringarna i balansräkningen 2016 utan räknas som åtagand-
en för 2017 och har inkluderats i kostnaderna inom över-
föringsekonomin och i de kortfristiga resultatregleringarna 
som nya beslut 01-01-2017. . 

Räkenskapsperiodens överskott var 871  743,95 euro. Efter 
överföringen av överskottet uppgår fondens eget kapital till 
9 136 495,66 euro. Utifrån vad som rapporteras ovan har fonden 
fortfarande en utmärkt faktisk likviditet och ekonomisk ställning.

De uppgifter som ges i bilagorna till bokslutskalkylerna finns 
nedan i denna bokslutshandling.

1.5.5 Finansieringsanalys

I fondens finansieringsanalys redovisas penningflödet i 
fondens egen verksamhet, penningflödet i överföringseko-
nomin samt penningflödet för finansieringen över en tre-
årsperiod (2014-2016). Penningflödet för fondens egen verk-
samhet var 10,91 miljoner euro, vilket var ca 2,53 procent 
mer än 2015 (10,64 miljoner euro). År 2014 var penningflö-
det för fondens egen verksamhet 10,19 miljoner euro. Ök-
ningen i penningflödet för fondens egen verksamhet beror 
på uppgången i brandskyddsavgifterna.

År 2016 var bruttoutgifterna för överföringsekonomin 
(10,04 miljoner euro) 8,1 procent högre än året innan (9,29 
miljoner euro). År 2014 var bruttokostnaderna för överfö-
ringsekonomin 9,50 miljoner euro. Till följd av uppgången 
i brandskyddsavgifterna har fonden kunnat bevilja mer un-
derstöd än året innan. Fondens kassaflöde uppgick till -1,16 
miljoner euro, då det föregående år var -0,93 miljoner euro. 
Fondens likvida medel (20 287 564,79 euro) ökade från året 
innan (18 260 601,71 euro) med totalt 2 026 963,08 euro 
(11,1 %). Fondens likvida medel ökade 2015 jämfört med 
2014 med 420 801,14 euro (2,36 %). Uppgången i likvida 
medel beror främst på intäktsöverskottet för tidigare år.

1.6 Utvärderings- och fastställelseutlå-
tande från den interna kontrollen

Enligt förordningen om statsbudgeten (BF 65§) ska den 
verksamhetsberättelse som ingår i bokslutet innehålla en 
utvärdering av ändamålsenligheten och tillräckligheten när 
det gäller den interna kontrollen och den riskhantering som 
ingår i den samt ett utlåtande som utarbetats på basis av 
detta och som gäller den interna kontrollens tillstånd och de 
viktigaste utvecklingsbehoven (utlåtande om utvärdering 
och bekräftelse gällande den interna kontrollen).

I utlåtandet om utvärderingen och bekräftelsen av den in-
terna kontrollen konstateras att den interna kontrollen och 
riskhanteringen är ändamålsenlig och tillräcklig. I utlåtandet 

konstateras den interna kontrollens tillstånd och de viktigas-
te utvecklingsbehoven. 

HAUS Kehittämiskeskus Oy riktade en utvärderingsenkät till 
Brandskyddsfondens styrelsemedlemmar och sekretariat 
om intern kontroll och riskhantering hösten 2016. Enkäten 
baserar sig på finansministeriets utvärderingsmodell för in-
tern kontroll och riskhantering och på dess snäva ram. Frå-
gorna i utvärderingen anpassades till Brandskyddsfondens 
verksamhet och skickades till 12 personer. Enkäten besvara-
des av 10 personer, varav 6 var medlemmar i styrelsen och 3 
i sekretariatet. En persons bakgrundsuppgifter saknas. 

När det gäller bokslutet för 2016 framlägger Brandskyddsfonden 
sitt bekräftande utlåtande om den nu genomförda utvärderingen. 

Sammanfattning av resultaten
Läget för den interna kontrollen och riskhanteringen är bra på 
olika delområden. De använda utvärderingskriterierna var bra, 
ganska bra, ingen åsikt, måttlig och svag. Det fanns inga stör-
re skillnader mellan utvärderingsområdena. Medeltalet för de 
sex utvärderingsområdena var 4,12/5.

Uppföljningen fungerar väl i Brandskyddsfonden. Resultaten 
av externa utvärderingar gås igenom regelbundet och åtgär-
der vidtas på basis av dem.

Den interna operativa miljön och verksamhetens struktur fung-
erar. Den operativa kulturen är bra. Brandskyddsfondens upp-
gifter och ansvarsfördelning har fastställts tydligt och ansvars-
förhållandena har dokumenterats. Brandskyddsfonden har 
tillräcklig finansiering och kompetens. Fondens grundläggan-
de uppgift är klar och de strategiska målen som stöder upp-
giften har fastställts. I planeringen av verksamheten baserar sig 
strategin och planerna på en analys av den operativa miljön. 

Kontrollåtgärderna uppskattas på det stora hela vara fung-
erande i Brandskyddsfonden. Uppföljningen av verksam-
heten, planeringen av åtgärderna och uppföljningen av 
kontrollen fungerar också bra. Verksamhetsprocesserna och 
förfarandena för understödsverksamheten har beskrivits 
och dokumenterats. Processen är klar och tillförlitlig. Upp-
handlingsprocesserna för varor och tjänster har definierats 
och anvisningarna för ekonomiförvaltningen är aktuella. 

Måluppställningen fungerar bra, i synnerhet fondens mål 
och uppgifter upplevdes vara klara. Kommunikationen 
fungerar relativt bra i fonden. Fondens styrelse får nödvän-
dig information och fonden har fungerande förfaranden för 
intern kommunikation och växelverkan. Den styrande nivån 
får rapporter och information om operativa risker. 

Riskhanteringsförfarandena fick det lägsta betyget i utvär-
deringen, men det var numeriskt ändå relativt bra, 3,8/5.
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Kuva 12. HAUS toteutti Palosuojelurahaston hallituksen jäsenille ja rahaston sihteeristölle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

arviointikyselyn vuonna 2016. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila oli eri osa-alueilla mitattuna hyvä. Käytetyt

arviointiasteikot olivat hyvä, melko hyvä, en osaa sanoa, kohtuullinen ja heikko. Kaikkien kuuden arviointiosa-alueiden

yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,12. Arviointiosa-alueiden pisteet: Seuranta = 4,4. Sisäinen toimintaympäristö ja toiminnan rakenteet

=4,3. Valvontatoimenpiteet = 4,2. Tavoitteiden asettaminen= 4,0. Tiedonkulku =4,0. Riskien hallintamenettelyt = 3,8. 

Yhteenveto kehittämisehdotuksista

Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä kysely tuotti kehittämisehdotuksia

Palosuojelurahaston toimintaan varten.  

Kehittämisehdotuksina todetaan, että rahaston tulisi kehittää systemaattinen tapa

tunnistaa, arvioida ja priorisoida toiminnan laillisuuteen, tuloksellisuuteen ja

raportointiin liittyviä riskejä. Tunnistettuja, dokumentoituja ja priorisoituja riskejä on

hyvä tarkastella vuosittain osana rahaston toiminnan suunnitteluprosessia.

Riskienhallinnan tilaa on myös hyvä arvioida vuosittain osana toimintakertomukseen

sisältyvää sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumaa. Myös toiminnan

suunnitteluun kannattaa panostaa. 

Riskienhall innan menettelyjen kehit täminen nostetaan ensisi jaiseksi

kehittämiskohteeksi. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilaa tullaan jatkossa

tarkastelemaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Ensi vuoden

aikana Palosuojelurahasto tulee tunnistamaan ja luokittelemaan riskit.  

Tavoitteita ja seurantamittareita voidaan viedä konkreettisemmalle tasolle ja varmistaa

niiden liittyminen osaksi hallitusohjelman ja hallinnonalan tavoitteita.

Toimintaprosessien ja avustustoiminnan kuvaukset on hyvä pitää ajan tasalla ja niiden

toimivuutta kannattaa arvioida säännöllisin väliajoin. Toimintaprosesseihin ja

avustustoimintaan liittyvät valvontatoimenpiteet olisi hyvä käydä lävitse kuvausten

päivittämisen yhteydessä. Sisäministeriön sisäinen tarkastus on omassa

tarkastuskertomuksessaan myös kiinnittänyt huomiota prosessikuvauksien

ajantasaisuuteen ja valvontamenettelyihin. Palosuojelurahasto on toteuttanut

kertomusvuonna prosessien kuvaamiseen liittyvät toimenpiteet.
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Foto 12. HAUS riktade en utvärderingsenkät till Brandskyddsfondens styrelsemedlemmar och sekretariat om intern kontroll och riskhantering 
2016. Läget för den interna kontrollen och riskhanteringen var bra på olika delområden. De använda utvärderingskriterierna var bra, ganska bra, 
ingen åsikt, måttlig och svag. Medeltalet för de sex utvärderingsområdena var 4,12. Utvärderingsområdenas poäng: Uppföljning = 4,4. Intern 
operativ miljö och verksamhetens struktur = 4,3. Kontroll = 4,2. Måluppställning = 4,0. Kommunikation = 4,0. Riskhanteringsförfaranden = 3,8. 

Sammanfattning av utvecklingsförslagen
Enkäten om intern kontroll och riskhantering resulterade i ut-
vecklingsförslag för Brandskyddsfondens verksamhet.  

I dem konstateras att fonden borde utveckla ett systema-
tiskt sätt att identifiera, utvärdera och prioritera risker relate-
rade till verksamhetens laglighet, resultat och rapportering. 
Identifierade, dokumenterade och prioriterade risker borde 
analyseras årligen i anslutning till planeringsprocessen för 
fondens verksamhet. Det är också bra att utvärdera riskhan-
teringens läge i anslutning till utlåtandet om utvärderingen 
och bekräftelsen av intern kontroll i den årliga verksamhets-
berättelsen. Det gäller också att satsa på planeringen av 
verksamheten. 

Utvecklingen av förfarandena för riskhantering blir ett priori-
terat utvecklingsobjekt. Läget för den interna kontrollen och 
riskhanteringen kommer framöver att utvärderas i anslutning 
till den årliga planeringen av verksamheten och ekonomin. 
Under nästa år kommer Brandskyddsfonden att identifiera 
och klassificera riskerna.  

Målen och indikatorerna kommer att konkretiseras, och 
dessutom säkerställer man att de anknyter till målen för re-
geringsprogrammet och förvaltningsområdet. Det gäller att 
uppdatera beskrivningarna av verksamhetsprocesserna och 
understödsverksamheten och utvärdera deras ändamålsen-
lighet regelbundet. Kontrollåtgärderna relaterade till verk-

samhetsprocesserna och understödsverksamheten borde 
ses över när beskrivningarna uppdateras. Inrikesministeriets 
interna kontroll har i sin kontrollberättelse även fäst upp-
märksamhet vid processbeskrivningarnas aktualitet och 
kontrollförfarandena. Brandskyddsfonden har under verk-
samhetsåret vidtagit åtgärder relaterade till beskrivningen 
av processerna.

Ett utvecklingsobjekt är kommunikation om strategin och 
målen. Enligt rapporten kunde målen konkretiseras och för-
tydligas något, liksom också indikatorerna för verksamheten. 
Kommunikationen om strategin och målen kunde utvecklas 
i anslutning till implementeringen av strategin. Dessutom 
kunde nya metoder utvecklas för kommunikationen med 
intressenterna. Kommunikationen i undantagssituationer 
borde utvärderas som en del av riskhanteringsförfarandena. 
Åtgärderna relaterade till kommunikation kommer att gran-
skas under de kommande åren. 

1.6.1 Kontroller och centrala observationer  
relaterade till Brandskyddsfonden

Statens revisionsverk har avgett mellanrapporter daterade 
15-03-2016 om revisionen av Brandskyddsfonden för 2015 
samt en årsrapport daterad 18-03-2016.

I revisorns årssammandrag konstateras det att revisionen 
hänfört sig till Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 
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och bokslutskalkyler inklusive noter samt bokföringen som 
utgjort grunden för dessa uppgifter och redovisningen av 
effektiviteten, den interna kontrollen samt iakttagande av la-
gen om förordningen om Brandskyddsfonden och de cen-
trala bestämmelserna om statsbudgeten. Det finns inget att 
anmärka på avseende bokslutskalkylerna och noterna till 
dem.

När det gäller beskrivningen av effektiviteten har revisionen 
endast fokuserat på uppgifterna om den operativa effektivi-
teten. Verksamhetens ekonomiskhet har förbättrats både när 
det gäller fattade beslut och behandlade ärenden jämfört 
med året innan. Produktiviteten beskrivs enligt sekretariatets 
årsverken mätt både per fattade beslut och per behandla-
de ärenden. Även verksamhetens produktivitet förbättra-
des något mätt med båda produktivitetsnyckeltalen. Under 
verksamhetsåret gjorde fondens sekretariat en arbetsinsats 
på 3,51 årsverken jämfört med 3,98 årsverken året innan. 
Antalet beslutsärenden som styrelsen behandlade vid sina 
möten var något högre än året innan. Antalet redovisningar 
(267 st.) som sekretariatet behandlade låg ungefär på sam-
ma nivå som året innan (271 st.). De presenterade uppgif-
terna kan anses vara riktiga och tillräckliga i förhållande till 
brandskyddsfondens verksamhet.

Enligt verksamhetsberättelsen har man i Brandskyddsfon-
den under verksamhetsåret inte observerat fel, missbruk el-
ler brott knutna till fondens medel. Fel eller missbruk har inte 
heller uppdagats i revisionen.

I årssammandraget konstateras att ingen systematisk utvär-
deringsram har använts i den interna kontrollens utlåtande 
om utvärdering och bekräftelse. När det gäller den interna 
kontrollens utlåtande om utvärdering och bekräftelse re-
kommenderas att fonden framöver ska utnyttja utvärde-
ringsramen i utlåtandet. Det finns inget att anmärka på verk-
samhetsberättelsens uppgifter om återkrav.

Ställningstaganden, utlåtanden och gransknings-
rapporter 2016  

I inrikesministeriets ställningstagande av 7.6.2016 (SMD-
nr-2016-224) konstateras att Brandskyddsfonden har beaktat 
responsen från tidigare år.

Enligt ministeriets ställningstagande är uppgifterna i Brand-
skyddsfondens verksamhetsberättelse och bokslut riktiga 
och tillräckliga. Brandskyddsfondens verksamhetsberättelse 
innehåller en omfattande och detaljerad utredning av un-
derstödstagarnas verksamhet. I stället för att beskriva verk-
samheten kunde Brandskyddsfonden fokusera mer på en 
analys av resultaten och effektiviteten. Bokslutet innehåller 
inte ett utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällan-
de den interna kontrollen enligt 65§ i förordningen om 

statsbudgeten, och detta ska införlivas i bokslutet för 2016. 
Inrikesministeriet rekommenderar att fonden inför den 
systematiska utvärderingsramen för intern kontroll och risk-
hantering.   

I sitt ställningstagande konstaterar ministeriet att Brand-
skyddsfondens verksamhetsutgifter per antalet beslut (833 
euro) sjönk från året innan (947 euro 2014), eftersom anta-
let anställda (3,51 åv) var lägre än året innan (3,98 åv). An-
talet beslut/sekretariatets åv (98) steg jämfört med tidigare 
år (84,4 st. 2014). Antalet beslut fattade av Brandskydds-
fondens styrelse (344 st.) och antalet redovisningar som 
sekretariatet behandlade (267 st.) låg på samma nivå som 
under tidigare år. År 2015 fortsatte fonden att målmedve-
tet utveckla verksamheten, och inrikesministeriet anser att 
sekretariatet arbetat mycket högklassigt trots personbyten.

Ministeriet anser att det är positivt att Brandskyddsfonden 
har fäst uppmärksamhet vid de krav som den riksomfat-
tande reformen av räddningsväsendet ställer. Inrikesminis-
teriet har som mål att under 2016 starta ett lagstiftnings-
projekt genom vilket styrningen av Brandskyddsfonden 
utvecklas och uppmärksamhet fästs vid resultatmålen.  För 
närvarande ställer inrikesministeriet inga resultatmål på 
Brandskyddsfonden.

Ministeriets betyg för Brandskyddsfonden år 2015 var 9,0. 
Även under tidigare år (2012–2014) har fonden fått bety-
get 9,0.

Inrikesministeriet har 18.11.2015 gett ett utlåtande om 
Brandskyddsfondens genomförandeplan för strategin 
2016. Ministeriet anser att Brandskyddsfondens genomför-
andeplan för strategin är i linje med de nationella utveck-
lingsmålen för räddningsväsendet.  

Som enskilda observationer lyfter ministeriet fram Brand-
skyddsfondens objekt för särskilt understöd: tryggandet 
av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar och 
nationella projekt. Med tanke på tryggandet av räddnings-
väsendets serviceförmåga är det viktigt att stödja avtals-
brandkårarnas verksamhetsförutsättningar. Dessutom är 
utvecklingen av räddningsväsendet på ett nationellt plan 
ett mål i regeringsprogrammet, och genom sin verksam-
het stöder fonden detta mål i synnerhet genom att bevilja 
understöd för projekt relaterade till nationella helheter. 

Inrikesministeriet anser att det är positivt att Brandskydds-
fonden lättar upp och harmoniserar den ekonomiska rap-
porteringen. Ministeriet rekommenderade att fonden vid 
utvecklingen av sin verksamhet skulle iaktta Statskontorets 
anvisning Från upphandling till betalning.
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Som sammanfattning av Brandskyddsfondens genomföran-
deplan för strategin 2016 konstaterade ministeriet att pla-
nen kan understödas och att den motsvarar räddningsvä-
sendets nationella utvecklingsbehov.

Inrikesministeriets interna kontroll 

Inrikesministeriets interna kontroll granskade Brandskydds-
fonden i enlighet med sin granskningsplan 2015. Syftet 
med granskningen var att få en övergripande bild av Brand-
skyddsfondens verksamhet samt av lednings-, förvaltnings- 
och kontrollsystem inklusive intern kontroll och riskhante-
ring. Enligt granskningen iakttar Brandskyddsfonden i sin 
verksamhet lagstiftningen och principerna för god förvalt-
ning. Brandskyddsfondens anvisningar är exakta, och under-
stödssystemet är kostnadseffektivt. Transparensen i fondens 
avgöranden är hög, eftersom alla beslut motiveras och of-
fentliggörs på Brandskyddsfondens webbplats. 

I granskningen gavs fonden tre rekommendationer för att 
utveckla verksamheten.  För det första konstaterades att pro-
cessbeskrivningarna av handläggningen av Brandskydds-
fondens understöd är bristfälliga och att det inte finns skrift-
liga anvisningar eller checklistor för handläggningen av alla 
typer av understöd. Brandskyddsfonden skulle komplettera 
processbeskrivningarna och utarbeta enkla skriftliga anvis-
ningar och checklistor för alla typer av understöd. För det 
andra konstaterades att Brandskyddsfonden inte gör sys-
tematiska inspektionsbesök till de objekt som beviljats un-
derstöd (i synnerhet byggnadsobjekt). Brandskyddsfonden 
skulle utarbeta en granskningsplan som även omfattar stick-
granskningar av objekten. För det tredje konstaterades att 
regionförvaltningsverken deltar i processen för beviljande 
av understöd för byggnads- och materielprojekt genom att 
prioritera objekten inom sina regioner, men ämbetsverken 
saknar nationellt enhetliga rutiner för prioriteringarna och 
det finns skillnader i antalet räddningsverk mellan region-
förvaltningsområdena. Detta kan leda till att likabehandling 

av sökande inte realiseras på det nationella planet. Regi-
onförvaltningsverkens roll i processen för understöd för 
byggnads- och materielprojekt borde utvärderas, och möj-
ligheten att ersätta den med en alternativ nationell hand-
läggning bör prövas.

Fonden presenterade verkställighetsplaner för att rätta till 
bristerna och svarade på alla rekommendationer under 
verksamhetsåret. Brandskyddsfonden kompletterade pro-
cessbeskrivningarna och utarbetade skriftliga anvisningar 
och checklistor för alla typer av understöd. Sekretariatet 
sammanställde 7 processbeskrivningar inklusive anvisning-
ar. Processbeskrivningarna och anvisningarna finns på 
webbplatsen under respektive understödstyp. Fonden utar-
betade granskningsplanen och blanketterna för stickprov i 
understödda objekt. Dessutom utvärderades regionförvalt-
ningsverkets roll i hanteringen av understöd för byggnads- 
och materielprojekt under verksamhetsåret. Fonden ordna-
de också ett diskussionsmöte för räddningsdirektörer och 
regionförvaltningsverkens materiel- och byggnadsprojekt-
handläggare. Även styrelsens representanter deltog i mötet. 

1.6.2 Uppgifter om fel och missbruk

I Brandskyddsfonden har man under verksamhetsåret inte 
observerat fel, missbruk eller brott knutna till fondens medel.

1.6.3 Uppgifter om återkrav

Brandskyddsfonden genomförde ett omfattande projekt för 
intern kontroll där användningen av de byggnadsunderstöd 
som beviljats 1988–2013 granskades. Sammanlagt 548 be-
gäran om utredningar skickades till kommuner, avtalsbrand-
kårer och räddningsverk. Utifrån svaren fattades 22 beslut 
om återkrav av vilka 12 återkrav av understöd jämte ränta 
återbetalades till fonden före utgången av verksamhetsåret. 
Fyra parter återbetalade dessutom understöd på eget initia-
tiv, varav två på basis av det interna kontrollprojektet.  

Understödstagare Beslutsdatum Summa (euro)

Siikajoki kommun (SMDno-2016-273) 31.8.2016 21 035

Tabell 10. Återkrav och återbetalning av understöd, sammanlagt 12 st.

Genom sitt förhandsbeslut av 5.5.2003 och beslut IM-2003-801/Tu3944 av 15.12.2004 beviljade Brandskyddsfonden Dalsbruks kommun  
27 000 euro för totalrenovering och utbyggnad av brandstationen på basis av godkända kostnader på 54 000 euro. Brandskyddsfonden 
skickade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret hade använd-
ningen av understödsobjektet som brandstation upphört 18.9.2015. Eftersom användningssyftet och dispositionsrätten för understödsob-
jektet hade förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av statsunderstöds-
lagen (2001/688) av Siikajoki kommun återkräva statsunderstöd som beviljats Dalsbruks kommun 2004 till ett belopp av 20 562 euro. På det 
återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 473 euro för tiden 19.9.2015–31.8.2016 i enlighet med 24 § i 
statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 21 035 euro.
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Siikajoki kommun (SMDno-2016-272) 31.8.2016 11 201

Viitasaari stad (SMDno-2016-1141) 31.8.2016 17 394

Suomussalmi kommun  (SMDno-2016-1293) 31.8.2016 6 433

Ylöjärvi stad  (SMDno-2016-1225) 31.8.2016 32 189

Genom sitt förhandsbeslut av 11.5.1993 och beslut SMDnr-142-726-93 av 15.2.1995 beviljade Brandskyddsfonden Dalsbruks kommun sam-
manlagt 31 395 euro (186 668 mk) för totalrenovering och utbyggnad av brandstationen på basis av godkända kostnader på 78 488 euro (466 
671 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. 
Enligt svaret hade understödsobjektet sålts 17.3.2016 till Kuljetus Laukkanen Oy för 62 500 euro. Användningen av byggnaden som brandsta-
tion upphörde 18.9.2015, då den nya brandstationen togs i bruk. Eftersom användningssyftet och äganderätten för understödsobjektet hade 
förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av villkoren i statsunderstödslagen 
av Siikajoki kommun återkräva statsunderstöd som beviljats Dalsbruks kommun 1995 till ett belopp av 11 025 euro. På det återkrävda beloppet 
beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 176 euro för tiden 17.3–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det 
totala återkrävda beloppet var 11 201 euro.

Genom sitt beslut av 7.12.1988 Dnr 2855/761/88 beviljade Brandskyddsfonden Viitasaari stad sammanlagt 17 214 euro (102 350 mk) för total-
renovering av brandstationen på basis av godkända kostnader på 43 034 euro (255 870 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät 
till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret hade understödsobjektet sålts 27.9.2004 
till en privatperson för 40 100 euro. Användningen av brandstationen upphörde 1.6.1994. Eftersom äganderätten för understödsobjektet 
hade förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av villkoren i statsunder-
stödslagen (2001/688) av Viitasaari stad återkräva understöd som 2001 beviljats för totalrenoveringen av brandstationen till ett belopp av 
11 043 euro. På det återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 6 351 euro för tiden 27.9.2014–31.8.2016 
i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 17 394 euro.

Genom sitt förhandsbeslut av 6.5.1998 och beslut Dnr 86/726/98 av 10.4.2000 beviljade Brandskyddsfonden Suomussalmi kommun sam-
manlagt 9 172 euro (54 537 mk) i statsunderstöd för totalrenovering av brandstationen på basis av godkända kostnader på 18 345 euro 
(109 074 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen 
används. Enligt svaret sade Kajana räddningsverk upp hyresavtalet för Kirkonkylä brandstation som löpte ut 31.12.2006 och byggnaden blev 
onödig. Suomussalmi kommun hade underhållit den onödiga byggnaden för sin räkning fram till 2014. Byggnaden såldes 3.3.2014 till en 
privatperson för 8 050 euro. Eftersom användningssyftet och dispositionsrätten för understödsobjektet hade förändrats beslöt Brandskydds-
fonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av statsunderstödslagen (2001/688) av Suomussalmi kommun återkräva statsunderstöd som 
beviljats 2000 till ett belopp av 5 916 euro. På det återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 517 euro 
för tiden 3.3.2014–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 6 433 euro.

Genom sitt beslut av 6.10.1988 Dnr 2841/761/88 beviljade Brandskyddsfonden Ylöjärvi stad sammanlagt 142 960 euro (450 000 mk) för totalre-
novering av brandstationen på basis av godkända kostnader på 1 308 398 euro. (7 779 380 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät 
till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret har sammanlagt 742 m² av brandstationen, 
som beviljats understöd och vars totala yta är 2 039m², sedan 6.2.2009 använts för andra ändamål. En del av byggnaden används som brand-
station och en del som daghem och av sotningstjänsten. De övriga lokalernas andel av byggnadens totala yta är 36 %. Eftersom användnings-
syftet och dispositionsrätten för understödsobjektet hade förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 
31.8.2016 att med stöd av villkoren i statsunderstödslagen av Ylöjärvi stad återkräva understöd som beviljats 1988 till ett belopp av 24 847 euro. 
På det återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 7 342 euro för tiden 6.2.2009–31.8.2016 i enlighet med  
24 § i statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 32 189 euro.
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Understödstagare Beslutsdatum Summa (euro)

Heinola stad (SMDno-2016-1130) 31.8.2016 7 554

Genom sitt beslut av 26.2.1992 Dnr 2038/761/91 beviljade Brandskyddsfonden Heinola stad sammanlagt 15 072 euro (89 615 mk) för ändrings-
arbeten i brandstationen på basis av godkända kostnader på 43 063 euro (256 040 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät till parten 
som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret har brandstationen som beviljats understöd delvis 
använts av staden och delvis stått tom sedan 2013. Dessutom mottog fonden 15.6.2016 och 12.9.2016 e-postmeddelanden av vilka det framgår 
att räddningsväsendets verksamhet i fastigheten upphörde 1.9.2013. Räddningsverket hade avstått byggnaden, eftersom lokalerna var trånga, 
labyrintiska och omoderna. Syftet är att totalrenovera byggnaden, men det framtida användningssyftet har ännu inte fastställts. Det handlar om 
samma byggnad som i beslutet av återkrav SMDnr-2016-1203. Eftersom användningssyftet för understödsobjektet hade förändrats 1.9.2013 
beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av villkoren i statsunderstödslagen (2001/688) av Heinola stad återkräva statsun-
derstöd som beviljats 1992 till ett belopp av 6 836 euro. På det återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 
718 euro för tiden 1.9.2013–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 7 554 euro.

Nådendals stad  (SMDno-2016-245) 31.8.2016 5 341

Nådendals stad (SMDno-2016-270) 31.8.2016 16 344

Sastamala stad  (SMDno-2016-1062) 31.8.2016 9 639

Genom sitt förhandsbeslut av 25.4.1995 och beslut Dnr 43/726/95 av 26.8.1997 beviljade Brandskyddsfonden Nådendals stad sammanlagt  
10 274 euro (61 092 mk) i understöd för partiell totalrenovering av brandstationen och garageplatsen på basis av godkända kostnader på 26 345 
euro (156 646 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen 
används. Enligt svaret har FBK flyttat från den gamla brandstationen till centraldepån, och brandstationen används inte längre av räddningsver-
ket. Dessutom underrättades fonden 10.2.2016 om att byggnaden som beviljats understöd har övertagits av stadens kommunalteknik 1.1.2015. 
Eftersom användningssyftet för understödsobjektet hade förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 
31.8.2016 att med stöd av statsunderstödslagen (2001/688) av Nådendals stad återkräva statsunderstöd som beviljats 1997 till ett belopp av 
5 047 euro. På det återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 294 euro för tiden 1.1.2015–31.8.2016 i enlig-
het med 24 § i statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 5 341 euro.

Genom sitt förhandsbeslut av 17.4.1996 och beslut Dnr 31/726/96 av 8.12.1998beviljade Brandskyddsfonden Nådendals stad sammanlagt 
29 432 euro (175 000 mk) i understöd för utbyggnad av och inre ändringsarbeten på basis av godkända kostnader på 84 093 euro (500 000 mk). 
Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt 
svaret stängdes brandstationen 1.1.2015, eftersom Regionräddningsverket hade hyrt nya lokaler för brandkårsverksamhet. Hela byggnaden 
hade använts av Regionräddningsverket. Vid svarstidpunkten har byggnaden stått tom. Av svaret framgår att byggnaden måste totalrenoveras. 
Byggnaden är i nöjaktigt skick och har kommit till slutet av livscykeln. Byggnaden kan inte tas i bruk utan en stor totalrenovering. Vid tidpunkten 
för svaret var byggnadens framtid öppen. Dessutom underrättades fonden 19.2.2016 om att fastigheten som beviljats understöd sålts till en kö-
pesumma på 82 000 euro till Kiinteistö Oy Naantalin Paloasema 8.5.2015. Fonden har fått en kopia av köpebrevet. Eftersom äganderätten till un-
derstödsobjektet hade förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av villkoren 
i statsunderstödslagen av Nådendals stad återkräva statsunderstöd som beviljats 1998 till ett belopp av 15 611 euro. På det återkrävda beloppet 
beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 733 euro för tiden 8.5.2015–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det 
totala återkrävda beloppet var 16 344 euro.

Genom sitt beslut av 22.10.1991 Dnr 428/761/91 beviljade Brandskyddsfonden Sastamala stad sammanlagt 18 655 euro (110 920 mk) för to-
talrenovering av brandstationen på basis av godkända kostnader på 47 835 euro (284 415 mk). Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät 
till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret hade understödsobjektet sålts 7.5.2012 till 
Pauli och Seija Oksanen för 85 000 euro. Fonden har fått en kopia av köpebrevet 2.5.2016. Eftersom äganderätten för understödsobjektet hade 
förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av villkoren i statsunderstödslagen 
(2001/688) av Sastamala stad återkräva understöd som beviljats 2001 till ett belopp av 8 332 euro. På det återkrävda beloppet beslutades att 
lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 1 307 euro för tiden 7.5.2012–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det totala åter-
krävda beloppet var 9 639 euro.
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Kuusamo stad  (SMDno-2016-1063) 31.8.2016 13 273

Imatra stad (SMDno-2016-1183) 31.8.2016 2 925

Kurikka stad (SMDno-2016-1132) 31.8.2016 8 806

ÅTERKRAV TOTALT: 152 134 €

VARAV RÄNTOR TOTALT: 20 750 €

Genom sitt beslut av 9.11.1990 Dnr 790/761/90 beviljade Brandskyddsfonden Kuusamo stad sammanlagt 25 308 euro (150 475 mk) för byg-
gande av ett brandbilsgarage i Murtovaara på basis av godkända kostnader på 63 270 euro (376 185 mk). Brandskyddsfonden skickade en 
kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret såldes brandstationen 
som beviljats understöd 2.9.2011 för 32 000 euro till Kaakkois-Kuusamon Metsästysseura ry, och räddningsverket har inte längre verksamhet i 
byggnaden. Kaakkois-Kuusamon Metsästysseura ry hade tillsammans med andra föreningar deltagit i utbyggnaden av brandbilsgaraget som 
talkoarbete. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos hade inte längre behov av brandbilsgaraget. Eftersom användningssyftet och äganderätten 
för understödsobjektet hade förändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av 
statsunderstödslagen (2001/688) av Kuusamo stad återkräva statsunderstöd som beviljats 1990 till ett belopp av 11 194 euro. På det återkrävda 
beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 2 079 euro för tiden 2.9.2011–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunder-
stödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 13 273 euro.

Genom sitt beslut av 15.2.1995 Dnr 170/726/93 beviljade Brandskyddsfonden Salo-Issakan VPK (i dag Imatra stad) sammanlagt 4 802 euro 
(28 564 mk) för renovering av brandstationen på basis av godkända kostnader på 12 011 euro (71 412 mk). Brandskyddsfonden skickade en 
kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret har brandstationen övergått 
tillbaka till ägaren Imatra stad, eftersom brandkårens operativa verksamhet upphörde 31.12.2011, då FBK rf:s släckningsavtal med Södra Karelens 
räddningsverk löpte ut. FBK var hyresgäst ännu ett år i byggnaden, eftersom det tog tid att bli av med materielen. FBK:s verksamhet nedlades 
31.12.2012, och fastigheten har övertagits av Imatra stad. Eftersom användningssyftet och dispositionsrätten för understödsobjektet hade för-
ändrats trots att användningstid återstod beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att med stöd av villkoren i statsunderstödslagen 
av Imatra stad återkräva understöd som beviljats Salo-Issakan VPK 1995 till ett belopp av 2 587 euro. På det återkrävda beloppet beslutades att 
lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 338 euro för tiden 1.1.2013–31.8.2016 i enlighet med 24 § i statsunderstödslagen. Det totala återk-
rävda beloppet var 2 925 euro.

Genom sitt beslut av 9.2.1989 Dnr 3322/761/88 beviljade Brandskyddsfonden Jurva kommun, nuvarande Kurikka stad, sammanlagt 36 615 
euro (217 705 mk) för utbyggnad av brandstationen på basis av godkända kostnader på 91 537 euro (544 260 mk). Brandskyddsfonden skick-
ade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt svaret har brandstationen 
som beviljats understöd stått tom. Eftersom den gamla brandstationen hade fuktproblem ansågs det vara förnuftigare att bygga en ny. Svaret 
preciserades 16.8.2016 så att brandstationen hade 30.4.2015 sålts till MJ-Group Oy för 101 800 euro. Dispositionsrätten övergick 1.4.2015 och 
äganderätten 21.4.2015. Hyresavtalet för den nya brandstationen trädde i kraft 1.11.2014. Eftersom användningssyftet och äganderätten för 
understödsobjektet hade förändrats trots att användningstid återstod för understödet beslöt Brandskyddsfonden vid sitt möte 31.8.2016 att 
med stöd av villkoren i statsunderstödslagen av Kurikka stad återkräva statsunderstöd som beviljats Jurva kommun 1989 till ett belopp av 8 384 
euro. På det återkrävda beloppet beslutades att lägga till den upplupna dröjsmålsräntan på 422 euro för tiden 1.4.2015–31.8.2016 i enlighet med  
24 § i statsunderstödslagen. Det totala återkrävda beloppet var 8 806 euro.

Understödstagare Summa, euro

Tuorilan VPK ry (SMDno-2015-168) 1 476

Genom sitt förhandsbeslut av 27.5.1992 och beslut Dnr 114/761/92 av 11.5.1993 beviljade Brandskyddsfonden Tuorilan VPK ry sammanlagt 
4 730 euro (28 126 mk) i statsunderstöd för totalrenovering av brandstationen på basis av godkända kostnader på 39 400 euro (70 315 mk). 
Brandskyddsfonden skickade en kontrollenkät till parten som beviljats byggnadsunderstöd för att utreda hur brandstationen används. Enligt 
svaret har Tuorilan VPK ry:s nuvarande ordförande inte varit medveten om understödet som brandstationen beviljats 1993, och informationen 
om skyldigheten att återbetala understöd hade inte delgivits de aktiva medlemmarna. Handlingarna hade inte heller sparats i FBK:s arkiv. Tuo-
rilan VPK ry beviljades understöd för en ny brandstationsbyggnad genom beslut SMDnr-2015-168 av 25.3.2015 till ett belopp av 166 716 euro 
på basis av godkända kostnader på 416 790 euro. I anslutning till detta beslut har inte partiellt återkrav eller kvittning av understödet från 1993 
verkställts. Brandskyddsfonden har på basis av Tuorilan VPK ry:s begäran beräknat återkrav på eget villkor för understödsobjektet. Den totala 
summan som skulle återbetalas var 1 476 euro. Summan betalades till fonden 29.11.2016.

Tabell 11. Återbetalningar på eget initiativ, totalt 4 st.  
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Understödstagare Summa, euro

Jakobstad (SMDno-2013-1951) 55 800

Uleåborgs stad 73 314

Brandforskningsrådet 6 153,36

ÅTERBETALNINGAR PÅ EGET INITIATIV, TOTALT: 136 743,36 €

Genom sitt beslut av 12.1.1993 Dnr -855/-761/-89 beviljade Brandskyddsfonden Jakobstad sammanlagt 468 730 euro (2 786 946 mk) för ett 
regionalt övningsområde för räddningsväsendet på basis av godkända kostnader på 624 974 euro (3 715 928 mk). Jakobstad har i ett brev av 
8.1.2014 meddelat Brandskyddsfonden om att staden beställt en fastighetsbedömning om övningsområdesprojektet 2913/1951 av mäklarby-
rån J. Riska Oy. Enligt bedömningen är fastighetens värde inklusive tomtuthyrningsrätt 248 000 euro. Enligt bedömningen uppskattas köpesum-
man för fastighetsaffären vara 248 000 €. Enligt beslutsvillkoren är användningstiden för egendom som förvärvats med statsunderstöd 30 år. 
Av användningstiden 12.1.1993–12.1.2023 för ifrågavarande understödsobjekt återstår 9 år, och därför beslöt Brandskyddsfonden att återkräva 
sammanlagt 55 800 euro av det understöd som Jakobstad beviljades 1993. Summan betalades till fonden 1.9.2016.

Brandskyddsfonden mottog 7.9.2016 en återbetalning av byggnadsunderstöd på eget initiativ från Uleåborgs stad på sammanlagt 73 314 euro.

Brandforskningsrådet beviljades 25.11.2014 genom fondens styrelsebeslut allmänt understöd till ett belopp av 17 000 euro. Brandskyddsfonden 
mottog 3.6.2016 en återbetalning på eget initiativ av Brandforskningsrådet rf på 6 153,36 euro av det allmänna understöd som beviljades för 
2015. 

1.7 Styrelsens förslag till behandling av resultatet

Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen:

Understöd som fonden beviljat 2016 

Brandskyddsfondens styrelse föreslår att överskottet för 2016 på 871 743,95 euro upptas i fondens eget kapital.  
Efter överföringen uppgår fondens eget kapital till 9 136 495,66 euro.

Sökande Syfte med understödet Ansökt  
understöd, euro

Beviljat  
understöd, euro

SPEK-gruppen Förebyggande av bränder och främjande 
av räddningsverksamheten

2 231 185 2 220 000

Finlands Brandbefälsförbund rf Förebyggande av bränder och främjande 
av räddningsverksamheten

335 000 335 000 

Sotningsbranschens Centralförbund rf Förebyggande av bränder och främjande 
av räddningsverksamheten

255 580 193 000

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf Förebyggande av bränder och främjande 
av räddningsverksamheten

110 000 110 000

Brandforskningsrådet rf Förebyggande av bränder och främjande 
av räddningsverksamheten

17 000 17 000

ALLMÄNT UNDERSTÖD TOTALT 2 948 765 2 875 000

Allmänt understöd

TILL ORGANISATIONER INOM RÄDDNINGSBRANSCHEN FÖR 2017 (möte 30.11.2016)
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Sökande Projekt Beslutsdatum Totalkostnader 
för projektet

Beviljat 
understöd, 

euro

Räddningsinstitutet Räddningsväsendets indikator 16.2.2016 141 920 106 440

Räddningsinstitutet KOULUMAALI – Räddningsväsendets 
gemensamma utbildningsplattform och 
läromaterialet KEJO-ERICA, fortsatt projekt

16.2.2016 190 073 71 272

Birkalands räddningsverk Säkerhetsinformation på olika språk för 
asylsökande

16.2.2016 70 000 70 000

Räddningsbranschens  
Centralorganisation i Finland rf

Brandsäkerhetsveckan 2016, fortsatt 
projekt

16.2.2016 495 000 495 000

Räddningsbranschens  
Centralorganisation i Finland rf

Kontroll av innehållet i broschyren Brand-
säkerhet i hemmet och översättning av 
den till nya språk

16.2.2016 20 220 20 220

Helsingin Pelastusliitto ry Programformat för tv och internet  
avseende daglig säkerheti

16.2.2016 420 000 70 000

Mellersta Finlands räddningsverk, 
affärsverk

Effektivisering av räddningsverksamheten 
genom myndighetssamarbete, fortsatt 
projekt

16.2.201 170 500 136 400

Västra Nylands räddningsverk, affärsverk Projekt för genomförande av Varanto 16.2.2016 4 000 000 300 000

Uleåborgs stad/Oulu-Koillismaan  
pelastusliikelaitos

Projekt, fortsatt projekt för utveckling av 
räddningsverkets informationssäkerhet

16.2.2016 124 200 99 360

Mellersta Nylands räddningsverk FM för brandkårer 2016 16.2.2016 100 000 50 000

CTIF Finlands nationella kommitté/ 
Räddningsbranschens  
Centralorganisation i Finland rf

CTIF Delegates’ Assembly 2016 16.2.2016 167 941 55 291

Finlands Brandbefälsförbund rf Utbildning i vålds- och hotsituationer inom 
räddningsväsendet och prehospital vård

22.3.2016 36 322 29 058

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy Forskningsprojektet ERÄS - Erityisryhmien 
Älykäs Paloturvallisuus

26.5.2016 100 000 90 000

Räddningsinstitutet Kompetenskartläggningsmodell 31.8.2016 118 002 88 502

Räddningsinstitutet Uppsåtliga bränder 31.8.2016 115 974 86 981

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf Projektet En attraktiv avtalsbrandkår 31.8.2016 65 955 65 955

Norra Savolax räddningsverk Räddningsväsendets och den prehospitala 
vårdens hybridenhet som produktivt skydds-
nät för medborgare

31.8.2016 135 080 67 540

Arbetshälsoinstitutet Ett hurdant arbetsskiftssystem lämpar sig 
för räddningspersonalen?

31.8.2016 227 609 113 805

Lapin Pelastusliitto ry Storläger för brandkårsunga 2018 i Lohtaja 31.8.2016 750 600 100 000

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy UATP för tung fordonsmateriel – Bli bekant 
med ny fordonsteknik i räddningsverksam-
het och röjningsarbeten i olyckor

31.8.2016 110 000 55 000

Sähkötarkastusyhdistys Säty ry Ny Sähköpeto-utbildning för brand- och 
räddningsmyndigheter

31.8.2016 15 000 5 000

Specialunderstöd

PROJEKT FÖR FORSKNING, UTVECKLING, LÄROMEDEL, UPPLYSNING OCH RÅDGIVNING 2016
(möten 16.2.2016, 22.3.2016, 26.5.2016 och 31.8.2016)
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SPEK Kampanjen NouHätä! Räddningsinforma-
tion för åttondeklassister 2017

31.8.2016 285 000 285 000

Somana ry Hipsu ja Tipsu- Nyt palaa!  Forum-teaterturné 
för 5–8-åringar för att främja brandsäker-
heten

31.8.2016 7 742 7 000

Meteorologiska institutet Bedömning av spridningen av rökgaser i 
bränder med tanke på räddningstjänster-
nas behov

31.8.2016 225 000 80 000

Mellersta Österbottens och  
Jakobstadsområdets räddningsverk

Gemensamt ICT-projekt 31.8.2016 1 333 000 480 000

Tuomas Laine Samhällsekonomisk lönsamhetsbedöm-
ning och metoder för mätning av effektivi-
teten inom räddningsväsendet 

31.8.2016 52 800 43 560

CTIF Finlands nationella kommitté/Rädd-
ningsbranschens Centralorganisation i 
Finland rf

CTIF Finlands nationella kommitté 31.8.2016 152 350 140 000

9 630 288 3 211 384

Specialunderstöd

MATERIELPROJEKT OCH LARMSYSTEM 2016  
(möte 26.5.2016) 

Sökande Syfte med understödet Ansökta  
totala  

kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 

(euro)

Beviljat 
understöd 

(euro

Helsingfors räddningsverk Skyliftenhet 806 000 180 000 72 000

Kymmenedalens räddningsverk Skyliftbil, Kouvola 744 000 180 000 72 000

Kymmenedalens räddningsverk Släckningsbil, Kouvola 322 400 160 000 64 000

Päijänne-Tavastlands räddningsverk Släckningsbil, Paavola brandstation 423 441 160 000 64 000

Södra Karelens räddningsverk Tankbil, Luumäki 487 200 140 000 56 000

Helsingfors räddningsverk Tankbil 446 400 140 000 56 000

Egentliga Tavastlands räddningsverk Släckningsbil, Janakkala 390 600 160 000 64 000

Kymmenedalens räddningsverk Tankbil, Fredrikshamn 347 200 140 000 56 000

Mellersta Nylands räddningsverk Ledningscentralsenhet 186 000 80 000 32 000

Östra Nylands räddningsverk Släckningsbil, Borgå 350 000 160 000 64 000

Mellersta Nylands räddningsverk Tankbil 446 400 140 000 56 000

Egentliga Tavastlands räddningsverk Tankbil, Lopen VPK ry 297 600 140 000 56 000

Ruokolahden VPK ry Första insats-/manskapsbil 56 820 40 000 16 000

Lopen VPK ry Manskapsbil/Materielbil 40 000 40 000 16 000

Vanda FBK rf Manskapsbil, Vandaforsen 46 555 40 000 16 000

Mellersta Nylands räddningsverk Rökdykningscontainrar 3 st. 35 000 35 000 14 000

Egentliga Finlands räddningsverk Tanksläckningsbil, Kisko 355 868 180 000 72 000

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, TOTALT
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Satakunta räddningsverk Skyliftbil 892 800 180 000 72 000

Kaarinan VPK ry Specialenhet för tung vattenförsörjning 141 583 140 000 56 000

Somerniemen VPK ry Manskapsbil 68 114 40 000 16 000

Liedon VPK ry Materiel-/manskapsbil, Lundo 41 000 40 000 16 000

Södra Österbottens räddningsverk Släckningsbil, Lappo 310 000 160 000 64 000

Birkalands räddningsverk Tanksläckningsbil, Filpula 358 884 180 000 72 000

Mellersta Finlands räddningsverk Räddningsbil, Jyväskylä 549 000 180 000 72 000

Mellersta Österbotten och Jakobstad Ledningscentralbil 90 000 80 000 32 000

Österbottens räddningsverk Släckningsbil, Nykarleby 310 000 160 000 64 000

Töysän VPK ry Underrede för skyliftbil 31 000 31 000 12 400

Södra Österbottens räddningsverk Befolkningslarm-/styrsystem 31 000 31 000 12 400

Södra Österbottens räddningsverk Släckningsbil, Alavus 310 000 160 000 64 000

Birkalands räddningsverk Tanksläckningsbil, Ikalis 358 884 180 000 72 000

Mellersta Finlands räddningsverk Ledningsbil, Äänekoski 124 000 40 000 32 000

Norra Karelens räddningsverk Släckningsbil, Joensuu 333 000 160 000 64 000

Norra Savolax räddningsverk Tanksläckningsbil, Riistavesi 328 600 180 000 72 000

Södra Savolax räddningsverk Släckningsbil 310 000 160 000 64 000

Norra Savolax räddningsverk Manskapsbil, Lapinlahti 55 800 40 000 16 000

Södra Savolax räddningsverk Reparation av karosseri på tankbrandbil, 
Heinävesi

127 720 127 720 51 088

Norra Savolax räddningsverk Manskapsbil, Keitele 55 800 40 000 16 000

Södra Savolax räddningsverk Fartyg för menföre, Nyslott 43 400 43 400 17 360

Mikkelin VPK ry Manskapsbil 73 859 40 000 16 000

Södra Savolax räddningsverk Terminaler för fältledningssystemet 
(PEKE)

6 100 6 100 2 440

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Skyliftbil, Kuusamo 682 000 180 000 72 000

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Tanksläckningsbil, Överkiminge   396 800 180 000 72 000

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Befolkningslarmsystem 50 000 50 000 20 000

Lapplands räddningsverk Släckningsbil för första utryckning; Salla 343 480 160 000 64 000

Lapplands räddningsverk Släckningsbil; Torneå 340 380 160 000 64 000

Lapplands räddningsverk VIRVE-terminaler 100 st. 73 800 73 800 29 520

Sodankylän VPK ry Manskapsbil; Norra Lappland 50 600 40 000 16 000

Kittilän VPK ry Manskapsbil 50 000 40 000 16 000

Mariehamns stad räddningsverket Byte av stegbil mot skyliftbil 69 000 69 000 27 600

MATERIEL TOTALT 12 788 088 5 467 020 2 202 808
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Specialunderstöd

BYGGNADSPROJEKT 2016 
(möte 22.3.2016) 

Sökande Syfte med understödet Ansökta  
totala  

kostnader 
(euro)

Godtagbara 
kostnader 

(euro)

Beviljat 
understöd  

(euro)

Kotka stad Kotkansaari brandstation, nybygge 3 323 000 3 013 000 125 000

Parikkala kommun Särkisalmi brandstation för Särkisalmen VPK 782 487 782 487 125 000

Miehikkälä kommun Ny brandstation 2 327 000 1 954 256 220 000

Savitaipale kommun Utbyggnad av brandstation 524 777 462 777 185 111

Puistolan VPK ry Utbyggnad av materielhall 339 000 339 000 135 600

Lappeenrannan VPK ry Ny brandstation 2 725 079 1 875 059 220 000

Rautavaaran kommun Ny brandstation 2 728 872 2 256 162 220 000

Lieksa stad Nytt brandbilsgarage i Koli 74 400 74 400 29 760

Vetils kommun Totalrenovering av brandstation 223 200 223 200 89 280

Halkivahan VPK ry Ändring av en gammal mejerifastighet 
till brandstation i Urjala

253 454 253 454 101 381

Björneborgs stad Nybygge för brandstationen  
i Havs-Björneborg

3 095 000 2 561 800 220 000

Pargas stad Totalrenovering av Korpo brandstation 422 522 404 002 161 600

Kiukaisen VPK ry Ny brandstation i Eura 749 760 749 760 220 000

Brahestad Modernisering av lokalerna för prehospi-
tal akutvård och FBK

2 973 000 2 219 198 220 000

BYGGNADSPROJEKT TOTALT 20 541 551 7 168 555 2 272 732
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Specialunderstöd

AVTALSBRANDKÅRERNAS UTRUSTNING 
(alla möten) 

Avtalsbrandkår Anskaffning Beviljat 
datum

Ansökta totala 
kostnader 

(euro)

Godtagbara 
kostnader 

(euro)

Beviljat 
(euro)

Ahtialan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 3 190,48 3 190,48 1 276,00

Dragnäsbäck FBK rf Utrustning och materiel 16.2.2016 4 365,48 4 278,94 1 711,00

Elimäen VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 951,39 951,39 380,00

Espoon VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 4 375,79 4 375,79 1 750,00

Euran VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 14 623,58 14 623,58 5 849,00

Euran VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 20 795,42 20 795,42 8 318,00

Gumbo FBK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 145,83 974,03 389,00

Halikon VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 1 563,64 1 563,64 625,00

Harjavallan VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 4 131,63 2 910,23 1 164,00

Harjavallan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 5 179,06 4 091,46 1 636,00

Harjunalustan VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 13 321,58 13 321,58 5 328,00

Hattulan VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 1 184,82 1 184,82 473,00

Helsingfors FBK rf Utrustning och materiel 16.2.2016 1 954,73 1 954,73 781,00

Hinnerjoen VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 30 560,73 30 560,73 12 224,00

Honkajoen VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 2 367,30 2 367,30 946,00

Huittisten VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 7 760,55 7 760,55 3 104,00

Humppilan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 8 201,79 8 201,79 3 280,00

Hyvinkään VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 4 460,16 4 460,16 1 784,00

Hämeenlinnan VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 13 969,09 9 677,44 3 870,00

Imatran VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 4 193,31 4 193,31 1 677,00

Jokelan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 10 411,42 10 001,49 4 000,00

Jokioisten VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 4 862,63 4 862,63 1 945,00

Jäkärlän VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 5 776,95 5 776,95 2 310,00

Järvenpään VPP ry Terränghjuling 16.2.2016 15 934,00 15 934,00 6 373,00

Järvenpään VPP ry Utrustning och materiel 30.11.2016 3 687,00 3 687,00 1 474,00

Kaarinan VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 4 278,42 4 278,42 1 711,00

Kaarinan VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 4 453,63 2 534,99 1 014,00

Kaasmarkun VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 3 327,54 3 327,54 1 331,00

Kauhajoen VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 1 333,67 1 333,67 533,00

Kauhajärven VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 6 941,53 5 779,03 2 311,00

Kellokosken VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 916,98 2 916,98 1 166,00

Kemijärven kunnan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 2 414,55 2 414,55 965,00

Kemin VPK ry Bilar 16.2.2016 19 343,07 19 343,07 7 737,00

Keski-Hollolan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 9 374,63 9 374,63 3 749,00

Kivitaipaleen VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 2 261,14 2 261,14 904,00

Kokemäen VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 97 523,23 96 165,17 38 474,00

Koljalan VPK ry Byggande 16.2.2016 15 452,17 15 034,17 6 013,00

Kosken TL VPK ry Terränghjuling 16.2.2016 12 343,30 12 343,30 4 937,00

Koskenkorvan VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 13 962,40 13 962,40 5 584,00

Kulloon VPK ry Byggande 16.2.2016 9 273,13 9 273,13 3 709,00
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Kuuman VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 11 820,00 11 820,00 4 728,00

Kuusankosken VPK ry Köp av byggnad 26.5.2016 9 000,00 9 000,00 3 600,00

Kuusiston VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 7 111,57 7 111,57 2 844,00

Kylmäkosken VPK ry Terränghjuling 16.2.2016 12 200,00 12 200,00 4 880,00

Kymenlaakson VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 3 766,89 3 766,89 1 506,00

Kymin Läntinen VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 12 400,00 12 400,00 4 960,00

Kårböle FBK rf Utrustning och materiel 22.3.2016 5 053,54 5 053,54 2 021,00

Köyliön Läntinen VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 5 740,72 5 740,72 2 296,00

Köyliön Läntinen VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 10 136,61 10 136,61 4 054,00

Lahden VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 464,06 2 464,06 985,00

Lappeenrannan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 13 404,25 13 404,25 5 361,00

Lappfjärds FBK rf Utrustning och materiel 30.11.2016 6 402,60 6 402,60 2 561,00

Larsmo brandmannaklub rf Ungdomsavdelning 22.3.2016 1 165,60 1 165,60 466,00

Lavian VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 4 049,62 4 049,62 1 619,00

Lempäälän VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 2 553,43 2 553,43 1 021,00

Leppälahden VPK ry Ungdomsavdelning 31.8.2016 560,00 560,00 224,00

Leppävaaran VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 15 360,00 13 905,00 5 562,00

Leppävaaran VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 21 992,09 21 992,09 8 796,00

Levannon VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 8 828,87 8 828,87 3 531,00

Lielax FBK rf Utrustning och materiel 16.2.2016 5 781,63 5 781,63 2 312,00

Linnavuoren TPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 210,80 210,80 84,00

Långvik FBK rf Utrustning och materiel 22.3.2016 2 915,00 2 915,00 1 166,00

Menosten VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 9 381,84 9 381,84 3 752,00

Mikkelin Esikaupungin VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 207,20 2 207,20 882,00

Mikkelin VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 5 022,00 5 022,00 2 008,00

Mäntsälän VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 5 876,92 5 876,92 2 350,00

Nakkilan VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 8 805,47 8 521,83 3 408,00

Noormarkun VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 3 561,17 3 561,17 1 424,00

Nurmijärven Keskus VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 23 165,34 23 165,34 9 266,00

Oripään VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 11 262,30 11 262,30 4 504,00

Panelian VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 6 396,17 6 396,17 2 558,00

Parkanon VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 10 218,79 10 218,79 4 087,00

Perttulan VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 14 485,21 14 485,21 5 794,00

Pihlavan VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 19 210,36 18 955,56 7 582,00

Pirkkalan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 16 277,32 13 500,72 5 400,00

Pitkäjärven VPK ry Reparation av byggnad 26.5.2016 23 026,37 23 026,37 9 210,00

Pomarkun VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 4 344,10 4 264,10 1 705,00

Porin VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 22 396,00 22 396,00 8 958,00

Portaan VPK ry Byggande 16.2.2016 3 670,67 3 670,67 1 468,00

Pyhännän VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 658,00 658,00 263,00

Rajakylän VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 3 265,36 3 265,36 1 306,00

Ranuan VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 621,02 321,02 128,00

Rauman VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 5 709,47 5 709,47 2 283,00

Rautpohjan VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 2 710,02 2 710,02 1 084,00

Ruskon VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 10 293,80 5 379,00 2 151,00

Saariselän VPK ry Terränghjuling 26.5.2016 10 500,00 10 500,00 4 200,00

Sallan VPK ry Ungdomsavdelning 16.2.2016 2 215,02 2 215,02 886,00
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Salmentaan VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 11 128,78 11 128,78 4 451,00

Salon VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 7 384,40 7 384,40 2 953,00

Savion VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 14 247,28 14 216,28 5 686,00

Siikaisten VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 11 402,65 706,65 282,00

Skatila FBK rf Utrustning och materiel 30.11.2016 199,00 199,00 79,00

Sottungsby FBK rf Utrustning och materiel 25.10.2016 14 689,27 14 689,27 5 875,00

Svartå FBK rf Byggande 16.2.2016 8 856,80 8 856,80 3 542,00

Säkylän VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 6 165,27 6 165,27 2 466,00

Sääksjärven VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 10 117,97 10 117,97 4 047,00

Tainionkosken VPK ry Utrustning och materiel 26.5.2016 32 462,73 32 462,73 12 985,00

Tammisalon VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 207,77 2 207,77 883,00

Tervolan VPK ry Informationsmaterial 16.2.2016 532,99 532,99 213,00

Teuron - Kuuslammin VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 5 435,05 4 774,85 1 909,00

Teuvan Palomieskerho ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 523,95 2 523,95 1 009,00

Tirilän VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 2 931,19 2 931,19 1 172,00

Tornion VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 1 275,00 1 275,00 510,00

Tornion VPK ry Bilar 22.3.2016 5 800,00 5 800,00 2 320,00

Ulvilan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 15 272,98 14 646,90 5 858,00

Utsjoen VPK ry Snöskoter och utrustning 30.11.2016 19 600,50 19 600,50 7 840,00

Uudenkoiviston VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 10 071,39 9 330,82 3 732,00

Uudenkoiviston VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 7 977,03 7 977,03 3 191,00

Vaaralan VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 8 127,80 8 127,80 3 251,00

Vaasan VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 1 756,13 1 756,13 702,00

Vanhan Käpylän VPK ry Utrustning och materiel 16.2.2016 4 931,60 2 228,40 891,00

Vanhankylän seudun VPK ry Utrustning och materiel 25.10.2016 2 717,84 2 717,84 1 087,00

Vesikansan VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 12 997,21 11 179,05 4 471,00

Wessö FBK rf Utrustning och materiel 25.10.2016 6 669,19 6 440,72 2 576,00

Viekin VPK ry Byggande 22.3.2016 9 189,00 9 000,00 3 600,00

Vierumäen VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 6 567,00 6 567,00 2 626,00

Villähteen VPK ry Utrustning och materiel 31.8.2016 8 769,46 8 546,26 3 418,00

Västanfjärds FBK rf Utrustning och materiel 31.8.2016 3 897,40 3 897,40 1 558,00

Ylöjärven VPK ry Utrustning och materiel 22.3.2016 3 686,38 3 686,38 1 474,00

Ylöjärven VPK ry Utrustning och materiel 30.11.2016 1 554,96 1 554,96 621,00

UTRUSTNING 1 046 511 1 003 404 401 317

Det totala ansökta mindre understödet för avtalsbrandkårer var 418 094 euro. 
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2. Brandskyddsfondens intäkts- och kostnadskalkyl

INTÄKTER AV VERKSAMHET

KOSTNADER AV VERKSAMHET

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden 645,54 2258,47

Personalkostnader 23 283, 81 24 200,50

Hyror 145,16 335,16

Köpta tjänster 245 881,63 246 737,33

Övriga kostnader 13 734,37 - 283 690,51 13 129,35 -286 680,81

ÅTERSTOD I -283 690,51 -286 680,81

ÅTERSTOD II -283 690,51 -286 680,81

ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER  
OCH KOSTNADER

Intäkter

Kostnader

För lokalförvaltningen 4  458 800, 00 3 209 188,00

För näringslivet -2, 170,00 33 841,00

För icke-vinstsyftande samfund 5 256 410,64 4 739 347,00

För hushållen 63 143,00 2 438,00

För Statsförvaltningen 265 647,00 -10 041 830,64 1 301 678,00 -9 286 492,00

ÅTERSTOD III -10 325 521,15 -9 573 172,81

INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIKATORISKA  
BETALNINGAR

Avgifter av skattenatur 11 200 911,75 10 938 641,73

Uppburna mervärdesskatter 0,00 199,75

Betalda mervärdesskatter -3 646,65 11 197 265,10 -10 468 74 10 928 372,74

RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTS-/ 
KOSTNADS-ÅTERSTOD

871 743,95 1 355 199,93

01.01.2015 - 31.12.201501.01.2016 - 31.12.2016
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3. Brandskyddsfondens balansräkning

AKTIVA

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

KASSA, BANKTILLGODOHAV. OCH ANDRA 
FINANSIERINGSMEDEL

Kontofordran på staten 20 287 564,79 20 287 564,79 18 260 601,71 18 260 601,71

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILL-
GÅNGAR SAMMANLAGT 20 287 564,79 18 260 601,71

AKTIVA SAMMANLAGT 20 287 564,79 18 260 601,71

PASSIVA

EGET KAPITAL

Fondens kapital 6 575 274,74 6 575 274,74

Förändringar i kapitalet från tidigare  
räkenskapsperioder

1 689 476,97 334,277,04

Räkenskapsperiodens intäkts/kostnadsåterstod 871 743,95 9 136 495,66 1 355 199,93 8 264 751,71

RESERVERINGAR

VÄRDERINGSPOSTER

FRÄMMANDE KAPITAL

LÅNGFRISTIGT

KORTFRISTIGT

Leverantörsskulder 837 273,09 822 301,55

Poster som skall redovisas vidare 1 448,04 1 563,45

Resultatregleringar 10 312 348,00 11 151 069,13 9 171 985,00 9 995 850,00

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 11 151 069,13 9 995 850,00

PASSIVA SAMMANLAGT 20 287 564,79 18 260 601,71

31.12.201531.12.2016 
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4. Brandskyddsfondens finansieringanalys 2016

EGEN VERKSAMHET

Brandskyddsavgifter 11200911,75 10938641,73 10521384,14

Försäljning av tjänster, hyror, bruksersättningar  
och övriga intäkter från verksamheten 0,00 199,75 0,00

Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 0,00 0,00 2 128,50

Utgifter för köp av varor och tjänster -246 527,17 -248 995,80 -285 689,51

Personalkostnader -23 283,81 -24 200,50 -24 248,18

Övriga utgifter -17 526,18 -23 953,25 -18 987,12

PENNINGFLÖDET FRÅN EGEN VERKSAMHET 10 913 574,59 10 641 691,93 10 194 587,83

ÖVERFÖRINGSEKONOMI 

Överföringsekonomins inkomster 0,00 0,00 94 697,00

Inkomstöverföringar till lokalförvaltning -4 458 800,00 -3 209 188,00 -4 543 651,00

Inkomstöverföringar till näringslivet 2 170,00 -33 841,00 -64 306,00

Inkomstöverföringar till hushållen -63 143,00 -2 438,00 -38 710,00

Övriga inkomstöverföringar inom landet -5 522 057,64 -6 041 025,00 -4 949 843,38

PENNINGFLÖDET FRÅN ÖVERFÖRINGSEKONOMIN -10 041 830,64 -9 286 492,00 -9 501 813,38

INVESTERINGAR 0,00 0,00 0,00

FINANSIERING

Förändring i eget kapital 0,00 0,00 0,00

Förändring i skuld -1 155 219,13 -934 398,79 852 066,34

PENNINGFLÖDET FRÅN FINANSIERINGEN -1 155 219,13 -934 398,79 852 066,34

 FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 2 026 963,08 420 801,14 1 544 840,79

LIKVIDA MEDEL 1.1. 18 260 601,71 17 839 800,57 16 294 959,78

LIKVIDA MEDEL 31.12. 20 287 564,79 18 260 601,71 17 839 800,57

1.1. - 31.12.20141.1- 31.12.2016 1.1. 31.12. 2015
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5. Bilagor

Bilaga 1 till Brandskyddsfondens bokslut:  
Redovisningsprinciper för bokslutet och jämförbarhet

De värderings- och periodiseringsprinciper som följs vid upprättandet av bokslutet och 
ändringar i dem 

Brandskyddsfondens bokslut har upprättats i enlighet med finansministeriets och 
statskontorets bestämmelser och anvisningar. 

Lönekostnaderna för fondens sekretariat ingår i Inköp av tjänster på abf-konto 43950000 
Inköp av tjänster från statliga ämbetsverk och inrättningar. Sekretariatets personalkost-
naderna jämte bikostnader uppgick under berättelseåret till 217.869,25 euro och år 
2015 till 192.970,74 euro.

År 2016 återkrävde man bidrag på 152 134,00 euro. Summan inkluder ränta på  
20 750,00 euro, som ingår i kostnaderna för överföringsekonomin.

Jämförbarhet med tidigare år 

Bokslutet för 2016 är jämförbart med bokslutet för 2015.
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Bilaga 2 till Brandskyddsfondens bokslut:  
Plan för användning av fondens medel

2016 2015 2014

   - siffrorna i euro  Plan Utfall Plan Utfall Plan Utfall

1. Allmänna understöd till  
    räddningsbranschens organisationer

2 830 000 2 830 000 2 770 000 2 770 000 2 770 000 2 770 000

2. Specialunderstöd till byggprojekt 2 020 000 2 272 732 2 000 000 2 103 636 4 000 000 2 323 662

3. Specialunderstöd till materielanskaffning 2 020 000 2 272 732 2 000 000 1 977 983 ingår  
i avsnitt 2.

1 733 346

4. Andra specialunderstöd 3 200 000 3 211 384 2 900 000 2 899 466 2 650 000 2 777 400

4.1. Läromedel n/a 391 272 n/a 192 363 n/a 21 360

4.2. Databehandling n/a 1 095 760 n/a 174 660 n/a 886 810

4.3 Forskning och utveckling n/a 558 281 n/a 1 480 038 n/a 808 420

4.4 Upplysning och rådgivning n/a 877 220 n/a 852 575 n/a 839 500

4.5. Andra projekt n/a 245 291 n/a 198 830 n/a 178 600

4.6. Standardisering n/a 0 n/a 0 n/a 0

4.7. Stipendier n/a 43 560 n/a 1000 n/a 42710

5. Avtalsbrandkårers anskaffning  
   av småmateriel 

350 000 401 317 330 000 304 606 340 000 265 274

6.  PEKE-arbetsstationer ingår 
 i avsnitt 3.

0 ingår 
 i avsnitt 3.

0 ingår 
 i avsnitt 3.

0

7. Administrationskostnader 305 000 283 691 350 000 286 681 345 000 318 288

Totalt 11 105 000 11 201 932 10 350 000 10 362 372 10 105 000 10 187 970
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Bilaga 3 till Brandskyddsfondens bokslut: 
Specifikation av personalkostnader

Bilagor 4-15 till Brandskyddsfondens bokslut för 2016

2016 2015

Personalkostnader 19 634,00 19 929,00

Löner och arvoden 19 634,00 190929,00

Lönebikostnader 3 649,81 4 271,50

Pensionskostnader 3 159,61 3 764,08

 Övriga lönebikostnader 490,20 507,42

Sammanlagt 23 283,81 24 200,50

Bilaga 4 Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem

Bilaga 5 Avskrivningar av anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid Inget att anmäla

Bilaga 6 Finansiella intäkter och kostnader Inget att anmäla

Bilaga 7 Lån som beviljats ur fonden Inget att anmäla

Bilaga 8 Värdepapper och investeringar i form av eget kapital Inget att anmäla

Bilaga 9 Finansiella poster i balansräkningen och skulder Inget att anmäla

Bilaga 10 Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra mångåriga ansvarsförbindelser Inget att anmäla

Bilaga 11 Fonderade medel i balansräkningen Inget att anmäla

Bilaga 12 Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen Inget att anmäla

Bilaga 13 Förändringar i skulden Inget att anmäla

Bilaga 14 Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden Inget att anmäla

Bilaga 15 Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga  
för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter

Inget att anmäla
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6. Underskrifter

Bokslutshandlingen har godkänts i Helsingfors den 28 februari 2017.

Brandskyddsfondens styrelse

Överinspektör             Reijo Luomala

Revisorns bokslutsanteckning

Statens revisionsverk har reviderat detta bokslut och har avgivit en berättelse om 
utförd revision.

Helsingfors den 14 februari 2016

Kari Hannus, ordförande

Anne Holmlund, medlem

Simo Tarvainen, medlem

Jari Hyvärinen, medlem

Mika Kättö, vice ordförande

Kari Rajamäki, medlem

Petri Mero, medlem

Vesa-Pekka Tervo, medlem
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Mika Kättö, vice ordförande
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